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Fauna: conceito e legislação penal 

O termo ‘fauna’pode assumir diversos significados, porém, nos ateremos 

ao seu conceito legal. Desta feita, Custódio (1997, p. 65-66), a conceitua como: 

[...] o conjunto de todos os animais, terrestres e aquáticos, incluídos 

os microorganismos, que vivem em uma área, em uma região ou 

em um País, em suas diversas categorias em relação ao seu habitat 

e as respectivas condições existenciais. 

No tocante à questão penal, o comércio ilegal de animais é tipificado pelo 

art. 29, §1.º, III da Lei 9.605/98, que trata a conduta de quem: 

[...] vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em 

cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes 

da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos 

ou objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados 

ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade 

competente. 

 Esse é o tipo penal que torna ilícita, salvo exceções, a comercialização, a 

exportação, a aquisição, a guarda (nas diversas formas em que se apresente) de qualquer 

elemento de nosso patrimônio faunístico ou de seus subprodutos. Recordamos que a venda 

ou a exposição para fins de venda, a aquisição, guarda, o uso e transporte de produtos ou 

objetos originários da fauna silvestre são, da mesma forma, vedados (Portaria IBAMA n.º 

117/n, 1997). 

  A proibição do comércio ilegal (segunda maior causa de desaparecimento de nosso 

patrimônio faunístico - SPVS, 1996. Não paginado), vinha previsto no art. 3.º da Lei de 

Proteção à Fauna – Lei n.º 5197/67. Como exceção, seu § 1.º, permitia o comércio destes 

animais, desde que estes provenham de criadouros legalizados. Com a Lei 9.605/98, a 

doutrina considera revogado o mencionado art. 3.º, pois considera que o inc. III do § 1.º do 
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art.29 abarca as situações tratadas pela antiga lei e outras mais, já que agora, integram o 

tipo as condutas de venda, expor à venda, exportar, adquirir, ter em cativeiro ou depósito, 

utilizar ou transportar. A exceção à proibição de comercialização de animais silvestres 

continua sendo dada pelo art. 3.º, parágrafos 1.º e 2.º da Lei 5.197/67. 

A estrutura do tráfico apresenta características em comum com a 

sociedade de informação. Ela necessita de aparelhagem que possibilite constantes trocas 

de informações sobre rotas, animais mais cotados no mercado negro, novos meios de 

fraude e vias de corrupção. As novas tecnologias são utilizadas para aumentar a 

possibilidade de êxito nas operações criminosas, seja através do uso de celulares, 

computadores para fraudar documentação, vendas via Internet, entre outras. As redes de 

tráfico apresentam grande flexibilidade e modificabilidade, associando-se a outras 

categorias de tráfico ou atividades (legais ou ilegais), v.g., tráfico de drogas em associação 

com o de animais, pet shops utilizados para venda ilegal de animais silvestres. O material 

humano pode ser facilmente substituído por outro integrante, mais eficiente, confiável ou 

qualificado para a atividade. As redes ilegais infiltram-se com grande facilidade em órgãos 

públicos, aliciando funcionários. Em caso de problemas no País alvo de suas atividades, 

eles podem mover-se com facilidade em busca de outro que lhes forneça o que necessitam. 

Este grande poder de mobilidade e modificabilidade é que dificulta a espacialização das 

redes de tráfico, do local onde atuam. 

Seguindo tendência mundial, as atividades e organizações de criminosos 

assumiram caráter global e informacional. O tráfico de animais é estruturado sobre uma rede 

formada por um emanharado de rotas para o escoamento de animais no interior e para fora 

do país, influências e relações político-econômicas, corrupção nos vários níveis de órgãos 

relacionados à repressão ao tráfico, ligação com outras atividades ilícitas e estrutura 

hierárquica própria de uma atividade ilegal.Com relação ao tráfico de animais: 

De acordo com a polícia, os traficantes de animais têm técnicas 

próprias e sofisticadas para tirar clandestinamente os bichos do País. 

São justamente essas técnicas que interessam aos narcotraficantes 

e, cada vez mais, as quadrilhas se tornam parceiras nos negócios 

ilícitos [CASTELLS, 1999, P. 407]. 

Principais Locais de Captura de Animais Silvestres no Paraná 

Identificar o verdadeiro local de captura dos animais é tarefa das mais 

árduas, pois o local de apreensão dos animais geralmente difere do local de onde eles 

foram retirados. A Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (RENCTAS, 

2001. Não paginado) identificou parte destes lugares de captura. São nestes locais que se 
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concentrarão o maior número de traficantes do Brasil. São desempregados, lavradores, 

pescadores, entre outros, residentes nesses locais ou nas redondezas e que se ligam aos 

caminhoneiros e motoristas de ônibus que transitam entre estas áreas rurais e cidades 

médias médios e grandes centros urbanos. Vendem os animais capturados para 

aumentarem dessa maneira a renda familiar (LOPES, 2001). Estima-se que perto de 50 

milhões de animais vivam confinados em jaulas e gaiolas no Brasil, muitos deles 

provenientes de capturas ilegais (MOREIRA, 2001). 

    Entre os Estados da Região Sul, o Paraná possui setecentas espécies conhecidas de aves. Entre elas são 

cem espécies que estão ameaçadas de extinção, como por exemplo, o papagaio-chauá, o 

jaó, o sabiá-cica, o pavó e a jacutinga. Na Serra do Mar são encontradas quatrocentas 

espécies de aves, sendo que trinta por cento delas só foram identificadas a partir de 1985. 

Devido ao tráfico, desapareceram de terras paranaenses espécies como a ararinha-azul, a 

ema e o tatu-canastra (SATO, 1995, p. 5). Os mamíferos ameaçados no Paraná somam 

vinte e um, os répteis atingem o número de nove e dezessete espécies de borboletas estão 

ameaçadas. A destruição da cobertura vegetal afeta os animais que tem estreita relação 

com a vegetação. Alguns exemplos desta ameaça são a gralha violeta (cyanocorax 

cyanomelas) e o papagaio-de-cara-roxa, também conhecido como chauá 

(PARANÁ:desmatamento..., 2001).  

  A situação na tríplice fronteira paranaense é calamitosa, onde os animais retirados do 

Parque Nacional do Iguaçu são vendidos à luz do dia e levados por sacoleiros para outras 

regiões do País: 

Local: Ponte da Amizade, entre Brasil e Paraguai. Ocorrência: 

milhares de turistas transitam apressados pela fronteira, carregando 

pesadas sacolas. Ônibus, carros, caminhões e velhas Kombis 

formam filas para cruzar a fronteira. Mendigos aleijados estendem a 

mão pedindo esmola. Entre eles, trabalhadores, comerciantes e 

traficantes pedem passagem. Difícil perceber, mas em meio ao 

rebuliço, em um canto nem um pouco escondido, cinco papagaios 

vivos e mutilados estão amontoados em uma caixa de sapato. 

Paralisadas, olhos torturados, famintas, as aves esperam por um 

comprador, sob a vigilância atenta de um brasileiro magro, sem 

dentes, de baixa estatura. R$300 – é quanto o homem pede pela 

mercadoria. Mas se o interessado regatear, cada ave silvestre pode 

ser levada por até R$20. De onde os papagaios vieram? 

Provavelmente da mata exuberante que vigia o rio Iguaçu. E para 

onde nunca mais irão voltar, pelo menos voando (MELLO, 1995, p. 

4). 
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Localizado no extremo Oeste do Paraná, na fronteira com a Argentina e 

Paraguai, espalhado pelos municípios de Foz do Iguaçu, Medianeira, Matelândia, Céu Azul 

e São Miguel do Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu foi criado em 1939 para proteger a 

floresta que circunda as Cataratas do Iguaçu. Ele é considerado como a última área 

contínua de reserva florestal no Estado do Paraná. Conta com uma área de 185 mil 

hectares, na qual é proibida qualquer atividade de extrativismo, caça e pesca (POR QUE A 

estrada..., 2003). Ele abriga mais de 340 espécies de aves, além de 40 de mamíferos, 60 de 

répteis, 12 de anfíbios, 18 de peixes e 700 de borboletas (PARQUE Nacional..., 2003). Em 

seu interior, com 18 km de extensão e ligando os municípios de Serranópolis a Capanema, 

estende-se a estrada do Colono que foi fechada em 1986 por determinação judicial.O 

município de Foz do Iguaçu vem se destacando como um dos campeões em tráfico de 

animais. A fronteira Brasil-Paraguai é uma das principais áreas dos traficantes. O intenso 

fluxo de carros acaba por ‘encobrir’ o tráfico. Além dos mais, verifica-se tendência de 

entrada de sacoleiros na atividade, vez que descobriram que o tráfico de animais é bem 

mais rentável e a mercadoria dificilmente ‘encalha’ nas prateleiras (ZUCARELLI, 2001). 

O litoral paranaense com sua parcela de Mata Atlântica e seus manguezais, 

muito ricos em biodiversidade, apresenta 95 espécies de mamíferos, 304 de aves e 68 de 

répteis. Destas, 22 espécies de aves e 19 de mamíferos são raras ou estão ameaçadas de 

extinção. Os extensos e relativamente contínuos maciços florestais do litoral paranaenses 

fazem deste um importante reduto faunístico, abrigando boa parcela do que resta da 

Floresta Atlântica Brasileira, considerada a terceira floresta tropical mais ameaçada do 

mundo (KRÜGER, 1998, 137-140). Especificamente neste Estado, o SPVS (Sociedade de 

Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental) desenvolve uma campanha para o 

combate ao tráfico de animais silvestres. Esta ONG indica que o litoral paranaense, mais 

especificamente em Guarequeçaba (que possui ainda área de Floresta Atlântica), existe, 

aproximadamente, 3000 papagaios-de-cara-roxa (amazona braziliensis). Dado ao seu alto 

valor de mercado, é a terceira espécie do gênero Amazona mais ameaçada do mundo 

(POLÌCIA Floresta flagra...,2001). Esta espécie de papagaio é endêmica da porção leste da 

Serra do Mar, litoral sul de São Paulo e litoral norte do Paraná. Neste Estado é grande sua 

retirada da natureza, principalmente nas ilhas: Rasa, Pinheiro, Mel, Cotinga, Peças e 

Superagüi. Sua causa deve-se ao abastecimento do mercado do tráfico, para animal de 

estimação (animal de companhia), ou até utilizado para a subsistência. 

 Como os demais estados, o Paraná padece em termos de fiscalização. 

Sem excetuar as outras formas, o comércio ilegal no Paraná parece estar centrado no 

papagaio-de-cara-roxa (venda local, nacional e internacional), que são comercializados a 

R$25,00 a R$30,00 em locais de captura, para depois, no mercado internacional, serem 

vendidos a US$25.000,00 (GARÇONI, 2001, p. 83). Entretanto ele pode atingir outras 
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espécies como o mico-leão-de-cara-preta (leonthopitecus caissara), os tucanos 

(rhampastos) e o curió (ororyzoborus angolensis). Grande parte da coleta de animais 

destinado ao tráfico de animais no litoral paranaense é feita pela população indígena local. 

No Mercado Municipal de Paranaguá, carnes de animais, silvestres não provenientes de 

criadouros autorizados, são livremente comercializadas (KRÜGER, 1998, p. 137-140). O 

jornal O Estado de São Paulo divulgou a prisão em Curitiba de um traficante internacional 

alemão de aracnídeos que usava o Paraná como local de coleta (JONH, 2002). Este fato 

comprova que o Paraná vem se destacando no cenário do comércio ilegal de animais, 

surgindo como importante local de captura de animais. O estado faz parte das mais 

importantes rotas de entrada/saída e distribuição de animais silvestres do País. O comércio 

ilegal nacional teve 264 mil animais apreendidos no Brasil no período compreendido entre 

1992–2000 (disponível em: http://www.mre.gov.br, acessado em 31 dez. 2001) e 130 mil 

animais, entre aves, macacos e felinos, foram apreendidos em 2001 (SATO, 2002, p. 6). Os 

prejuízos resultam numa espantosa perda de nosso banco genético, sem que medidas mais 

intensas sejam tomadas (COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 2003). 

Principais Locais de Venda de Animais Silvestres no Paraná 

 Muitas são as localidades encontradas em que se comercializam animais 

obtidos ilegalmente. Percorrem, via de regra, um caminho que começa em localidades 

próximas a áreas de captura, onde se encontram os fornecedores, passando por 

intermediários (pequenos intermediários que transitam entre as zonas rurais e centros 

urbanos, tais como caminhoneiros, motoristas de ônibus, entre outros) - pequenos e médios 

traficantes que fazem a conexão com grandes traficantes brasileiros e internacionais. Muitos 

são os meios pelos quais são vendidos estes animais aos mais diversos consumidores: 

desde as discretas vendas realizadas via INTERNET, passando pelas também discretas 

vendas realizadas em alguns pet shops, até as escancaradas comercializações procedidas 

à luz do dia nas feiras ilegais de animais e as vendas da fauna silvestres realizadas 

abertamente na Ponte de Amizade, a poucos metros de agentes de fiscalização, além de 

beiras de rios e estradas. 

São apontadas como principais cidades pontos de venda na Região Sul 

(RENCTAS, 2001): 1) Paraná (PR): Almirante Tamandaré, Cascavel, Curitiba, Foz do 

Iguaçu, Guarequeçaba, Lapa, Laranjeiras do Sul, Londrina, Mangueirinha, Maringá, Ponta 

Grossa, São José dos Pinhais, São Pedro do Paraná; 2) Rio Grande do Sul (RS): Cachoeira 

do Sul, Passo da D´Areia, Porto Alegre, Santana do Livramento; Santa Catarina (SC): 

Blumenau, Chapecó, Florianópolis, Joinville, Tijucas. 

 Como áreas de captura e comercialização aparecem apenas três cidades: 

Laranjeiras do Sul (PR), Santana do Livramento (RS - próxima da fronteira com o Uruguai) e 
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Foz do Iguaçu (PR - na tríplice fronteira do Paraná). Encontramos outros registros de 

comercialização em cidades diversas das acima apontadas: venda de papagaios-de-cara-

roxa, os chamados chauás, em Paranaguá (PR), pelos quais os índios cobravam de 

R$25,00 a R$30,00 (GARÇÓÑÍ, 2001). No exterior, estes papagaios são comercializados a 

US$ 25 mil. CZAJKOWSKI fala dos índios irregularmente instalados pela FUNAI que 

desmatam, caçam e vendem animais ameaçados de extinção no Parque Nacional do 

Superagui, apontando, ainda, a importância cinegética de outros animais, como a paca, os 

tatus, porcos do mato, jacu e o macuco (CZAJKOWSKI, 2002). A carne de animais 

silvestres como a paca e o tatu são vendidos no Mercado Municipal de Paranaguá 

(KRÜGER, 1998, p. 140). Localidades paranaenses como: Almeida, Ilha do Costão, Itaqui, 

Guarequeçaba, Rio Verde, Valadares e Ilha Rasa são citadas na sua relação com os locais 

de captura ou comércio ilegal de aves. Através da Campanha de Combate de Tráfico de 

Animais Silvestres do SPVS, foram feitos alguns flagrantes de tráfico. O primeiro deles foi 

dado pela Polícia Federal em um ex-policial militar, na Região de Campina Grande do Sul 

(PR), que mantinha em cativeiro quatro papagaios-de-peito-roxo (sic) e outros pássaros, 

resultando em multa (POLÍCIA Florestal flagra..., 2001). Outro fato que ganhou destaque foi 

a apreensão do alemão Marc Baugarten, contumaz traficante de aranhas e tarântulas que 

atua no Pará, Maranhão e, agora, no Paraná, onde foi apreendido em Curitiba, no ano de 

2001 com 5 aranhas (JONH, 2001). 

Cidades situadas no Norte do Paraná estão se consolidando como locais 

de venda. Esta região destacou-se, recentemente, pela apreensão em área rural de 

Apucarana, situada próxima de uma mata, sete pássaros (trinca-ferro), três gaiolas e quatro 

alçapões, o que dá uma conotação profissional à atuação dos indivíduos autuados em 

flagrante delito (BALAN, 2002, p. 6). Em maio de 2002, a polícia florestal fez quatro 

apreensões: uma em Maringá, na casa de um funcionário público municipal que mantinha 

26 aves em cativeiro e três outras em Jaguapitã, totalizando 69 pássaros apreendidos 

(MEDEIROS, 2002, p. 6). Recentemente foram apreendidos 74 pássaros, de 14 espécies 

diferentes das existentes na região que estavam em posse de um pedreiro na zona norte de 

Londrina, sendo a quarta apreensão do pedreiro neste ano e a segunda só naquele mês 

(POLESEL, 2002, p. 4). Também no Norte do Paraná, a polícia militar de Apucarana 

apreendeu dois caçadores de pássaros na estrada de Rio Bom (BALAN, 2002, p. 6). No final 

de setembro de 2002, o Instituto Ambiental do Paraná e a Polícia Militar Florestal 

apreenderam 62 pássaros de diferentes espécies em Londrina e Arapongas (APREENSÃO, 

2002, p. 3). Na região de Andirá, CUQUI (2002, p.8A) relata a apreensão de 66 pássaros. 

Cidades como Bandeirantes, Ribeirão do Pinhal e Sertaneja são apontadas pelo IAP como 

as de maior freqüência deste tipo de abuso naquela região (CUQUI, 2002, p. 8A). Em 

Campo Mourão, o Instituto Ambiental do Paraná multou dois indivíduos acusados de manter 

18 pássaros silvestres que, segundo a denúncia anônima, haveria muita probabilidade de 
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serem vendidos em São Paulo. Em Campina da Lagoa, o órgão havia multado duas outras 

pessoas com pássaros silvestres em gaiolas (SAUER, 2001). Em Umuarama, o IAP 

apreendeu quase 100 animais, sendo pássaros a maioria. Ponta Grossa assistiu a 

apreensão de 370 aves que estavam acondicionadas em um carro modelo Santana 

(ANGELO, 2001, p. 4). Em Cianorte, um caçador foi preso na rodoviária quando tentava 

embarcar para São Paulo com carnes de 17 tatus, uma paca, uma cotia, um quati e quilos 

de carne de capivara que seriam vendidos na capital daquele Estado (MOREIRA, 2002). 

Com animais destinados à venda procedentes da região de Foz do Iguaçu encontraremos 

vários registros de apreensões. A operação conjunta entre Polícia Federal, IBAMA e Polícia 

Florestal, em 12 de fevereiro de 2000, apreendeu um papagaio que teria por destino a 

cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A 20 metros da aduana de Ciudad del Este a 

venda é fato comum, sendo que as principais espécies comercializadas são papagaios, 

araras e tucanos. Outros animais que assumem papel de menor destaque no tráfico são 

pacas e jacarés (ZUCARELI, 2000, p. 13). Recentemente a Polícia Federal apreendeu 120 

pássaros silvestres na Ponte da Amizade (PF ENCONTRA pássaros..., 2002). Aponta-se 

que estas espécies são retiradas do Parque Nacional do Iguaçu, em especial os da família 

dos cervídeos, e da Serra do Mar (araras e papagaios) e seguem para a Ciudad del Este 

(PALMAR 2001). Provenientes de Foz do Iguaçu, são comuns as apreensões de pássaros 

em ônibus de turistas e sacoleiros, que, principalmente, são comercializados em São Paulo 

Igualmente, em um ônibus de sacoleiros estavam 800 filhotes de tartarugas escondidas em 

um frigobar encontrados pela fiscalização da Ponte da Amizade. Eles que seriam vendidos 

no Rio Grande do Sul. Um cidadão chinês foi detido na mesma região quando tentava levar 

para fora do País 200 cobras, a maioria delas, do tipo cascavel (ZUCARELLI, 2000, p. 13). 

Em Santa Helena, cidade próxima a de Foz do Iguaçu no Paraná, temos também registro de 

apreensão de animais (IBAMA apreende..., 2001). Na cidade de Cascavel (PR), 62 aves 

foram recolhidas por equipes do IBAMA. Próximo de Cascavel, na BR 277, no dia 19 de 

outubro de 2002, a polícia rodoviária federal apreendeu um contrabando de 107 filhotes de 

papagaio, 87 cardeais e 15 pássaros-pretos que estavam em poder de um passageiro em 

um ônibus de turismo que seguia de Foz do Iguaçu para São Paulo (CONTRABANDO de..., 

2002). Em Alto Piquiri (PR), 39 pássaros de 16 espécies foram apreendidos (FAUNA 

ameaçada, 2002). Em Antonina (PR) foram apreendidos canários, periquitos, pixoxós, 

coleiros, patativas e pintassilgos (MICHELLE, 2002). Em 1999, as espécies de pássaros 

mais comuns que foram apreendidas nos 13 postos do Batalhão da Polícia Florestal do 

litoral e nos 14 postos do interior do Paraná foram: azulão, canário-terra, coleirinha, curió, 

papagaio, pintassilgo, saíra, tiriva e trinca-ferro. A maioria dos animais apreendidos era 

constituída por capivaras, cotias, pacas, porcos-do-mato e veados (BURIGO NETO, 2000, p. 

5). 
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  No Rio Grande do Sul, encontramos registros de apreensões em dois municípios: 

Viamão, onde, através de uma denúncia anônima, no dia 05 de julho de 2002, o Batalhão de 

Polícia Ambiental da Brigada Militar apreendeu 28 flamingos, 150 cardeais e 2 araras em um 

sítio. Realça-se o fato de que flamingos e araras (vermelhas e amarelas) não fazem parte da 

fauna gaúcha, reforçando a possibilidade deste Estado se encontrar na rota do tráfico. 

  Complementando o rol de cidades apontadas acima, o WWF/Brasil, em 1995, também 

relacionou cidades que entendia como principais fornecedores de animais silvestres que 

atuam no eixo Rio - São Paulo. Entre elas se encontram as cidades paranaenses de Curitiba 

e Paranaguá (WWF, 1995, p. 10). 

  Se compararmos a relação geral apresentada pelo WWF em 1995 com a relação de 

localidades brasileiras apontadas em 2001, observamos que o grande aumento no número 

de lugares onde os animais são apreendidos nos indica dois caminhos: ou o tráfico de 

animais se encontra mais e mais diluído pelas cidades brasileiras ou o tráfico utiliza o fator 

mobilidade para despistar a fiscalização. Outra possibilidade é de que a fiscalização esteja 

se tornando mais eficiente. Acreditamos que uma dessas alternativas não exclua as demais. 

Acreditamos mais no trabalho conjunto do que na atuação isolada de cada uma. Tal 

suposição encontra maior apoio ao analisarmos a relação de cidades consideradas como 

pontos de venda do Brasil, apontadas no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito 

instaurada para apurar o tráfico de animais e plantas silvestres (COMISSÃO 

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 2003). 

- Principais Rotas do Tráfico de Animais no Paraná 

A captura e venda de animais silvestres e seus subprodutos não se 

concentra em um único local e não segue sempre o mesmo destino: a movimentação é 

intensa, com variados destinos. Segundo o RENCTAS (2001), Foz do Iguaçu aparece como 

uma das mais importantes cidades brasileiras de onde saem animais silvestres. O Paraná 

aparece como um dos Estados ligados ao tráfico internacional (VIDOLIN e BRITO, [199-?]. 

Não paginado. Trabalho submetido). 

O Paraná é área de captura, passagem e exportação de animais, ao lado 

de São Paulo e Rio de Janeiro, como um dos principais Estados que compram animais 

silvestres, e um dos principais pontos de saída ilegal de animais, situado em território 

brasileiro (FOLHA de Londrina, 2001). Em relação à movimentação interna, os principais 

destinos tomados pelos animais paranaenses são colecionadores de São Paulo, Santa 

Catarina e Rio de Janeiro (SATO, 1995, p. 5-8). 

Santa Catarina também aparece como destinatária de animais provenientes 

do Paraná (ANGELO, 2001, p.4). Guaíra (PR) na fronteira com o Paraguai e Mato Grosso 
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do Sul foi citado como local de apreensão de 600 pássaros. Dada a sua localização 

estratégica para escoamento, acreditamos que também se configure como rota de 

passagem de animais (MOREIRA, 2001, p. 4). Constantes são as apreensões de animais 

em ônibus de sacoleiros provenientes de Foz do Iguaçu com destino ao Rio de Janeiro ou 

São Paulo (TOMAZELA, 2002, p.9). Muitas apreensões são realizadas em locais de 

passagem de ônibus de sacoleiros que tenham postos policiais, como Cascavel (AGASSI, 

2001, p.2), Maringá POLÍCIA Federal..., 2001, p. 7) e Londrina (O FUTURO em..., 2002). A 

hidrovia Paraná – Paraguai, indevidamente utilizada para escoamento de drogas 

(PROCÖPIO, 1999, p. 39), pode, igualmente, estar sendo indevidamente utilizada para 

escoamento de animais silvestres para além de nossas fronteiras, nos ditos ‘países de 

passagem’, com uma certa tranqüilidade e acerto. Dados demonstram que, partindo deste 

Estado, animais tem como destino Países estrangeiros. Constatou-se que os principais 

destinos são: os Estados Unidos, Japão e países europeus (Portugal, Espanha, Alemanha, 

Holanda, Suíça, Itália e França). 

O Paraná é também citado como rota interna de passagem de animais 

silvestres que, depois de passar por cidades como Curitiba e Foz do Iguaçu, partem em 

direção ao Paraguai, Argentina e Uruguai (países de passagem), onde muitos, depois de 

receber documentação que os legaliza falsamente, seguem para diversos Países acima 

mencionados (UNICRI, 2000, p. 31– tradução nossa). Uma outra rota paranaense que pode 

ser apontada é a que passa por Curitiba e segue para Foz do Iguaçu, resultando em 

apreensões em Curitiba e Ponta Grossa (SATO, 1995, p. 5-8). 

O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito Sobre o Tráfico de 

Animais e Plantas Silvestres da Câmara dos Deputados Federais considerou como 

principais rotas as seguintes: 

1) a BR-230, saindo da Paraíba e passando por Picos (PI) até Carolina 

(MA),e do Maranhão entrando em Tocantins, via BR-010, rumo a 

Goiânia e São Paulo; 

2) de Barreiras (BA) para Canto do Buriti (PI), via BR-135, depois indo 

para Floriano (PI) e Picos (PI), e saindo com direção a Petrolina (PE) – 

rota utilizada para captura de animais, onde Petrolina funciona como 

depósito para distribuição em nível nacional; 

3) a BR-153, no Tocantins, passando por Goiânia e tendo por ponto final 

a cidade de Marília (SP); 

4) a BR-163, desde Cuiabá (MT), passando por Dourados (MS) e tendo 

por destino a região metropolitana de São Paulo; 
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5) a Br-070, saindo de Cáceres (MT) para Jaraguá (GO) e indo, via BR-

153, para Anápolis e São Paulo; 

6) A BR-116/251, saindo de Cândido Sales (BA) para Montes Claros (MG) 

e, depois, para São Paulo e Rio de Janeiro; 

7) a BR-116, saindo da região de Feira de Santana (BA) e indo via BR-

290 para Santana do Livramento e Uruguaiana (RS), tendo como 

destino a Argentina, o Uruguai e o Paraguai; 

8) os aeroportos de Fortaleza, Teresina, Palmas, Belém, Manaus, 

Brasília, Salvador, Ilhéus, Recife, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Foz do Iguaçu, além de vários campos de pouso de pequeno porte 

(COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 2003). 

  Os motoristas e funcionários de empresas de ônibus estaduais e interestaduais são, por 

vezes, coniventes ou atuam como intermediários3. No Paraná, temos registro de apreensão 

em ônibus da Viação Pluma (TOMAZELA, 2002, p. 9). Excetuando-se a apreensão em 

veículo pertencente à viação Princesa do Agreste, não se pode afirmar nos demais casos, 

que as empresas ou seus funcionários sejam coniventes com a prática criminosa. 

Obviamente há também o tráfico realizado em carros particulares feito por pessoas que 

utilizam seus próprios automóveis. 

Os aeroportos de Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, 

Ponta Grossa e São José dos Pinhais são apontados como alguns dos principais para o 

tráfico. Apesar do apresentado, não desprezamos a existência de pistas particulares, 

clandestinas ou não, nas quais pequenos aviões particulares podem apresar e deslocar os 

animais até o ponto de seu destino. Os ambientalistas apontam que não são raros os casos 

denunciados pelos órgãos da imprensa internacional que até 12.000 aves provenientes do 

Brasil chegam mortas ao seu destino (WWF, 1995, p.7). Muitos dos animais e subprodutos 

da fauna brasileira, antes de serem contrabandeados para a Europa, Estados Unidos e 

Japão, têm como países de passagem (intermediários) a Bolívia, o Paraguai, a Colômbia, a 

Guiana, a Venezuela, o Panamá, o México e a Argentina4. 

                                                 
                    3 “Várias apreensões já foram feitas em ônibus de turismo que transportam 

sacoleiros. Numa operação realizada em parceria na Ponte da Amizade, entre Polícia Federal, Receita 
Federal, Ibama e Polícia Florestal, os fiscais descobriram filhotes de papagaios que estavam 
escondidos dentro do banheiro e até no frigobar do veículo, alguns já estavam mortos”.  (ZUCARELLI, 
2001. Paginação irregular).                            

                    4 “Também é grande o número de animais silvestres exportados pelas fronteiras com 
os países vizinhos, como Uruguai, Paraguai e Argentina, onde esses animais recebem documentação 
falsa para seguirem seu caminho”. Disponível em:<http://www.apromac.org.br/fauna001.htm>. 
Acesso em: 17 jul.2001. 
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Um Estado com áreas de fronteira, como o Paraná, deve redobrar 

cuidados se não quisermos que os nossos animais deixem o território brasileiro. O Paraná 

conta com 40 fiscais distribuídos em postos (SATO, 1995, p. 5-8). Estas unidades de 

fiscalização estão situadas em: Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Irati, Londrina, 

Maringá, Paranaguá, Pato Branco, Ponta Grossa, União da Vitória, Guarequeçaba, 

Francisco Beltrão, Loanda, Paranavaí, Floresta Nacional Açungui, Floresta Nacional Irati, 

Parque Nacional Iguaçu, Parque Nacional Ilha Grande, Parque Nacional Superagui, Campo 

Largo, Clevelândia e Piraí do Sul, conforme artigo disponível em 

http://geocities.yahoo.com.br/ibamapr/atuação.htm, acessado em 20 fev. 2003. 

As unidades do IBAMA atuam, principalmente, apurando denúncias 

anônimas (ou não), que nem sempre são atendidas, pois falta pessoal e material (SPVS, 

1996. Não paginado). Relativamente à fauna, é de sua incumbência: planejar e executar 

ações dirigidas à proteção à fauna; apoiar ações ao cumprimento da legislação ambiental; 

acompanhar as ações necessárias ao cumprimento da legislação ambiental; fiscalizar o 

transporte e a comercialização de espécimes da fauna brasileira, bem como a introdução de 

animais exóticos; desenvolver programas de capacitação de recursos humanos para as 

atividades de fiscalização da fauna silvestre; fiscalizar portos e aeroportos; fiscalização de 

produtos da fauna silvestre brasileira em qualquer de suas fases/estágios, captura, criação, 

beneficiamento, comercialização; busca de parcerias com outros órgãos governamentais e 

não governamentais no que se refere a ações para coibir o tráfico de animais silvestres. 

A competência da Polícia Federal será exercida quando se tratar de tráfico 

internacional, sendo que o julgamento caberá à Justiça Federal, com base na denúncia da 

Procuradoria da República (Ministério Público Federal). 

 No Paraná, o Batalhão de Polícia Florestal – Polícia Militar do Paraná 

(BPFLo), conta com contingente de 320 homens (SATO, 1995, p. 5-8, que é: “[...]o que 

apresenta melhor estrutura para realizar a fiscalização por ter maior número de agentes [...]” 

(SPVS, 1996. Não paginado). No estado conta-se com a atuação de órgãos como o Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP), igualmente responsável pela apreensão de indivíduos que 

estejam com animais silvestres em situação irregular. O órgão conta com 20 escritórios 

regionais espalhados por todo o Estado. Para ver as áreas de atuação de cada regional 

pode-se visitar o sítio http://webgeo.pr.gov.br/website/gestao/viewer.htm. Há escritórios 

regionais em Francisco Beltrão, Curitiba, Cascavel, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Foz 

do Iguaçu, Guarapuava, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Litoral, Londrina, Maringá, Pato Branco, 

Ponta Grossa, Pitanga, Paranavaí, Toledo, Umuarama e União da Vitória, que: “Fazem 

apreensões de caça quando ocorrem denúncias, sendo mais fiscalizado o desmate e a 

pesca ilegal” (SPVS, 1996. Não paginado). Há ainda a Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente (SEMA) (VIDOLIN e BRITO, 1998, p. 56) e organizações não governamentais, 
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como o SPVS, tem sido vitais no combate ao tráfico de animais, uma vez que grande parte 

das apreensões é originada de denúncias. 

 A Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais silvestres 

(RENCTAS), veio para ocupar um espaço denunciado pelo Fundo Mundial da Natureza 

(WWF, 1995, p. 17) de não existir nenhuma ONG brasileira dedicada, exclusivamente, ao 

monitoramento e fiscalização do comércio da fauna e flora silvestres. 

As atividades conjuntas entre os diversos governamentais e não 

governamentais, costumam surtir bons resultados, pois há maior possibilidade de se fechar 

um ciclo investigativo e de repressão, como nas associações entre: Polícias Federal, 

Rodoviária e Florestal; Presidência da República; Casa Militar; Infraero; Secretarias 

Municipais e Estaduais de Meio Ambiente; Receita Federal; CNPq; zoológicos; empresas do 

setor público e RENCTAS (TRÁFICO ilegal..., 2000). No Paraná, são rotineiras as 

operações conjuntas entre as Polícias Florestal, Federal e IBAMA para apreensões de 

animais levados em ônibus de sacoleiros (ZUCARELLI, 2000, p. 13). Estas operações 

costumam resultados mais satisfatórios dos que os das ações isoladas de um só órgão, 

conforme pode ser verificado em artigos da imprensa nacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As dificuldades enfrentadas na pesquisa sobre o tráfico de animais 

silvestres podem ser compreendidas a partir de trechos selecionados das notas 

taquigráficas extraídas de documentos da Câmara dos Deputados sobre uma rápida e 

eficiente CPI sobre Tráfico de Animais e Plantas Silvestres que aconteceu entre as datas de 

setembro de 2002 (criação) a janeiro de 2003. Embora efetivamente tenha funcionado nos 

meses de dezembro de 2002 e janeiro de 2003, os resultados foram esclarecedores.5 Nas 

suas notas e documentos está presente a discussão sobre os depoimentos tomados de 

modo particular e as dúvidas sobre a divulgação do nome dos denunciantes em relação às 

ameaças à vida, possíveis na compreensão dos deputados que compuseram a CPI. Alguns 

depoimentos foram tomados em sessões secretas e a estes não há acesso. Mas nos 

documentos públicos já há material suficiente para vermos que não há mais isoladamente 

um tráfico de animais de um lado e de madeiras, drogas e armas de outro. Por vezes eles 

são feitos de maneira conjunta pela apreensão em caminhões. 

Embora haja no Brasil uma legislação inovadora e atualizada quanto à 

proteção ambiental, verificamos que o combate ao tráfico de animais silvestres ainda deixa 
                                                 
5 Ver Relatório Final. BRASIL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR 
O TRÁFICO ILEGAL DE ANIMAIS E PLANTAS SILVESTRES DA FAUNA E DA FLORA BRASILEIRAS – 
CPITRAFI. disponível em:  
<  http://www.camara.gov.br/Internet/comissao/index/cpi/rel_fin_cpitrafi_01_doc.doc >.Acesso em: 
20/02/2002. 
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muito a desejar. No relatório final da CPI há duas sugestões sob a forma de projetos de lei. 

Um deles propõe a alteração da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 para que sejam 

garantidas as audiências aos governos estaduais e municipais afetados no processo de 

criação de unidades de conservação pelo poder público federal. O outro se refere à 

alteração da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispões sobre as sanções penais 

e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente para quem 

impede a procriação e quem destrua ou modifique ninho, abrigo ou criadouro natural. Uma 

terceira contribuição na esfera de mudanças nas leis por parte da CPI refere-se no combate 

ao corporativismo e à corrupção, pois propõe a proibição da participação de servidores nas 

comissões de inquéritos administrativos cujos colegas estivessem sendo investigados. 

Procópio (1999, p. 49) fala da primariedade no combate ao tráfico, sem “[...] sinergia dos 

recursos, sem cooperação entre as organizações policiais”. A distribuição de competências 

entre os diversos órgãos é feita de forma confusa, existindo um distanciamento e 

desconfiança mútua entre os encarregados pela repressão. 

As providências que devem ser tomadas no combate ao tráfico não se 

encerram na articulação das polícias no combate ao tipo cujo destino são as feiras e 

depósitos (e até pet shops) e aquele de animais raros destinados aos compradores de alto 

poder aquisitivo. Trata-se também de combater a miséria entre os que coletam os animais e 

estão na faixa de renda baixíssima e que fazem parte do “tráfico famélico”. Não apenas nas 

estradas ou nos portos e aeroportos, a preocupação principal deveria se localizar nas áreas 

onde os animais silvestres estão e de lá não devem ser retirados – áreas de conservação. 

Na outra ponta, a da lavagem de dinheiro, também deve ser alvo de controle e aplicação de 

leis, pois através do exemplo do combate à lavagem de dinheiro do narcotráfico, este tipo de 

ação é extremamente eficiente. Salientamos que este tipo de tráfico pode não estar 

ocorrendo sozinho e destacamos o trabalho das organizações não governamentais. Outras 

sugestões são quanto à organização e ao acesso aos dados sobre prisões e apreensões de 

traficantes e de animais silvestres: para combater estas atividades ilegais, sugerimos a 

formação de uma grande e ágil rede de informação interligando Estado, entidades 

ambientais, sociedade em geral, Polícias Federal, Estadual, Rodoviária, IBAMA, 

magistratura, ministério público, Receitas Federal e Estadual e demais órgãos ambientais 

governamentais. Estados que não possuem registro das principais vias de escoamento, 

como o Paraná, devem se empenhar para tê-lo e, assim, conhecer as características do 

tráfico relativo a esta região. 
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