
1 
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE GEOAMBIENTAL 

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 
 

YASMIM PIFFER MACHADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

APREENSÃO DE ANIMAIS SILVESTRES EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: 
ESTUDO DE CASO NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA, RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NITERÓI-RJ 

2020 



2 
 

YASMIM PIFFER MACHADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APREENSÃO DE ANIMAIS SILVESTRES EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: 

ESTUDO DE CASO NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA, RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

curso de graduação em Ciência Ambiental da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para obtenção de grau. 

 

 

 

 
Orientador: Prof. Dr. Sávio Freire Bruno 

 

 

 

 

 

 
NITERÓI-RJ 

2020 



3 
 

YASMIM PIFFER MACHADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APREENSÃO DE ANIMAIS SILVESTRES EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: 

ESTUDO DE CASO NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA, RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

curso de graduação em Ciência Ambiental da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para obtenção de grau. 

 

 

Banca examinadora: 

 

 _________________________________________  

Profª Dr. Sávio Freire Bruno  
Orientador Professor Associado do Curso de Medicina Veterinária  
Universidade Federal Fluminense  

__________________________________________  

Profª Dra. Cristiane Nunes Francisco  
Coordenadora do Curso de Ciência Ambiental  

Universidade Federal Fluminense 

 ___________________________________________  

MSc. Eduardo Ildefonso Lardosa  
Gerente de Fauna do Instituto Estadual de Meio Ambiente   

INEA 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Dedico este trabalho primeiramente aos meus pais, Sandra e Márcio, que sempre acreditaram 

em mim e nas minhas escolhas, me dando oportunidades incríveis, como a de morar em 

Niterói durante minha graduação. 

Agradeço também a minha irmã, Sophia, por toda a amizade e a compreensão, aos meus 

primos, Ana Carolina, Enzo e Gustavo, por todo o carinho e por toda a ajuda durante a 

pressão que é terminar a monografia e aos meus tios, Júlia e Flávio, por sempre se 

interessarem por toda a minha graduação, acreditando na minha capacidade e me auxiliando. 

Dedico também à minha avó, Dona Maria Leda, por existir para me amparar e ao meu tio- avô 

Roberto, por ser um exemplo em mostrar que a vida é muito mais do que passar o dia todo 

trancada em uma sala, seja para estudar ou trabalhar. 

Agradeço à Giulia Brião por ser uma amiga tão prestativa e disposta a ajudar em qualquer 

circunstância, ao Thomaz Esteves por me mostrar que eu não estava sozinha e por me dar 

forças para continuar e ao Leonardo Terra, que estende a mão sempre que preciso e me 

acolheu em busca de fazer uma apresentação impecável. Estes agradecimentos estão focados 

no período de conclusão deste trabalho, mas o agradecimento se estende à esses últimos 5 

anos compartilhados ao lado deste grupo, obrigada por tudo, amigos. Consequentemente não 

posso deixar de agradecer aos agregados, Breno Duque Estrada e Matheus Mendes, que 

entraram na minha vida por meio dessas amizades e se tornaram pessoas mais que especiais. 

À minha irmã de alma, Stephanie Dias, por, mesmo do outro lado do hemisfério, sempre estar 

presente em minha vida, dos melhores aos piores momentos, mostrando que distância é só um 

número de km (ou feet). 

À Camila e Isabela, por serem amizades cultivadas desde o ensino médio e que até hoje têm 

papel fundamental na minha vida. 

À Lorena Oda, pela amizade que já se estende a quase uma década, que já levou a gente até a 

Grécia e nos últimos anos fez a conexão do Anil ao Ingá e à Isadora Barros, a melhor vizinha 

que eu poderia pedir. 

Aos amigos que fiz durante minha graduação, em especial à turma de 2016 do curso de 

Ciência Ambiental, que fizeram dos meus dias mais engraçados e das dificuldades mais leves, 

obrigada por compartilharem esse período comigo, foi incrível! 

Ao Danilo Santos, por todas as caronas e por me aturar nos trânsitos de Niterói, Maricá e São 

Gonçalo, à Bárbara Gama, por todos os momentos compartilhados, bons e ruins, que foram 

essenciais para a pessoa que sou hoje e ao Lucas Pluvie, sem você este trabalho não seria 

possível. 



6 
 

Ao meu orientador, Sávio Bruno, por toda a dedicação e disponibilidade, por acreditar em 

mim e na minha capacidade, por todas as conversas e conselhos que levarei para vida, se me 

tornar metade do profissional e pessoa que você é, estarei realizada. 

Gostaria de agradecer à coordenadora Cristiane Nunes e ao Eduardo Lardosa por, mesmo com 

um curto prazo, se disponibilizaram a compor minha banca e somaram conhecimentos à este 

trabalho. 

Ao corpo docente do curso de Ciência Ambiental, que mais se parece uma família, por todos 

os ensinamentos, por toda a troca e por toda a dedicação que fizeram de mim, não só uma 

profissional, mas um ser humano melhor. Gostaria de agradecer em especial a professora 

Bárbara Franz, por ser uma pessoa formidável e por toda a disponibilidade, uma pessoa que 

levarei para a vida por ser um grande exemplo e a Brenda Alexandre, por sempre me ajudar 

quando precisei, e por continuar ajudando, sendo sempre prestativa e atenciosa. 

Ao Fernando e ao pessoal da secretaria, por serem extremamente prestativos e solícitos 

sempre! 

Por fim, agradeço à Deus por estar viva, esta monografia nasceu em meio a um caos em 

minha vida e por um período de tempo não achei que estaria aqui para apresentá-la. Esse 

trabalho foi um lembrete que minha vida era muito maior que um câncer e que ela continua 

após o tratamento, uma passo de cada vez, um dia após o outro. 

 

 
Gratidão 



7 
 

RESUMO 

 
Várias são as causas para o gradativo desaparecimento da fauna silvestre brasileira, entre as 

mais comuns está a perda de habitat, caça ilegal e atropelamento acidental. O tráfico da fauna 

é considerado o terceiro maior tipo de atividade ilegal do mundo, só perde para o tráfico de 

armas e drogas. Além do maltrato animal causado por essa ação, a retirada da fauna silvestre 

de seus habitats prejudica o equilíbrio ecológico e, entre vários problemas, favorece a 

proliferação de agentes de doenças, enquanto que a interação e domesticação desses animais 

podem levar à reemergência de zoonoses. Apesar disso, no Brasil, cerca de 38 milhões de 

animais são retirados da natureza para o comercio ilegal e mesmo com esses números 

alarmantes, poucos são os dados a respeito dessa problemática. Portanto, o trabalho teve como 

objetivo mapear, na área de estudo – O Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), uma 

Unidade de Conservação Integral – os locais onde ocorreram as apreensões e quais espécies 

foram apreendidas, analisar as infrações documentadas na sede do Parque e categorizar 

preliminarmente a origem da fauna apreendida: se ela vem da posse, tráfico ou apreensão; 

Apontar as espécies que estão mais associadas à apreensão em parâmetro do Estado do Rio de 

Janeiro e comparar com as encontradas no PESET. A metodologia utilizada consiste, para a 

criação dos mapas, do uso de geoprocessamento pela ferramenta ArcGis. Os dados foram 

obtidos pelas idas à sede do Parque e a compilação dos Auto de Infração (AI)  

disponibilizados pela gestão do PESET. Por divergência de coordenada, dos 313 animais 

apreendidos, apenas 66 foram computados, todos estes da Classe Aves, sendo 31 coleiros 

(Sporophila spp.); 17 tizius (Volatinia jacarina); seis canário-da-terra (Sicalis flaveola); 

quatro papagaio-verdadeiros (Amazona aestiva); três trinca-ferro (Saltator similis); dois  

curiós (Sporophila angolensis); um periquitão-maracanã (Psittacara leucophthalmus); um 

sanhaço (Thraupis sp.) e um tempera-Viola (Saltador maximus) portanto, os resultados 

obtidos apontam para uma maior ocorrência de animais característicos do Estado, tal qual 

curió (Sporophila angolensis), o trinca-ferro (Saltator similis) e o coleiro (Sporophila spp.) o 

que caracteriza a posse e uma possível captura na área do Parque, enquanto que foi 

encontrado uma espécie que não ocorre no Estado, o Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva). 

Apesar disso, não há conclusão sucinta visto que o quantitativo de animais apreendidos, 

remetem a necessidade de uma fiscalização contínua e padronização do recolhimento de 

dados. A maior parte das ocorrências foram feitas na Zona de Amortecimento do Parque e no 

limite municipal de Niterói. Como considerações finais, é importante o aprimoramento das 

medidas fiscalizadoras, como por exemplo a implantação do Auto de Infração Eletrônico, que 

otimiza a autuação e padroniza os dados das ocorrências. E por último, é primordial o 

investimento na educação ambiental, tanto dentro do Parque quanto ao seu redor, para que a 

população que ali vive. Só a educação ambiental pode dar aos moradores um sentimento de 

afeto e respeito ao Parque e seus recursos. 

 

 

Palavras-Chave: Fauna Silvestre; PESET; Apreensão; Tráfico; Posse. 
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ABSTRACT 

 

 
There are several causes for the gradual disappearance of Brazilian wildlife and among the 

most common of which are the loss of habitat, poaching, and accidentally running over 

animals. Fauna trafficking is considered the third largest type of illegal activity in the world, 

second only to arms and drugs trafficking. In addition to the animal mistreatment caused by 

this, the removal of wild fauna from their habitats damages the ecological balance and, among 

several problems, favors the proliferation of disease agents, while the interaction and 

domestication of these animals can lead to the reemergence of zoonoses. Despite this, in 

Brazil, about 38 million animals are removed from nature for illegal trade and even with these 

alarming numbers, there is little data about this problem. Therefore, this work aimed to map, 

in the studied area - the Serra da Tiririca State Park (PESET), an Integral Conservation Unit - 

the places where the seizures occurred and which species were apprehended, analyze the 

infractions documented at the headquarters of the Park and preliminarily categorize the origin 

of the seized fauna: if it comes from possession, trafficking or seizure; Point out the species 

that are most associated with seizure in a parameter in the State of Rio de Janeiro and 

compare with those found in PESET. The methodology used consists, for the creation of 

maps, of the use of geoprocessing by the ArcGis tool. The data were obtained by going to the 

headquarters of the Park and compiling the Auto de Infração (AI) made available by the 

PESET management. Due to coordinate divergence, out of the 313 animals apprehended, only 

66 were computed, all of them from the Birds Class, 31 of which are coleiros (Sporophila 

spp.); 17 tizius (Volatinia jacarina); six land canaries (Sicalis flaveola); four true parrots 

(Amazona aestiva); three crackers (Saltator similis); two curios (Sporophila angolensis); a 

maracana parakeet (Psittacara leucophthalmus); a sanhaço (Thraupis sp.) and a tempera-Viola 

(Saltador maximus) therefore, the results obtained point to a greater occurrence of animals 

characteristic of the State, such as bullfinch (Sporophila angolensis), the bitter-iron (Saltator 

similis) and the coleiro (Sporophila spp.) which characterizes the possession and possible 

capture in the Park area, while a species that does not occur in the State, the Parrot-true 

(Amazona aestiva) was found. In spite of this, there is no succinct conclusion since the 

number of animals seized points to the need for continuous inspection and standardization of 

data collection. Most of the occurrences were made in the Park's Damping Zone and in the 

municipal limit of Niterói. As final considerations, it is important to improve inspection 

measures, such as the implementation of the Electronic Infraction Notice, which optimizes the 

assessment and standardizes the occurrence data. And finally, the investment in 

environmental education, both within the Park and around it, is essential for the population 

that lives there. Only environmental education can give residents a feeling of affection and 

respect for the Park and its resources. 

 
 

Key words: Wild fauna; PESET; Seizure; Traffic; Possession 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A biodiversidade é definida como o conjunto de todos os seres vivos existentes, 

incluindo todas as plantas, animais e microorganismos que habitam a Terra, essa interação e 

diversidade é o que torna possível o equilíbrio do planeta. 

Existem várias causas para o gradativo desaparecimento da fauna silvestre brasileira. 

As mais comuns são a perda de habitat, a bioinvasão, caça ilegal - seja para comércio ou 

subsistência e o atropelamento acidental. A perda se agrava quando consideramos que, apesar 

do país comportar a maior biodiversidade do mundo (ONU, 2020), existe uma grande 

quantidade de espécies endêmicas, tornando o ambiente pouco resiliente às alterações de 

origem antrópicas (AVELIE; COSTA, 1997). 

O tráfico de animais silvestres é considerado o terceiro maior tipo de atividade ilegal 

no mundo, perdendo apenas para o tráfico de armas e o de drogas, movimenta bilhões por ano 

e tem do Brasil uma contribuição de 15% do total desse tipo de mercado (RENCTAS, 2019). 

Mais especificamente, segundo Andrade (2011), essa atividade movimenta cerca de 10 a 15 

bilhões de dólares por ano e quase 2 bilhões são oriundos do Brasil; A maior parte da 

comercialização é feita em território nacional, vindas principalmente do Norte e Nordeste em 

direção às grandes metrópoles do Sudeste e Sul do país (COSTA et al., 2017). 

Para Canto (2016) a comercialização e insistente procura por animais silvestre é 

resultado não só do antropocentrismo, onde, por falta de educação, o ser humano se considera 

superior os animais e por isso, digno de tê-los, mas também de séculos de negligência na 

fiscalização e na exploração dos recursos existentes (PADRONE, 2004). 

Além do maltrato animal que esse tipo de atividade causa, a retirada dos animais de 

seus habitats e a interação deles com as pessoas atua na disseminação dos patógenos. Com a 

falta de espécies nativas, a proliferação de agentes de doenças, como vírus, fungos, bactérias, 

protozoários e helmintos, nas populações de mosquitos e outros vetores, aumenta (ALHO, 

2012) enquanto que, a interação e domesticação da fauna silvestre leva à reemergência de 

zoonoses (ZANELLA, 2016) como é o caso da Tuberculose, Salmonelose, Psitacose, entre 

outros (EMBRAPA AMAPÁ, 2016). Portanto, a conservação dos animais silvestres é 

imprescindível para o equilíbrio ambiental e para a saúde humana. 

Apenas em 1921 foi criado o Serviço Florestal, com objetivo de conservar, 

reconstituir, formar e aproveitar a fauna e flora, o que possibilitou tratar o assunto com mais 

seriedade. Posteriormente possibilitou a criação do primeiro Código Florestal. 
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Nesse contexto, em 1937 foi criada a primeira Unidade de Conservação (UCs) do 

Brasil, o Parque Nacional de Itatiaia no Estado do Rio de Janeiro (ICMBio, 2020), estratégia 

de preservação da natureza visto a crescente preocupação com a manutenção de mananciais 

para abastecimento urbano e a conservação da fauna e da flora (DORST, 1973; NASH, 1982 

apud FRANCO et al. 2010). Essas UCs ficam entendidas como áreas protegidas por Lei que 

tem como função “assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente 

viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas 

jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente.” (MMA, 2019). Entre elas, há 

aquelas destinadas à proteção integral (Parques Nacionais e as Reservas Biológicas, por 

exemplo) e aquelas destinadas ao uso sustentável, como as Reservas Naturais do Patrimônio 

Natural, as Florestas Nacionais e as Áreas de Proteção Ambiental (ICMBio, 2019). 

Por meio da Lei federal 9.985 de 18 de julho de 2000, foi criado o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), que estabeleceu os critérios e normas para 

a criação, implantação e gestão das UCS (BRASIL, 2000). O Estado do Rio de Janeiro conta, 

atualmente, com cerca de 55 Unidades de Conservação administrada em âmbito estadual e 

federal no Estado do Rio de Janeiro (INEA, 2019), entre elas se encontra a área de estudo do 

atual projeto, o Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), localizado entre Niterói e 

Maricá, dois municípios com intenso grau de urbanização (Figura 2). 

Ainda que existam mecanismos de conservação como o exemplificao acima, a 

precariedade de fiscalização das autoridades competentes, bem como a insuficiente 

conscientização e seriedade da população, faz com que o combate à exploração da 

biodiversidade brasileira seja dificultoso (SANTOS et al., 2018). Portanto, a presente 

monografia tem como intuito não só acrescentar material à temática, como também analisar e 

buscar entender a dinâmica de apreensões de animais silvestres na área de estudo. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 
 

Analisar as apreensões de animais silvestres realizadas no Parque Estadual da Serra da 

Tiririca (PESET), frutos do serviço de fiscalização desta Unidade e seus colaboradores 

institucionais. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Mapear, no PESET e em sua zona de amortecimento, os locais onde ocorreram as 

apreensões, quais espécies foram apreendidas, e analisar os dados obtidos; 

● Análise preliminar das infrações e categorização da origem de obtenção da fauna 

(posse x tráfico). 

● Apontar quais espécies faunísticas estão mais associadas à apreensão, em âmbito do 

Estado do Rio de Janeiro, e comparar com as espécies encontradas no PESET; 

● Breve análise de métodos e processos da frente policial a uma ocorrência ambiental. 

 

 
3. JUSTIFICATIVA 

 
A perda de espécies prejudica o patrimônio genético e, constantemente, afeta a 

dinâmica das relações tróficas entre os inúmeros seres vivos que compõem a teia alimentar  

em que a espécie se insere, caso uma espécie extinta desempenhasse funções ecológicas 

centrais em um ecossistema, o ambiente como um todo se torna definitivamente 

comprometido (MILLS et al., 1993, p. 219). No âmbito da vida silvestre, se extintos, causam 

uma cascata que influencia, como por exemplo, a zoocoria, o controle de pragas e a 

disseminação dos patógenos, (SEKERCIOGLU; DAILY; EHRLICH, 2004). 

Apesar disso, no Brasil, cerca de 38 milhões de animais são retirados da natureza para o 

comércio ilegal (PROFISSÃO REPÓRTER, 2019). Mesmo com números alarmantes, são 

poucos os trabalhos feitos abordando este tema, os dados são escassos e difíceis de serem 

adquiridos. 

À luz desse acontecimento, a discussão sobre o comércio e a posse de animais silvestres 

é de extrema importância não só para o meio acadêmico, mas também para a sociedade como 

um todo e suas respectivas instituições e governança. Neste contexto, a maior produção de 

estudos e conteúdos a respeito da problemática estimula um processo de conscientização que 

começa na academia e estende seus reflexos para a sociedade. 

A área escolhida, o Parque Estadual da Serra da Tiririca, é uma UC de conservação de 

proteção integral e sendo assim, não é permitido nenhum tipo de uso dos recursos ali 

encontrados. Com isso, é incoerente que exista posse ilegal de animais na  área, 

principalmente de animais caracteristico do Parque. 
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Portanto, o presente trabalho justifica-se por evidenciar os locais de apreensão dos animais 

envolvidos, ao se aprofundar os estudos desses processos de apreensão contribuído para a 

problemática em si e as formas de combatê-las. 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

4.1 Contexto Histórico 
 

A posse e o comércio de animais silvestres no Brasil são reflexo de ações decorrentes 

do passado, mas particularmente, da época do descobrimento. Historicamente, segundo 

Coelho (1990) apud Mendes (2010), a primeira caravela a levar uma amostras da 

biodiversidade brasileira, incluindo sua fauna, saiu do Brasil com destino a Portugal apenas 

10 dias depois do descobrimento. Existem alguns famosos registros de transporte da fauna 

brasileira, um feito em 1511, onde os portugueses levaram cerca de 22 periquitos tuins 

(Forpus) e 15 papagaios (Amazona sp.) (SANTOS, 1952)) e 1530, quando o navegador 

Cristóvão Pires transportou 70 aves de penas coloridas para Portugal (POLIDO;OLIVEIRA, 

1997 apud RENCTAS, 2001). 

Patrone (2004) apresenta que o jornalista brasileiro Eduardo Bueno afirma em seus 

estudos que durante os trinta primeiros anos após o descobrimento do Brasil, as naus 

portuguesas que deixavam o país, costumavam levar em seus porões aproximadamente 3.000 

peles de onças (Panthera onca) e 600 papagaios (Amazona sp.). Estes eram vendidos como 

ornamentação de roupas e chapéus e não demorou para se tornarem símbolo de status das 

classes mais ricas (PATRONE, 2004; TEIXEIRA, 2005). 

O transporte massivo da fauna brasileira para terras portuguesas levou, o que era antes 

fonte de subsistência dos índios, à uma exploração desenfreada. Entre 1830 e 1850, os nativos 

não só caçavam para se alimentar, como também para comercializar peles de animais e 

animais vivos, entre estes macacos, peixes, aves e até borboletas, que eram exportados. À luz 

desses acontecimentos, tornou-se difícil distinguir a caça de subsistência da comercial 

(REDFORD, 1992). 

A cidade do Rio de Janeiro, segundo Spix e Martius (1981), sempre foi um centro do 

comércio de fauna. No início do século XIX, os mercados da região ofereciam espetáculos  

aos estrangeiros que ali chegavam. Lá eram vendidas variedades de tartarugas marinhas, 

papagaios, peixes e outros animais endêmicos, inclusive a venda de espécies trazidas de 

outras partes do mundo. 
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Esses animais não eram vendidos apenas para o exterior, mas o comércio interno no 

Brasil também foi ganhando espaço conforme o avanço da comunicação, das técnicas de 

capturas, crescimento populacional, principalmente do avanço dos meios de transporte 

(FITZGERALD, 1989). Sick e Teixeira (1979), afirmam que o difícil era encontrar cidades 

brasileiras que não possuíssem uma feira ou loja que realizasse esse comércio; alguns locais 

até se destacavam pelas suas enormes ”feiras de passarinhos”. 

Para Carvalho (2006), o desejo do homem em ter para si uma espécie silvestre revela 

sua visão do mundo antropocêntrica, ele não leva em consideração que a fauna silvestre é um 

ser vivo e que deve ser livre. Nassaro (2011) concorda e acrescenta que as pessoas mantêm a 

percepção de que exercem um direito natural tanto em razão dos estragos aos seus bens 

quanto a errônea noção de abundância de recursos e Canto (2016) afirma que a posse 

representa uma prática ligada à um costume de gerações, independe da escolaridade ou 

condição social, na maioria dos casos as pessoas que possuem animais silvestres tiveram 

contato com esse tipo de prática desde cedo. A manutenção desses animais por essa sensação 

de domínio, representa um grande estimulador do comércio de fauna silvestre (RENCTAS, 

2001). 

Até o ano de 1966, a captura sem limite de aves canoras no Brasil era permitida, o que 

demonstra que não havia um controle, por parte do governo, sobre a caça, captura e comércio 

de animais silvestres (PATRONE, 2004). 

Foi apenas em 1967 que surgiu a Lei N° 5.197 de Proteção à Fauna, que deixa 

constituído que: 

Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que 

vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus 

ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedades do Estado, sendo proibido a 

sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha (BRASIL, 1967). 

 

Em contrapartida, começaram a surgir os comércios clandestinos, visto que não houve 

uma alternativa econômica para contemplar as pessoas que até então usavam esse mercado 

para seu sustento (MARQUES;MENEGHETI 1982 apud DAMINELLI; SILVA, 2010). 

Um marco importante na história da legislação da fauna brasileira é a Lei Fragelli - n° 

7.653, de 12 de fevereiro de 1988, onde o meio ambiente passou a ser categorizado como 

norma constitucional, especificamente no capítulo VI, art 225. (MAGALHÃES, JANAINA 

SILVESTRE, 2002) 
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Mas o maior respaldo e proteção legal aconteceram com a promulgação da Lei nº 

9.605, de 1998 - A lei de crimes ambientais, cujo propósito jurídico foi o de proteger o meio 

ambiente do País, instituindo novos crimes e um sistema de proteção penal e administrativo 

mais robusto e eficaz (CAMPOS NETO, 2012). O surgimento dessa lei centralizou as 

questões de proteção na legislação ambiental. 

No século XXI, o IBAMA criou os Centros de Triagem de Animais Silvestres 

(CETAS), estes recebem os animais silvestres provenientes de ação fiscalizatória, resgates ou 

entrega voluntária e ficam responsáveis pelo serviço de triagem, avaliação, recuperação, 

reabilitação e destinação desses indivíduos (ALMEIDA et al, 2019). O único CETAS que 

contempla o Estado do Rio de Janeiro é o de Seropédica (IBAMA, 2020). 

Não é raro encontrar apenas um CETAS para uma grande região e portanto, esses 

únicos centros tornam-se sujeitos de rápida lotação visto que a velocidade e quantidade de 

apreensões são maiores que o tempo necessário de manejo dos animais. Quando isso ocorre, 

os locais ficam impossibilitados de receber novos animais até encaminharem os que já estão 

abrigados. (TEIXEIRA, 2018). 

No século XXI, o comércio de animais ganhou a Internet como local aliado para as 

negociações. Segundo Hernandez (2002), esse novo meio de comunicação foi apto a integrar 

o mundo através de um sistema rápido e prático, capaz de transmitir palavras, sons e imagens 

em tempo real, o que permitiu uma enorme troca de informações; bens podem ser comprados 

e vendidos para um número muito maior de pessoas, isso tudo contendo ainda uma maior 

discrição em torno das transações. 

Em novembro de 2015, o Ibama em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, 

remeteu um ofício à rede social Facebook. O documento, intitulado “Crimes e infrações 

contra o meio ambiente na rede social Facebook” informava que a Linha verde da ouvidoria - 

sistema de recebimento de denúncia do órgão - registou um aumento de ocorrências: de 60 em 

2014, para 170 em 2015 e o Facebook representava cerca de 95% das denúncias feitas. Entre 

2017 e 2018, o Ibama levantou inúmeras páginas no Facebook e em outras redes sociais, nas 

quais era oferecido um total de 1.277 animais - 85% em cativeiro e 30% cuja venda foi 

comprovada. Muitos dos animais oferecidos constavam da Convenção sobre o Comércio 

Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de Extinção e outras estavam 

sendo introduzidas fora de sua área de ocorrência. O órgão pontuou a dificuldade de fiscalizar 

esse tipo de comércio “via network” por conta da política de privacidade das redes sociais 

(FOLHA DE S. PAULO, 2018). 
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Uma pesquisa feita pela ONG RENCTAS e que ainda não foi publicada, identificou 

3,5 milhões de mensagens trocadas em grupos de WhatsApp envolvendo negociações de 

tráfico de animais silvestres. As aves representam cerca de 80% das transações. (RECTAS, 

2020) 

 
4.2 Legislação e Fiscalização do combate ao tráfico de animais silvestres 

 
 

Em 1967, a criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), 

pertencente ao Ministério da Agricultura, foi considerado um marco na tentativa de proteção à 

biodiversidade brasileira. Posteriormente, este foi fundido com outras três entidades nacionais 

atuantes na área ambiental, foram elas: Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), 

Superintendência da Borracha (SUDHEVEA), Superintendência da Pesca - SUDEPE que 

deram origem ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) na Lei nº. 7735, de 22 de fevereiro de 1989 (IBAMAa, 2019). 

Coube a este órgão, entre suas outras atribuições, a fiscalização ambiental e a 

aplicação de penalidades administrativas e, até 2000 “exercer o gerenciamento, controle, 

proteção e preservação das espécies silvestres brasileiras da fauna e da flora” (RENCTAS, 

2001) que atualmente, foi transformado em “estabelecimento de critérios para a gestão do uso 

dos recursos faunísticos, pesqueiros e florestais; dentre outros.” (IBAMAb, 2019). 

Em 2007, foi criado pela Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, o Instituto Chico 

Mendes de Criação da Biodiversidade (ICMBio), que possui autarquia federal e tem como 

missão “Proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental através 

da administração das Unidades de Conservação federais” e executa, até o presente momento, 

o poder de polícia ambiental nessas UCS (BRASIL, 2007). Ao todo, na esfera federal, entre 

Leis, Decreto e Portarias, até o presente ano do estudo, são 36 que abordam a causa da fauna 

(INSTITUTO AMBIENTAL DO PARÁ, 2019). 

O  debate  a  respeito  dos atos contra a fauna silvestres tiveram avanços e regressos ao 

longo do tempo. Como o caso da Lei nº. 7.653, de 12 de fevereiro de 1988, que fez alterações 

em alguns artigos da Lei nº. 5.197 e tornou os atos contra a fauna, que anteriormente eram 

considerados como “contravenções penais”, em crimes inafiançáveis (BRASIL, 1988). Logo 

em seguida, no mesmo ano, foi revogada pela Lei nº. 9.605 quando estabeleceu-se que apesar 

de ser crime, a prática de matar, perseguir, caçar ou obter posse ilegal de animais silvestres 

não é mais inafiançável (BRASIL, 1998). Acredita-se que ela foi responsável pela 

“diminuição das penas” a partir do momento em que não mais o infrator fica retido em prisão, 
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podendo sair sob fiança, e a pena, de seis meses à 1 ano, passou a caracterizar os delitos como 

de menor potencial ofensivo e, portanto, sujeitos a um regime aberto, rápido e convertido a 

pena de prestação de serviços ou pagamento de cesta básica (NASSARO, 2011; PATRONE, 

2004). 

Do lado positivo, visando uma maior penalidade àqueles que cometem tal crime 

ambiental, surge o Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999, depois revogado pelo 

Decreto nº 6.514, em 22 de julho de 2008, que sanciona multas maiores em autuações feitas 

pelos agentes ambientais fiscalizadores, estas tendo valor mínimo de R$ 50,00 e o máximo de 

R$ 50.000.000,00 dependendo do número de espécies apreendidas, do endemismo e se elas 

são ameaçadas de extinção (BRASIL, 2008). 

Na esfera de tomadas de decisões de cunho estadual, a Secretaria do Estado do 

Ambiente e Sustentabilidade - SEAS, exerce esse papel, como por exemplo, ao criar um 

projeto de Lei que posteriormente deu origem a Lei nº 3900, de 19 de julho 2002 que institui 

o código estadual de proteção aos animais, em âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e que 

depois foi alterada pela Lei nº 8145 de 29 de Outubro de 2018. 

As principais alterações feitas estão no fato de anteriormente as normas estabelecidas 

tinham como intuito promover o desenvolvimento socioeconômico em conjunto com a 

preservação da fauna, além disso, delimitou a preservação à fauna da região do Rio de 

Janeiro, incluindo as de migração (ALERJ, 2002). 

Atualmente, conforme a Lei que está em vigor, ficam estabelecidas explicitamente 

normas para a proteção de animais - não humanos - no Estado do Rio de Janeiro, visando 

defendê-los de abusos, maus-tratos e outras condutas cruéis; e ainda, no Art. 3º ressalta que 

“Todos os animais existentes no País estão sob a tutela do Poder Público” (ALERJ, 2018). 

O INEA, em parceria com o Policiamento Ambiental (CPAm), atuam na fiscalização 

deste tipo de crime ambiental: a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da Polícia Civil 

(DPMA), que atua na área investigativa e em alguns segmentos que atuam no âmbito dos 

municípios; e também a Patrulha Ambiental da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que 

esporadicamente realizam pequenas apreensões de animais (SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, 2019). 

Bruno e Matias (2016) afirmam que as dificuldades em torno do combate aos crimes 

contra a fauna se dá por fatores como as apreensões feitas somente esporadicamente em 

pontos onde há comércio ilegal, como as feiras livres, ou através de denúncia sobre existência 

de animais silvestres em cativeiro. Além disso, quase não há integração e troca de 
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informações, o que contribui para a escassez de resultados de médio e longo prazo com o 

objetivo de erradicar essa prática e por último, a fraca penalidade à quem comete esse tipo de 

crime resulta em uma “sensação de impunidade” e o infrator volta, recorrentemente, à prática 

de comercializar animais silvestres ilegalmente. 

 
4.3 Métodos e processos da atuação policial nas ocorrências ambientais. 

O art. 24 do decreto nº 6.514/2008, já mencionado anteriormente por aumentar o 

valor da pena correspondente ao art. 29 da Lei nº 9.605/98, é a principal ferramenta para 

apreensão de animais silvestres, uma vez que a constatação da infração administrativa 

ambiental é feita a partir deste decreto (BRAGA, 2013) 

Dessa forma, constatada a infração, seja por denúncia, por rondas de fiscalização ou 

entrega voluntária do animal ao órgão ambiental, a autoridade competente fica responsável 

por proceder com a apreensão e registro do auto de infração, que contém as informações dos 

auto de constatação (ato que instaura o processo administrativo de apuração e punição), valor 

e prazo de recolhimento da multa, e o termo de apreensão (INEA, 2020). Cabe ainda, ao 

autuante, proceder à apreensão do animal. 

Braga (2013) explica que posterior ao processo do procedimento administrativo, a 

apreensão é confirmada e convertida no auto de infração e em regra, é só após o julgamento 

do auto e a consolidação dessa apreensão como sanção administrativa que o animal 

apreendido segue para a destinação final, como o CETAS, por exemplo (BRAGA, 2013). 

 
4.4 Principais Espécies reféns do comércio ilegal 

 

Em seus estudos, Patrone (2004), expõe que no Estado do Rio de Janeiro, segundo o 

quadro demonstrativo de fauna apreendida e/ou resgatada pelo Batalhão de Polícia Florestal e 

de Meio Ambiente/RJ entre 1997 a 2000, em operações dentro de feiras livres, como a de 

Duque de Caxias, os animais mais apreendidos foram: 

A. Em   primeiro   lugar   as   aves,   com  cerca  de  13.872,  entre  elas  as  espécies mais 

apreendidas foram da ordem dos Passeriformes com 5.641 indivíduos, sendo estes o 

canário-da-terra (Sicalis flaveola) com 1613 indivíduos, seguidos pelo tiziu (Volatinia 

jacarina) com 764, o trinca-ferro (Saltator similis), com 646 e o tico-tico (Zonotrichia 

capensis) com 577 animais. As famílias mais comuns foram as Thraupidae com 883, 

Icteridae com 762 e Psittacidae com 334. 
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B. Em seguida os répteis com 364 como os jacarés (Caiman spp.), tartarugas, lagartos e 

diversas espécies de serpentes, e por fim, mamíferos com 226 indivíduos, 

principalmente primatas, dentre estes os saguis dos gêneros Callithrix spp. e Saguinus 

spp.; mico-do-bambu (Callimico spp.), sagüi-leãozinho (Cebuella pygmea), bugio 

(Alouatta spp.), macaco-aranha (Ateles spp.), macaco-prego (Cebus spp.), muriqui 

(Brachyteles arachnoides) e micos-leões (Leontopithecus spp.). 

 
Para a avifauna, resultados semelhantes foram encontrados enquanto avaliando o 

perfil dos animais apreendidos no comércio ilegal durante o ano de 2011, sendo que a família 

Thraupidae correspondeu a mais de 90% das aves, sendo coleiro (Sporophila spp.) e canário-

da-terra (Sicalis flaveola) os indivíduos mais comuns (MATIAS et al. 2012). 

Após isso, segundo Bruno e Matias (2016), no Rio de Janeiro, cerca de 98 espécies de 

animais silvestres são mais corriqueiras quando apreendidas, entre elas: 

 
A.  Cinco répteis, entre eles, três espécies que não ocorrem no Estado do Rio de Janeiro: 

jabutipiranga (Chelonoidis carbonaria); jabutitinga (Chelonoidis denticulata) e tigre-

d’água-brasileiro (Trachemys dorbigni); 

B. Sete mamíferos, entre eles apenas quatro espécies não ocorrem originalmente no 

Estado do Rio de Janeiro: sagui-de-tufos-brancos (Callithrix jacchus); sagui-de-tufos-

pretos (Callithrix penicillata); sagui-de-cara-branca (Callithrix geoffroyi); mico-leão-

de-cara-dourada ( Leontopithecus chrysomelas); 

C. 86 aves onde, entre elas, apenas 15 espécies não ocorrem no Estado do Rio de Janeiro: 

arara-Azul (Anodorhynchus hyacinthinus); arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari); 

arara-vermelha-grande (Ara chloropterus); arara-piranga (Ara macao); arara-canindé 

(Ara ararauna); ararajuba (Guarouba guarouba); papagaio-verdadeiro (Amazona 

aestiva); papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis); anacã (Deroptyus 

accipitrinus); tucanuçu (Ramphastos toco); gralha-picaça (Cyanocorax chrysops); 

gralha-azul (Cyanocorax caeruleus); corrupião ( Icterus jamacaii ); cardeal (Paroaria 

coronata); cardeal-do-Nordeste (Paroaria dominicana). 

 
Deve-se diferenciar o tráfico da posse dos animais silvestres visto que, quando 

apreendidos, apenas pode-se dizer com precisão que o animal foi traficado caso ele não seja 

uma espécie nativa da área de onde ele foi apreendido (CAMPOS NETO, 2012). Entende-se, 
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com base nas informações acima, que esses animais que não fazem parte da biodiversidade do 

Rio de Janeiro são àqueles que sofreram transporte ilegal até chegar no estado - o que 

caracteriza o crime de tráfico de animais silvestres. 

5. METODOLOGIA 

 
5.1 Área de Estudo 

Conforme afirmado pelo INEA (2015), o Parque Estadual da Serra da Tiririca 

(PESET) é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, ou seja, que não permite a 

coleta, consumo, dano ou qualquer uso direto dos recursos naturais ali presentes. Está 

localizada no Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente entre Niterói e Maricá, municípios 

inseridos na região litorânea. 

Seu nome provém da cadeia montanhosa onde fica localizado o Parque, a Serra da 

Tiririca, a qual adentra o continente na direção sudoeste/nordeste, com limite na rodovia RJ-

106. Em 2007, o Morro das Andorinhas (Niterói), adjacente à Serra da Tiririca, foi 

introduzido na área de proteção e no ano seguinte, foram acrescidas terras da planície costeira 

do mesmo município, constituída por dunas, restingas, manguezais e banhados do entorno da 

lagoa de Itaipu, tecnicamente definida como laguna. Recentemente, três novas áreas foram 

anexadas ao Parque - parte da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, Morro da Peça (Niterói) e as 

porções emersas das ilhas do Pai, da Mãe e da Menina ― ficando assim estabelecidos os 

atuais limites do PESET (Figura 1). 
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Figura 1. Localização regional  do PESET 
 

 
Fonte: Plano de Manejo do PESET 

 
O Parque possui cerca de 3.493 hectares e para que houvesse uma melhor gestão de 

sua área, foi dividido em quatro setores: Serra da Tiririca, Darcy Ribeiro, Lagunar e Insular 

(Figura 2) 
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Figura 2. Zona de divisão do Parque. 

 

 

 
Fonte: Plano de Manejo do PESET (2015) 

 

 

 

 

A zona de amortecimento (ZA) - ou zona tampão é uma área estabelecida envolta da 

unidade de conservação com o objetivo de limitar os impactos negativos das atividades que 

ocorrem fora dela, como poluição, ocupação e ruídos (OECO, 2014) por estar localizado em 

um meio urbano, a ZA do PESET é de extrema importância para sua conservação e manejo. 

Essa zona pode ultrapassar ou não os 3km definidos pela resolução Conama 428/2010 

(Figura 3) 

Proposta pela Câmara Técnica e criada especificamente para esse fim, o limite de 3 km 

ao redor da UC foi o ponto de partida para a definição da zona, a partir desse limite foram 

aplicados critérios para o ajuste da área de acordo com as características de cada localidade. 

Para facilitar a identificação, foram utilizados marcos visíveis, tal qual linhas férreas, estradas 

ou acidentes geográficos para determinar os limites. 

Com base nesses critérios, foi definida uma zona de amortecimento de 7.601,23 ha - 

abrangendo áreas dos municípios de Niterói, Maricá e São Gonçalo. A zona abrange áreas de 
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relevância ambiental e que merecem atenção do poder público, como a Lagoa de Itaipu, o 

Canal do Camboatá, o Taboal de Itaocaia, a porção submersa das ilhas do Pai, da Mãe e da 

Menina, a Serra do Calaboca e uma grande área marinha que compõem, além das ilhas do 

parque, uma porção da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu. 

O  estudo  tinha  como  intuito  recriar  o  mapa  que  demonstra  a  ZA,  visto  que  o 

identificado no plano de manejo tem uma qualidade baixa. Entretanto, devido à inconstância 

da delimitação da zona, não foi possível essa releitura. 

 

Figura 3. Mapa delimitando a zona de amortecimento do PESET 

 

 
Fonte: Plano de Manejo do PESET (2015) 
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5.2 Aspectos físicos da área de estudo 

 
O PESET encontra-se em uma área de clima predominante Subtropical com 

temperaturas média de 23°C. A precipitação média é de aproximadamente 1.172 mm anuais, 

sendo o período mais chuvoso entre dezembro e abril, e o período de precipitação mínima 

entre junho e agosto. A umidade relativa média anual é de 79,1¢ e a direção predominante dos 

ventos é de sul-sudeste. 

A vegetação é composta de Floresta ombrófila densa submontana em estágio 

secundário inicial e médio, destacando-se a presença de costões rochosos com vegetação 

rupícola. Há também ocorrência de restinga herbácea e mangue. O Parque abriga espécies 

raras, nativas, vulneráveis ou em perigo de extinção, como o pau-brasil (Caesalpina echinata) 

e pau-copaíba (Copaiba langsdorffi) 

A fauna é típica da Mata Atlântica, têm ocorrência de mais de 360 espécies de 

vertebrados só na porção continental do Parque, incluindo mamíferos, répteis, anfíbios e aves. 

Há registro de diversas espécies nativas e pelo menos, 14 exóticas. Além disso, as áreas 

alagadas do entorno da Lagoa de Itaipu, assim como as ilhas do Pai, da Mãe e da Menina, são 

importantes abrigos para aves migratórias. Vale ainda ressaltar a rica biodiversidade marinha 

da Enseada do Bananal, onde é rota migratória de baleias. 

5.3 Materiais e Métodos 

 
O estudo é caracterizado como uma análise de caso, visto que sua metodologia tem 

como foco uma problemática geral, mas que é analisada dentro de uma determinada região. 

Contou com levantamento bibliográfico e documental, tanto online, com base em dados 

confiáveis e de relevância acadêmica como Scielo e Periódicos Capes, além da plataforma 

Google Academics, quanto presencial, principalmente do acervo da Biblioteca Parque de 

Niterói, RJ. Possui também caráter teórico, já que, segundo Gil (2002), busca o 

aprimoramento de ideias, descrição da característica de determinado fenômeno e identificação 

dos fatores que contribuem para a ocorrência do fenômeno. Essa metodologia foi de suma 

importância para o levantamento das leis que abrangem a fauna tanto no hemisfério federal, 

quanto no estadual e municipal. 

Assim como no estudo de Borges et al. (2006), foi considerado como apreensão o 

recebimento do indivíduo decorrente de ação fiscalizatória com lavratura de Boletim de 
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Ocorrência (BO) ou Auto de Infração (AI). O resgate ou recolhimento resulta da captura do 

animal em virtude de solicitação da população, enquanto que a entrega voluntária se 

caracteriza quando o cidadão espontaneamente procura o órgão competente para entregar o 

espécime que era mantido em sua guarda. 

Os dados utilizados para a geração dos mapas contendo os pontos de apreensões foram 

adquiridos a partir de quatro idas à sede do Parque, localizada em Itaipuaçu - Maricá no 

segundo semestre de 2019 e foram obtidas a partir do compilado das ocorrências e autos de 

infração feitas nos anos de 2016, 2017 e 2018 pelos policiais ambientais que trabalham em 

conjunto com fiscais do INEA. Essas ocorrências apresentavam as coordenadas, a quantidade 

e espécie de animais apreendidas, alguns apontavam os bairros da ocorrência e até mesmo se 

esses animais foram encaminhados para o centro de triagem ou foram suscetíveis de soltura, 

infelizmente poucas foram as fichas encontradas com essa informação, portanto a autora 

optou por não incluí-las. 

Em alguns anos foram identificadas poucos autos de infração, possivelmente 

correlacionada a poucas ações fiscalizatórias. Ao longo da análise, a autora se deparou com 

auto de infrações ilegíveis; Em outros, as coordenadas encontradas não possuem um único 

padrão, portanto ao transformar estas coordenadas para UTM - a fim de processá-las na 

ferramenta ArcGis, a quantidade de dados passíveis de serem utilizados caiu 

consideravelmente. Ao todo foram encontradas cerca de 53 ocorrências, sendo quatro de 

2016, 46 de 2017 e três em 2018, destas, apenas 21 foram aproveitadas, nenhuma de 2016, 20 

de 2017 e apenas uma de 2018. 

A quantidade de mapas foi decidida avaliando, em primeiro lugar, a quantidade de 

animais apreendidos, e em seguida, levando em conta quantos animais foram identificados em 

um único ponto, por isso, foram feitos mapas para cada uma das espécies que continham mais 

de três apreensões. Em um caso específico, houve apreensão de apenas três indivíduos e duas 

espécies, portanto a autora optou por colocar os três pontos juntos. 

Para a produção dos mapas, foi utilizada a ferramenta ArcGis e, a partir do 

geoprocessamento, foi possível demarcar os pontos de apreensão. A pesquisa dos dados foi 

realizada a partir do download da Imagem de Satélite LandSat 8 - resolução de 30 metros da 

área de estudo feito no Earth Explorer – United States Geological Survey (USGS). A malha 

do Rio de Janeiro contendo todos os seus municípios foi encontrada no site do IBGE em 

formato shapefile. 
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O processamento foi dividido em quatro etapas: 

1. Correção da coordenada geográfica da imagem para WGS 1984 UTM ZONE 23S 

através do Project Raster no software ArcGis; 

2. Utilização da ferramenta Composite Bands no software Arcgis para estabelecer a 

composição de imagem com cores naturais (Banda 4, Banda 3 e Banda 2) 

3. Georreferenciamento das coordenadas fornecidas pelo PESET na imagem utilizando o 

software Arcgis; 

4. Criação dos pontos de apreensão dos animais em formato shapefile; 

 
A construção do mapa foi realizada com a adição da malha dos municípios do Rio de 

Janeiro, delimitação do Parque e os pontos de apreensão dos animais, em seguida foi 

implementadas as legendas, a rosa dos ventos, escala e coordenadas. 

O embasamento de pesquisa acerca dos animais de maior relevância no tráfico no Rio 

de Janeiro utiliza, principalmente, a tese de mestrado de Patrone (2004), o estudo de Matias et 

al. (2012) e o livro de Matias e Bruno (2018) posto que estes apresentam dados confiáveis e 

atualizados, o que permite a elaboração da comparação com os animais de maior ocorrência 

das apreensões feitas no PESET e em sua zona de amortecimento. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
6.1 Levantamento Faunístico 

Ao todo foram encontrados nas ocorrências cerca de 313 animais apreendidos, todas 

da Classe Aves, salvo um macaco-prego. Entretanto, devido a divergência de coordenadas, 

uma grande parte desses números foram descartados pela autora, sobrando então, 66 animais, 

como demonstrado na tabela 1. 
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tabela 1. Espécies encontradas nas ocorrências 

 

Fonte: Autora (2020) 

 
Esses pássaros possuem vocalizações excelentes, que os colocam entre os canoros 

mais disputados, sendo muito procurados pelo comércio ilegal (RENCTAS, 2001), fato que 

explica a quantidade de indivíduos apreendidos, como o trinca-ferro (Saltator similis) e 

canário-da-terra (Sicalis flaveola) 

Com base nas pesquisas no Plano de Manejo do Parque, fica entendido que o curió 

(Sporophila angolensis), o trinca-ferro (Saltator similis) e o coleiro (Sporophila spp.) são 

espécies recorrentes da região, mas devido a precariedade das informações encontradas, torna-

se difícil dizer se as espécies encontradas são vítima de captura e posse, ou tráfico. 

No quadro demonstrativo de Patrone (2004) à respeito da fauna apreendida em feiras 

livres, nota-se a repetição, mesmo que 16 anos depois, dos animais de mesma ordem, 

passeriformes, e mesmos indivíduos: canário-da-terra (Sicalis flaveola), tiziu (Volatinia 

jacarina) e trinca-ferro (Saltator similis). O mesmo pode ser dito a respeito da pesquisa feita 

por Matias et al. (2012) que encontrou em seus estudos, como indivíduos mais comuns, o 

coleiro (Sporophila spp.) e canário-da-terra (Sicalis flaveola). 

Das espécies apreendidas e aproveitadas no estudo, não se pode afirmar que os da 

ordem Psittaciformes possam ser os papagaio-verdadeiros (Amazona aestiva), que entram na 

lista de animais mais corriqueiras quando apreendidas e não ocorrentes do Estado do Rio de 

Janeiro de Bruno e Matias (2016), visto que não foi possível identificar a família da espécie 

por falta de informações da ficha de apreensão. 
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6. 2 Mapas de Apreensão 

O primeiro mapa (Figura 4) foi feito determinando os lugares nos quais foram 

identificadas apreensões. Nota-se uma grande quantidade de pontos no entorno do limite do 

Parque, onde está localizada sua zona de amortecimento. Essa informação em conjunto com a 

tabela que demonstra as espécies apreendidas - em sua maioria oriundas da região - reforçam 

a ideia de que, no Parque, é mais comum a caça [sic.] para venda e posse (INEA, 2015). 

Dos resultados obtidos, é interessante apontar a diferença entre as ocorrências 

obtidas em 2016 nenhuma, 2017 - cerca de 20 e 2018 apenas uma. Esse quadro pode ser 

atribuído pela falta de rondas fiscalizatórias nos anos de menores dados ou por escassez de 

denúncias feitas anonimamente - que é a maneira mais eficiente de apreensão. 

 
Figura 4. Mapa com os pontos de apreensão levantados. 

 
 

Fonte:Autora (2020) 

 
Em seus resultados, a autora optou por distinguir as espécies encontradas em cada 

ponto de apreensão a fim de obter uma análise mais detalhada das informações. 
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Quanto aos coleiros (Sporophila sp.), ou coleirinhos (Figura 5), espécie corriqueira 

da região e a de maior apreensão, foram encontrados registros bastante próximos ao parque, a 

maioria no município de Niterói (Figura 6). Vale ressaltar que 80% dos pontos tiveram 

apreensão de mais de um indivíduo, em um dos processos, foram encontrados até 12 deles, 

além de outro Passeriformes, também foi apreendido com o civil dois alçapões. 

 
Figura 5.  Sporophila sp. (coleiro) 

 

 
Fonte: Sávio Bruno (2020) 

 
Figura 6. Mapa com os pontos de apreensão de Coleiros 

 

Fonte: Autora (2020) 
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A segunda espécie mais capturada - o tiziu (Volatinia jacarina) (Figura 7) é um 

passeriforme conhecido por seu canto e a plumagem brilhante dos machos (G1, 2016). 

Também é encontrada na zona de amortecimento do Parque e com mais casos em Niterói. A 

apreensão com maior números de indivíduos é a mesma que a dos coleiros (Sporophila spp.), 

mas difere em números - apontando seis dessa espécie (Figura 8). 

Figura 7. Volatinia jacarina (Tiziu) 

 

 
Autor: Sávio Bruno (2020) 

 
Figura 8. Mapa com os pontos de apreensão de Tizius 

 

Fonte: Autora (2020) 
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O terceiro mapa traz informações das apreensões de canário-da-terra (Sicalis 

flaveola) (Figura 9), nota-se uma redução significativa de pontos, havendo apenas duas 

apreensões na área que compõe o parque e sua zona de amortecimento, o ponto mais afastado 

foi oriundo de denúncias, uma em 2017 e outra em 2018. O maior auto de apreensão 

encontrado registrava quatro canário-da-terra (Sicalis flaveola), além de outras espécimes. É 

relevante apontar a aparição do mesmo ponto onde foram feitas apreensões de tizius 

(Volatinia jacarina) e coleiros (Figura 10). 

Figura 9. Sicalis flaveola (canário-da-terra) 

 

 
Fonte: Sávio Bruno (2020) 

 
Figura 10. Mapa com os pontos de apreensão de Canário. 

 

Fonte: Autora (2020) 
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Quanto às apreensões da ordem Psittaciformes, a autora optou por fazer apenas um 

mapa que ilustrasse tanto a única ocorrência contendo um periquitão-maracanã (Psittacara 

leucophthalmus) (Figura 11), quanto às três ocorrências de papagaio-verdadeiro. Nesta 

ocorrência, foram encontrados animais da espécie Amazona aestiva que, segundo Bruno e 

Matias (2016), é uma das espécies não decorrente do Rio de Janeiro que mais são procuradas 

pelo comércio ilegal, portanto, levando em conta que o tráfico se difere da posse quando há 

apreensão individuos que não são encontrandos na região, entende-se que a origem deste é 

oriunda de tráfico. As espécimes que fogem da zona de amortecimento não tem origem nas 

denúncias feitas, visto que não são feitas rondas nessas áreas distantes do Parque (Figura 12). 

Figura 11. Psittacara leucophthalmus (periquitão-maracanã) 

 

 

 

 

Autor: Sávio Bruno (2020) 
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Figura 12. Mapa com os pontos de apreensão de Papagaios e Periquitão 

 

 

Fonte: Autora (2020) 
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O trinca-ferro (Saltator similis) (Figura 13) é uma espécie, conhecida por ter uma 

vocalização forte, que ocorre nas regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul (ZOO, 2020). 

Foram encontrados três pontos de ocorrência contendo um indivíduo dessa espécie, todos os 

pontos de apreendimento contavam com outras espécimes de passeriformes (Figura 14). 

Figura 13. Saltator similis (trinca-ferro) 

 

 
Autor: Sávio Bruno (2020) 

 
Figura 14. Mapa com os pontos de apreensão de Trinca-Ferros 

 

 

 
Fonte: Autora (2020) 
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Dos curiós (Sporophila angolensis) (Figura 15) apreendidos, nenhum foi encontrado 

nos limites do parque ou sua zona de amortecimento. É importante frisar que em um destes 

pontos foram encontrados outras espécies, que juntas somaram 13 indivíduos apreendidos 

(Figura 16). 

Figura 15. Sporophila angolensis (Curió) 

 

 

Autor: Leonardo Casadei (2018) 

 

 
 

Figura 16. Mapa com os pontos de apreensão de Curiós 
 

 
Fonte: Autora (2020) 
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Levando em consideração as ocorrência dos Sanhaço (Thraupis sp.) (Figura 17) e de 

um tempera-Viola (Saltador Maximus) (Figura 18), partindo da metodologia de produzir 

mapas para mais de três ocorrências, foi feito apenas um mapa abrangendo as duas espécies 

(Figura 19). 

Figura 17. Thraupis sp (Sanhaço) 

 

 
Autor: Sávio Bruno (2020) 

 

 

 
Figura 18. Saltador Maximus (Tempera-Viola ) 

 

 
Autor: Fernando Burgalin Sequeria (2020) 
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Figura 19. Mapa com os pontos de apreensão de Sanhaço e Tempera-Viola 

 
 

Fonte: Autora (2020) 

 
6.3 Breve análise dos métodos e processos à ocorrências ambiental 

As medidas legais referentes à ocorrências ambientais são semelhantes tanto em 

questões de fauna quanto de flora, e são padronizados de forma que todos os estados precisam 

realizar a mesma conduta de processar os auto de infração e auto de constatação para fins de 

apreensão (BRAGA, 2013) 

No Rio de Janeiro, é importante observar que os atos administrativos são praticados 

por agentes de fiscalização - sendo este o servidor público do INEA designado para exercer o 

poder de polícia ambiental, ou o policial militar do Comando de Polícia Ambiental (CPAm). 

Como citado anteriormente, as apreensões muitas vezes são oriundas de denúncia ou idas ao 

campo, estes agentes fazem o preenchimento do auto de constatação manuscritos, colocando 

os dados de coordenada do lugar da ocorrência, espécies apreendidas, quantidade das espécies 

e os dados do infrator (COELHO & TEIXEIRA, 2018). 

Esse tipo de metodologia é complexo visto que, o auto de constatação manuscrito 

além de tomar uma grande quantidade de tempo, está sujeito a erros e falta de informação, o 

que prejudica a coleta de dados e em alguns casos, até anulação do processo (BRITO & 

BARRETO 2006) 
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Em São Paulo, visando promover o controle instantâneo das atividades operacionais, 

foi criado o Auto de Infração Ambiental Eletrônico (AIA-e), uma ferramenta que funciona  

por meio de um terminal móvel encontrado dentro da viatura. Neste aparelho, o policial tem 

acesso a imagens de satélite, ao inventário florestal do Estado, a um banco de dados com 

informações de fauna e flora, bem como permite saber, se o infrator da ocorrência é um 

indivíduo procurado pela justiça. Este modelo de fiscalização ambiental digital aumenta a 

produtividade e a precisão dos dados, e diminui, no Estado, que gastava antes da implantação 

deste sistema em média 55 mil horas/homem apenas na produção dos formulários em papel, 

em um quarto desse tempo gasto (SÃO PAULO, 2017). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Conclui-se, a partir dos resultados do presente trabalho, que é na zona de 

amortecimento do Parque onde manifesta-se maior quantidade de autos de constatação. Em 

sua maioria, são as aves de ordem Passeriformes e Psittaciformes que possuem indivíduos de 

maior ocorrência, quase todas espécies são encontradas no Estado do Rio de Janeiro e grande 

parte, no Parque, portanto é provável que estes sejam frutos de captura e posse, isso se 

reafirma visto que em alguns autos de constatação, foram pegos também materiais de caça, tal 

qual o alçapão. 

Vale destacar que existe evidência de apenas uma espécie não ocorre no Estado, 

portanto, esta é caracterizada por ser oriunda do comércio e tráfico. 

Outro ponto de extrema relevância é que foram encontrados ocorrências que 

evidenciam variadas espécimes em um mesmo auto de infração, esse tipo comportamental 

pode estar ligado à venda desses animais já que as espécies de pássaros canoros - coleiro 

(Sporophila spp.) e canário-da-terra (Sicalis flaveola), são geralmente encontradas em feiras 

livres. 

Apesar destas informações, não se pode afirmar que estes animais apreendidos foram 

capturados no Parque, é necessário um estudo mais abrangente a respeito do comportamento 

dos infratores, assim como o monitoramento mais intenso ao redor do Parque, uma saída para 

essa problemática seria a implantação do Auto de Infração Ambiental Eletrônico, que 

permitiria saber se o autuado é um indivíduo que já possui uma ficha criminal de venda ilegal 

de animais silvestres. 
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A longo prazo, é imprescindível a implantação de medidas educativas, tanto ao redor 

do Parque, quanto nele próprio. É por meio da educação ambiental, principalmente para 

aqueles que vivem tão perto de um ambiente onde pode-se ter contato com a fauna em seu 

habitat natural, que será possível desconstruir a ideia de que ter posse de um animal silvestres 

é “comum”. Só a educação ambiental pode dar aos moradores um sentimento de afeto e 

respeito ao Parque e seus recursos. 

Esse estudo abre caminhos para um maior entendimento sobre o PESET e sua zona 

de amortecimento, contribuindo para futuras pesquisas que visam a conservação de fauna da 

região, assunto de extrema importância para o equilíbrio ecológico das cidades urbanas ao 

redor do Parque. A exposição dos pontos de ocorrências de auto de infração em mapas aqui 

elaborados, permite auxiliar as rondas da polícia ambiental a fim de fiscalizar essas regiões de 

maiores ocorrências. 

A pesquisa enfrentou diversos limites que impossibilitaram o aprofundamento do 

estudo, em primeiro, devido a precariedade do material encontrado, menos da metade dos 

autos de infração foram considerados; Ressalta-se que a não padronização das coordenadas 

impossibilitou o enriquecimento dos mapas - somentes as coordenadas UTM puderam ser 

utilizadas, enquanto que as medidas em graus decimais apontavam outros lugares, alguns nem 

no Estado do Rio de Janeiro, nisso não só a localização foi perdida, mas também a quantidade 

de animais capturados, que foram reduzidos de 313 animais para 66. 

Outra  dificuldade  diz respeito à grande variação de informações encontradas nas 

ocorrências nos anos do estudo. Por ser uma área de Unidade de Conservação Integral, torna-

se ilógico o fato de existir captura da fauna silvestre que ali vive, logo, a continuidade do 

processo fiscalizatório é crucial para obtenção de dados, estes precisam ser feitos de maneira 

linear a fim de erradicar essa prática. 

Ademais,  devido  ao  isolamento  oriundo  da  pandemia,  o  estudo  que  tinha como 

intuito fazer um levantamento por meio de formulário a respeito da percepção dos moradores 

da zona de amortecimento em relação a posse e captura de animais silvestres, não pôde ser 

realizado, esta metodologia pode ser aplicada para futuras pesquisas, o que não só 

enriqueceria as informações à respeito do PESET, mas abriria caminhos para o entendimento 

comportamental dos indivíduos que ali vivem e assim, criar propostas para que os moradores 

sintam que o Parque é patrimônio de todos, inclusive sua fauna, talvez então passem a ajudar 

cada vez mais na fiscalização de posse e caça em prol da conservação dos animais silvestres 

da região. 
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