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                                               RESUMO 

Esta dissertação teve como objetivo geral dimensionar o uso da fauna silvestre pela população 
residente no município de Macapá, caracterizar as apreensões e analisar as destinações dos 
espécimes ex situ no Estado do Amapá. O primeiro capítulo objetivou estimar como a 
população macapaense utiliza os animais silvestres para fins de criação (como animais de 
estimação) e consumo. Para tanto, foram aplicados questionários em 200 quadras sorteadas 
aleatoriamente, abrangendo 39 bairros da área urbana do município de Macapá. Constatou-se 
que 48% dos entrevistados possuem ou já possuíram animais silvestres em suas residências e 
80% se alimentam de animais silvestres de forma eventual ou regular.  O segundo capítulo 
objetivou caracterizar a fauna apreendida pelos órgãos ambientais do estado. Para isto, foram 
analisados registros constantes das Advertências e Autos de Infração Ambiental lavrados pelo 
IBAMA, SEMA, IMAP e BPMA. Os resultados mostraram que foram aplicados R$ 
694.937,00 em multas, e apreendidos 1.986 animais silvestres; 2.178,70 quilos de carne e 248 
ovos. Houve apreensões em 14 dos 16 municípios amapaenses, com destaque para os 
municípios de Macapá e Santana que concentraram 87% dos procedimentos. A média anual 
de apreensões foi de 397 animais, com maior ocorrência no ano de 2008, com 909 espécimes, 
e menor,  em 2006 com 69 exemplares. Os Répteis, Aves e Mamíferos, constituíram 48%, 
45% e 7% das apreensões, respectivamente. Finalmente, o terceiro capítulo, objetivou analisar 
as destinações dadas aos animais apreendidos, a fim de verificar o nível de conservação dos 
espécimes ex situ, utilizando-se como base as informações referentes aos Termos de Doação e 
Soltura emitidos pelos órgãos fiscalizadores e registros internos das instituições 
recepcionadoras (Parque Zoobotânico de Macapá, RPPN Revecom, CETA Ecotel e 
CETAS/IBAMA). Os resultados mostraram que foram recepcionados 1.814 indivíduos, dos 
quais, 41,62% pertencem à classe Ave, 37,93% Reptilia e 20,45% Mammalia, entregues ou 
doados em sua maioria pelo BPMA, responsável por 80,02% dos procedimentos. Ocorreram 
129 nascimentos e 192 óbitos dentre os animais recepcionados. Foram registradas 935 
solturas, 53 transferências e 634 hospedagens de indivíduos da fauna nativa. O plantel de 
animais que permaneceu em cativeiro somou 752 espécimes distribuídos nas quatro 
instituições recepcionadoras, com destaque para a Revecom e CETAS, as quais mantiveram 
hospedados 442 e 127 indivíduos, respectivamente. O estudo revelou que: a população 
macapaense utiliza os animais silvestres de forma indiscriminada e sistemática para fins de 
criação e consumo;  as apreensões realizadas são importantes mas pouco significativas diante 
do volume de animais utilizados ilegalmente, e que a destinação dada aos animais 
apreendidos é inadequada. Conclui-se que há necessidade imediata da elaboração de um Plano 
Estadual de Gestão da Fauna Silvestre, que estabeleça estratégias e diretrizes a serem 
implementadas pelo poder público, para que sejam corrigidas as sérias deficiências no atual 
modelo adotado para a conservação da fauna ex situ no estado do Amapá.  
 
Palavras-chave: Fauna silvestre, conservação ex situ, utilização, apreensão, destinação, 
Amapá 
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ABSTRACT 

 

This dissertation had the general objective to measure the use of the wild fauna by the resident 
population in the municipal district of Macapá, to characterize the arrest and to analyze the 
destinations of the specimen ex situ in the State of Amapá. The first chapter aimed to calculate 
how the population of Macapá uses the wild animals in order to raise them (as pets) and 
consumption. So, questionnaires were applied in 200 blocks raffled at random, including 39 
neighborhoods of the urban area of the municipal district of Macapá. It was verified that 48% 
of the interviewees owns or they had already owned wild animals in their residences and 80% 
consume wild animals in their diet eventually or regularly.  The second chapter aimed to 
characterize the arrested fauna by the environmental officials of the state. In order to reach 
this, the constant registrations of the Warnings and Terms of Environmental Infraction which 
were issued by IBAMA, SEMA, IMAP and BPMA were analyzed. The results showed that 
R$ 694.937,00 were charged as fines, and 1.986 wild animals; 2.178,70 kilos of meat and 248 
eggs were arrested. There were arrests in 14 of the 16 municipal districts of Amapá, and the 
municipal districts of Macapá and Santana had the higher rate where concentrated 87% of the 
procedures. The annual average of arrest was of 397 animals, with highest occurrence in 
2008, with 909 specimens, and the lowest, in 2006 with 69 cases. The Reptiles, Birds and 
Mammals constituted 48%, 45% and 7% of the arrests, respectively. Finally, the third chapter, 
aimed to analyze the destinations given to the arrested animals, in order to verify the level of 
conservation of the specimens ex situ, the basic information used was regarding to the Terms 
of Donation and Release issued by the monitoring officials and internal records of the 
reception institutions (Parque Zoobotânico de Macapá, RPPN Revecom, CETA Ecotel and 
CETAS/IBAMA). The results showed that 1.814 animals were received, of which, 41,62% 
were Birds, 37,93% Reptilia and 20,45% Mammalia, they were delivered or donated mostly 
by BPMA, which is responsible for 80,02% of the procedures. 129 births and 192 deaths were 
recorded among the received animals. 935 releases, 53 transfers and 634 lodgings of the 
native fauna were recorded. The set of animals that remained in captivity was 752 specimens 
distributed in the four reception institutions, highlighting Revecom and CETA, where 442 and 
127 individuals were accommodated, respectively. The study figured out that: the population 
of Macapá uses the wild animals in an indiscriminate and systematic way for raising purposes 
and consumption; the accomplished arrests are important but little significant according to the 
quantity of animals used illegally, and that the destination given to the arrested animals is 
inadequate. So it was concluded that there is an immediate need of the elaboration of a State 
Plan of Management of the Wild Fauna in order to establish strategies and guidelines to be 
implemented by the government, so that the serious deficiencies may be corrected in the 
current model used for the conservation of the fauna ex situ in the state of Amapá. 
 
Keywords: Wild fauna, conservation ex situ, use, arrest, destination, Amapá. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

             As mudanças ambientais têm ocorrido num nível planetário cada vez mais rápido e 

imprevisível, apresentando um quadro atual sem precedentes (O’NEILL, 1996; FOLKE, 

2002). A perda da biodiversidade devido a atividades humanas tem alcançado taxas elevadas. 

A extinção de espécies é comumente utilizada como medida dessa perda (IUCN, 2010). 

Aproximadamente 12% das espécies de pássaros e 25% das espécies de mamíferos estão 

globalmente ameaçados de extinção (HILTON-TAYLOR, 2000).  

Nos últimos 40 anos, 12 espécies de grandes vertebrados foram extintos na Ásia 

(especialmente no Vietnã), em parte, devido a caça (BENETT e RAO, 2002). Na África, 

algumas espécies continuam desaparecendo em vastas áreas (BRASHARES, 2003) e, nos 

próximos 20 anos, perdas iminentes de espécies importantes devem ocorrer até mesmo nas 

partes mais remotas da América Latina (PERES, 2001a, b). 

O Brasil possui uma das mais ricas biodiversidades do planeta. Com 8.547.403,5 Km2 

de área, se encontra entre os países com maior riqueza de fauna do mundo, ocupando a 1ª 

posição em número total de espécies. É o 2o mais rico em diversidade de mamíferos e anfíbios 

(IUCN, 2010) o 3º em número de aves e o 4º em número de répteis (MITTERMEIER et al., 

1992).  

Apesar das dimensões e condições privilegiadas, 639 espécies de animais encontram-

se na lista nacional da fauna brasileira ameaçada de extinção, sendo que 627 encontram-se 

ameaçadas, duas foram consideradas extintas na natureza e 10 consideradas extintas por não 

haver registro de espécie há mais de 50 anos (MMA, 2007). 

      A Amazônia engloba uma das mais extensas regiões de ecossistemas tropicais pouco 

perturbados do planeta. Em contraste direto, é nesse mesmo bioma que se observam taxas de 

degradação ambiental cada vez mais intensas (BORGES et al., 2007). 

 O Estado do Amapá é o ente federado com menores índices de desmatamento do país 

(INPE, 2010). Sua posição geográfica com característica insular e o fato da maior parte de seu 

território (70%) encontrar-se protegido por Unidades de Conservação - UCs e Terras 

Indígenas (DRUMMOND et al., 2008) permitem-lhe ostentar o título de “Estado mais 

preservado do Brasil”, motivo de orgulho para seus habitantes. Todavia, tal “status” não pode 
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obscurecer o fato de que os animais silvestres têm sido vítimas de um extermínio silencioso, 

infame e contínuo, que não pode ser observado nas imagens de satélite. 

Segundo Redford (1992), em vastas áreas de floresta tropical, muitas espécies de 

grandes e médios animais já foram exterminadas pela caça comercial ou de subsistência, 

transformando-as em florestas vazias. Para Fernandez (2010) há uma exuberância enganosa 

nessa áreas, visto que a perda de algumas interações ecológicas fundamentais causada pela 

supressão da fauna silvestre, a exemplo da dispersão de sementes, impede a reprodução de 

árvores de grande porte, ocasionando o desaparecimento lento e gradativo dessas florestas.  

Apesar da grande riqueza em diversidade biológica, elevado número de espécies e alto 

grau de endemismo (CI, 2003), a pressão antrópica sobre os recursos faunísticos tem 

aumentado consideravelmente nas últimas décadas (ALVARD, 2003).  

A conservação da fauna ex situ no estado do Amapá tem sido realizada de forma 

ineficiente. Assim, a elaboração desta dissertação se constitui em grande desafio pelas 

dificuldades inerentes ao tema e a seu ineditismo em nível local, visto que tem como objetivo 

principal dimensionar o uso da fauna silvestre pela população residente no município de 

Macapá, caracterizar as apreensões e analisar as destinações dos espécimes ex situ no Estado 

do Amapá, no período de 2005 a 2009, com a pretensão de contribuir com os órgãos 

responsáveis para a adoção de providências necessárias à melhoria da conservação da fauna 

silvestre pelo poder público. 

O primeiro capítulo tem como objetivo estimar a utilização dos animais silvestres para 

fins de criação (como animais de estimação) e consumo alimentar pela população 

macapaense. Para isto, foram aplicados questionários em 200 quadras sorteadas 

aleatoriamente (um por quadra), abrangendo 39 bairros da área urbana do município de 

Macapá. As seguintes hipóteses foram levantadas: (H0) há relação significativa entre a renda 

familiar mensal e a utilização da fauna silvestre para fins de criação e consumo no município 

de Macapá e, (H1) não há relação significativa entre a renda mensal familiar e a utilização da 

fauna silvestre para fins de criação e consumo no município de Macapá.  

O segundo capítulo tem como objetivo caracterizar a fauna silvestre apreendida pelos 

órgãos ambientais do Estado do Amapá. Para tanto, foram levantados todos os registros 

oficiais de apreensões de fauna silvestre efetuados pelos referidos órgãos no período de 

estudo. As hipóteses levantadas foram: (H0) há uniformidade na aplicação dos procedimentos 
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administrativos lavrados pelos órgãos ambientais, da esfera federal e estadual, nas infrações 

contra a fauna silvestre; (H1) a distribuição geográfica dos procedimentos administrativos 

relacionados à  fauna silvestre ocorre de forma desproporcional, visto que a maioria das 

apreensões se concentra na capital do Estado, privilegiando a repressão em detrimento da 

prevenção. 

Finalmente, o terceiro capítulo, analisa as destinações dadas aos animais apreendidos, 

com base nas informações referentes aos Termos de Doação e Soltura emitidos pelos órgãos 

fiscalizadores e registros internos das instituições recepcionadoras, a fim de verificar o nível 

de conservação da fauna silvestre ex situ existente no Estado, tendo como hipóteses: (H0) o 

número de nascimentos supera o de óbitos dentre os espécimes recepcionados (H1) o 

quantitativo de espécimes destinados à soltura é maior que o destinado à transferência e 

hospedagem. 
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RESUMO 

 

Este capítulo objetivou estimar a  utilização de animais silvestres para fins de criação (como 
animais de estimação) e consumo pela população macapaense. O estudo foi realizado em 
Macapá/Amapá no período de junho a outubro de 2010. Para tanto, foram aplicados 
questionários em 200 quadras sorteadas aleatoriamente, abrangendo 39 bairros da área urbana 
da capital. Os resultados permitiram traçar o perfil dos criadores e consumidores, verificando 
a significância da relação de suas rendas familiares mensais com a utilização da fauna 
silvestre, e a intensidade da correlação entre as atividades de criação e consumo. Constatou-se 
que 48% dos entrevistados possuem ou já possuíram animais silvestres em suas residências. 
Destes, 47% os adquiriram como “presentes” recebidos de terceiros, 20% acharam ou 
compraram em “pet shops” e 17% capturaram diretamente na natureza. Quanto ao destino 
dado aos animais, 42% foram a óbito e 13% fugiram. Quanto a motivação para mantê-los em 
suas residências, 37% responderam que “servem como diversão”, 28% “pela beleza ou canto 
do animal”, 17% porque “servem de companhia” e 4% para “comê-los futuramente”. Sobre a 
ilegalidade da criação de animais silvestres em seus domicílios, 82% admitiram “ter 
conhecimento” de que se trata de atividade ilegal. Quanto a utilização da fauna silvestre para 
consumo, 78% responderam que “consomem apenas quando surge oportunidade” e 2% 
“consomem mensalmente”. Quando perguntados sobre os locais de aquisição desse animais, 
55% declararam que “adquirem no interior do estado”, 22% que “são oriundos de caça” 
praticada pelo próprio entrevistado ou membro de sua família e 11% “compram na porta” de 
sua própria residência. Quanto a motivação que leva ao consumo, 36% atribuíram a “costume 
familiar”, 28% para “variar o cardápio” ou por “curiosidade” e 25% por considerarem a carne 
“mais saborosa” que dos animais domésticos. Sobre o conhecimento dos entrevistados quanto 
a ilegalidade do consumo, 44% “sabem tratar-se de atividade ilegal”. Quanto a possibilidade 
de aquisição de carne de animal silvestre legalizada oriunda de criadouro, houve equilíbrio 
nas respostas, visto que 51% responderam negativamente a tal possibilidade, alegando que o 
custo seria maior e a carne (apesar da origem segura) não teria o mesmo sabor daquela 
adquirida na natureza. Quanto ao receio de ser multado ou preso pela prática do consumo, 
79% responderam que ”não têm receio”, em virtude de consumirem apenas eventualmente. 
Conclui-se que a utilização da fauna silvestre para criação e consumo ocorre de forma 
indiscriminada e sistemática  em toda área urbana do município de Macapá, incentivando o 
comércio ilegal, gerando severos prejuízos à biodiversidade do Estado do Amapá. 
  
Palavras-chave: Fauna silvestre, utilização, criação, consumo, Amapá 
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ABSTRACT 

 

This chapter aimed to measure the use of wild animals for raising purposes (as pets) and 
consumption by the population of Macapá. The study was accomplished in Macapá/Amapá in 
the period from june to october 2010. So, questionnaires were applied in 200 blocks raffled at 
random, including 39 neighborhoods of the urban area of the capital. The results allowed 
drawing the creators' and consumers’ profile, verifying the significance of the relation of their 
monthly family incomes with the use of the wild fauna, and the intensity of the correlation 
between the creation activities and consumption. It was verified that 48% of the interviewees 
owns or had already owned wild animals in their residences. Of these, 47% got the animals as 
"gifts" from others, 20% found or bought in pet shops and 17% captured directly in the nature. 
About the destination given to the animals, 42% died and 13% escaped. About the motivation 
to keep them in their residences, 37% answered that they "serve as amusement", 28% "for the 
beauty or song of the animal", 17% because they "serve as companion" and 4% to "eat them 
later”. About the illegality of the raising of wild animals in their homes, 82% assumed to "be 
aware" that it is an illegal activity. About the use of the wild fauna for consumption, 78% 
answered that they only "consume when they have the opportunity" and 2% "consume 
monthly". When they were asked about the places of acquisition of those animals, 55% stated 
that they "bought in the state of Amapá", 22% that the animals were gotten "from hunt" 
practiced by the interviewees themselves or from their relatives and 11% "buy at home". 
About the motivation for the consumption, 36% answered that is because of "family habit", 
28% to "vary the menu" or because of "curiosity" and 25% considered that “the meat is 
tastier" than from domestic animals. About the interviewees' knowledge on the illegality of 
the consumption, 44% "know that is an illegal activity". About the possibility of purchase of 
legalized meat of wild animal originating from the market, there was a balance in the answers, 
because 51% answered negatively to this possibility, stating that the cost would be higher and 
the meat (in spite of the safe origin) would not have the same flavor from that acquired in the 
nature. About the fear of being fined or arrested by the practice of the consumption, 79% 
answered that they don't "fear", because they eat eventually. It was concluded that the use of 
the wild fauna for raising and consumption occurs in an indiscriminate and systematic way in 
every urban area of the municipal district of Macapá, motivating the illegal trade, generating 
severe damages to the biodiversity of the State of Amapá. 
 
Keywords: Wild fauna, use, raising, consumption, Amapá 
 

 

. 
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1. INTRODUÇÃO 

O uso na alimentação de produtos derivados da fauna silvestre1 representa a principal 

fonte de proteína animal para as comunidades tradicionais de diferentes áreas tropicais 

(REDFORD, 1997; PERES, 2000; CALOURO e MARINHO-FILHO, 2006a, b, c). Porém, a 

utilização freqüente de animais silvestres para consumo humano nessas áreas vem sendo 

apontada como uma das causas de extinção ou declínio populacional de várias espécies 

(REDFORD, 1997; ROBINSON e BODMER, 1999; PERES, 2000; 2001; ROWCLIFFE et 

al., 2003; FACHIN-TERÁN et al., 2004; NARANJO et al.,2004; ALTRICHTER, 2005; 

THIOLLAY, 2005; THOISY et al., 2005; CALOURO e MARINHO-FILHO, 2006a). Tal 

utilização, incentiva a sobrecaça, que se constitui, atualmente, em uma grande ameaça à 

biodiversidade nos trópicos úmidos (MILNER-GULLANDA e  BENNETT, 2003). 

Mesmo em pequena escala a caça de subsistência pode resultar em um forte declínio 

populacional de aves e mamíferos (TERBORGH et al., 1986; THIOLLAY, 1986; PERES, 

1990; FITZGIBBON et al., 1995), que por sua vez pode repercutir em outros níveis tróficos e 

eventualmente, afetar a dinâmica das florestas tropicais.  

Apenas a população rural da Amazônia brasileira consome a cada ano entre 9,6 e 23,5 

milhões de répteis, aves e mamíferos, o que representa uma biomassa total estimada entre 

67.173 a 164.692 toneladas (PERES, 2000). A região também abriga uma rede de comércio 

ilegal (RENCTAS, 2001), o qual é fator prejudicial à perenidade da fauna, pois serve de 

incentivo à caça ilegal e à captura de animais na natureza (BECHARA, 2003). 

 Conforme Lopes (2009) a caça, antes praticada como complemento alimentar das 

famílias, passou a representar o primeiro elo na cadeia comercial instalada com o propósito de 

suprir o recente mercado criado para atender aos apreciadores de carne "exóticas", mormente 

situados nos grandes centros urbanos. 

As populações humanas têm habitado a Amazônia há pelo menos 12.000 anos 

(ROOSEVELT, 1989), desenvolvendo um amplo conjunto de práticas tradicionais e regras 

culturais relacionadas ao uso e manejo dos recursos naturais (HILL e MORAN 1983; 

CHERNELA, 1985, 1989; MEGGERS, 1985, 1991; HECKENBERGER, 1998). No entanto, 

                                                 
1 De sua conceituação normativa, tem-se que a fauna silvestre brasileira comporta todos os animais pertencentes 
às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, reproduzidos ou não em cativeiro, que 
tenham seu ciclo biológico ou parte dele ocorrendo naturalmente dentro dos limites do Território Brasileiro e 
suas águas jurisdicionais (IBAMA, 2008). Todavia, para efeito deste estudo foram excluídos os peixes e insetos. 
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o hábito de manter animais silvestres como mascotes, advém do tempo da colonização do 

Brasil, e também se configura em um grande problema para a conservação das espécies, visto 

que contribui de forma marcante para o incremento do tráfico da fauna silvestre (BORGES et 

al., 2006), que se apresenta como o terceiro maior comércio ilícito do mundo, perdendo 

apenas para o tráfico de narcóticos e armas (RENCTAS, 2001).  

o hábito de manter animais silvestres como mascotes, advém do tempo da colonização 

do Brasil, e também se configura em um grande problema para a conservação das espécies, 

visto que contribui de forma marcante para o incremento do tráfico da fauna silvestre 

(BORGES et al., 2006), que se apresenta como o terceiro maior comércio ilícito do mundo, 

perdendo apenas para o tráfico de narcóticos e armas (RENCTAS, 2001).  

Segundo Lopes (2009), a face mais complexa apresentada pelo tráfico ilegal de 

animais selvagens diz respeito à cooperação quase ingênua oferecida pela tradição do interior 

do Brasil de caça e captura dos animais selvagens. Como tem sido tradição, o animal é caçado 

ou capturado vivo, com o propósito de servir como reforço alimentar ou como mascote 

doméstico. No entanto, em função dos incentivos financeiros oferecidos pelo mercado ilegal, 

o destino do animal selvagem passou a ser, também, o de reforçar a renda familiar. 

Além de todos os prejuízos decorrentes do comércio ilegal para o meio ambiente e 

para a economia do país, os riscos à saúde pública têm sido ignorados pelas autoridades 

governamentais, visto que animais silvestres retirados da natureza e confinados em 

residências podem transmitir dezenas de doenças a outros animais e zoonoses aos humanos, 

bem como serem acometidos por elas (BRANCO, 2008). 

Em países com grandes diferenças regionais como o Brasil, a fauna silvestre ainda é 

uma fonte importante de proteína animal utilizada para a subsistência de populações no 

interior do País. Esta utilização, porém, é freqüentemente ignorada ou subestimada pelos 

órgãos responsáveis por sua proteção (REDFORD, 1992). Desse modo, o aproveitamento 

desses animais está sendo feito através da caça descontrolada que, associada à destruição de 

habitats, está causando a perda desses recursos naturais. 

O uso comercial da fauna silvestre apresenta um caráter de legalidade que varia de um 

país a outro (OJASTI, 2000). No Brasil, a utilização de animais silvestres é considerada 

atividade ilegal desde 1967, quando foi promulgada a Lei nº 5.197 (Lei de Proteção à Fauna), 

sendo permitido apenas a comercialização de animais oriundos de criadouros comerciais 

legalizados junto ao IBAMA. 
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A Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) é um marco histórico na defesa jurídica da 

fauna silvestre nacional, pois sistematizou a matéria e consolidou a inclusão dos animais 

dentre os “bens de natureza difusa”, em contraposição à tradicional classificação da fauna 

silvestre como bem público ou privado (MILARÉ e COSTA JÚNIOR, 2002). 

A 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP-10), 

ocorrida em Nagoya-Japão em Outubro de 2010, deliberou que “conter o avanço da extinção 

de espécies e perda de habitats é um dos os maiores desafios enfrentados pela comunidade 

global de hoje” (IFAW, 2010). Assim, nesse contexto, estudar a utilização da fauna silvestre 

configura-se como verdadeiro desafio, uma vez que, as atividades de criação e consumo,  

estão intimamente relacionados aos hábitos culturais inerentes à parcela considerável do povo 

amazônida, e o comércio do qual se origina, à fragilidade operacional dos órgãos competentes 

para coibirem tais atividades (DIAS JÚNIOR, 1996). 

Este capítulo tem como objetivo principal, estimar a utilização dos animais silvestres 

para fins de criação (como animais de estimação) e consumo (para alimentação), pelos 

habitantes da área urbana do município de Macapá-AP, com base nas seguintes hipóteses: 

(H0) existe relação significativa entre a renda familiar mensal e a utilização da fauna silvestre 

para fins de criação e consumo no município de Macapá e, (H1) não há relação significativa 

entre a renda familiar e a utilização da fauna silvestre para fins de criação e consumo no 

município de Macapá. Para tanto, planeja-se: para fins de criação, (a) identificar as espécies 

mais utilizadas (b) investigar os aspectos relacionados à aquisição, destinação e motivação 

para a criação e, (c) analisar a percepção dos consumidores quanto aos aspectos legais e 

ambientais relacionados a essa prática. 

Para fins de consumo, pretende-se: (a) determinar a freqüência e locais de consumo, 

(b) identificar as espécies mais consumidas,(c) investigar os aspectos relacionados à aquisição 

e motivação para o consumo e, (d) analisar os obstáculos e alternativas para o consumo 

legalizado. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área e período de estudo 

O estudo foi realizado no período de junho a outubro de 2010 na área urbana do 

município de Macapá, capital do Estado do Amapá, escolhida em função de seu elevado nível 
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demográfico, localização geográfica estratégica e representatividade no contexto sócio-

econômico do Estado. 

O Amapá possui 626.609 habitantes (IBGE, 2009). Conforme Silva (2007) o estado é 

formado por 16 municípios e está localizado no extremo norte do país, sendo um dos nove 

entes federados que compõem a Amazônia brasileira, com área equivalente ao estado 

americano da Flórida.  

O município de Macapá possui área de 6.407,126 km², e população urbana de 366.484 

habitantes (IBGE, 2009). Cortada pela linha do Equador, apresenta-se como única capital 

brasileira em tal condição. De acordo com o Plano Diretor Municipal, a cidade foi divida em 

três Unidades de Gestão Urbana: Macapá Centro, Macapá Sudoeste e Macapá Norte, 

possuindo 2.265 quadras em todo perímetro urbano (MACAPÁ, 2004). 

 

2.2 Métodos  

Para dimensionar a utilização da fauna silvestre, para fins de criação e consumo 

alimentar, foram utilizadas informações obtidas a partir da aplicação de um questionário de 

pesquisa (Apêndice 1), composto por 26 questões fechadas, com número fixo de respostas 

possíveis, exceto as questões de número 9, 16, 22 e 24, as quais permitiam que os pesquisados 

fizessem complementações livres em suas respostas. 

 O questionário foi aplicado somente a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos 

e, prioritariamente, aos principais responsáveis pelos domicílios pesquisados. Primeiramente, 

a fim de determinar o perfil dos entrevistados, foram relacionadas oito questões contendo 

informações de cunho sócio-econômico com as seguintes variáveis: sexo, naturalidade, estado 

civil, idade, escolaridade, ocupação, composição (no de pessoas residentes no domicílio) e 

renda familiar. Posteriormente, para estabelecer a relação dos pesquisados com a utilização da 

fauna silvestre para fins de criação (como animais de estimação), sequencialmente foram 

investigados as espécies mais utilizadas, formas de aquisição e destinação, motivação e 

percepção quanto aos aspectos legais e ambientais envoltos em tal atividade. 

Finalmente, com o propósito de estabelecer a relação dos pesquisados com o consumo 

de animais silvestres (para fins alimentares), foram investigados a freqüência e locais de 

consumo, principais espécies consumidas, formas e locais de aquisição, motivação e os 

obstáculos e alternativas para o consumo legalizado. No tocante às formas e locais de 
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aquisição, algumas informações dos pesquisados, foram complementadas com a literatura 

existente ou com observações diretas efetuadas em campo pelo autor deste trabalho. 

 Todos os moradores das residências sorteadas que se propuseram a colaborar com a 

pesquisa, foram primeiramente esclarecidos e informados sobre o motivo da entrevista. Como 

não foi detectada qualquer hostilidade no momento da aplicação dos questionários, todas as 

respostas foram consideradas, embora alguns entrevistados tenham manifestado certa 

desconfiança (já esperada) sobre a finalidade da pesquisa.  

Para aumentar as chances de obtenção de respostas consistentes, as quais 

correspondessem à realidade local, e ainda, diminuir o risco de distorções em sua análise, o 

questionário foi aplicado, simultâneamente, sempre pelos mesmos colaboradores: Hugo 

Santos de Castro (concludente do curso de geografia da UNIFAP) e Arilson Teixeira 

(graduado em administração de empresas com especialização em geoprocessamento), os quais 

foram devidamente supervisionados pelo autor deste trabalho, que se eximiu de participar de 

tal etapa devido a possibilidade de sua atividade profissional2 influenciar e/ou comprometer a 

isenção das respostas fornecidas pelos pesquisados, prejudicando os resultados da pesquisa.  

Como metodologia, optou-se por trabalhar com o método estatístico de amostragem 

aleatória sem reposição, devido ao elevado número de quadras e um período de tempo 

limitado para a realização da pesquisa. Utilizou-se o software BioEstat versão 5.0 (AYRES et 

al, 2007), sorteando inicialmente 30 quadras para aplicação de 30 questionários (um por 

quadra), visando garantir melhor espacialização, no que se denominou “teste-piloto”3.  

 

Teste-Piloto (1ª fase) 

Em cada quadra, as residências foram numeradas no sentido Norte-Sul, sorteando uma 

delas com auxílio de dois dados numerados de um a seis. O referido teste foi realizado no 

período de 03 a 10 de junho de 2010 contemplando 19 bairros em toda a área urbana, 

pertencentes aos três setores de Macapá, e foi utilizado para “indicar a completude da 

pesquisa, os efeitos dos erros das respostas e das faltas de respostas, as diferenças resultantes 

da coleta de dados e as diferenças de custos nos procedimentos de amostragem” (LOPES, 

1999). Após a aplicação do “teste piloto”, revisou-se o instrumento de medição, fazendo as 

                                                 
2 O autor deste trabalho é oficial da Polícia Militar do Amapá, com atuação no Batalhão de Polícia Militar 
Ambiental- BPMA de 1997 a 2000. 
3 CUNHA, A.C. Comunicação pessoal. 2010. 
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devidas adequações no questionário de pesquisa, nas questões 2, 9, 19, 21 e 23,  e repassando, 

em seguida, novas instruções à equipe de campo para a realização da segunda etapa, definida 

como pesquisa final.  

 

Pesquisa Final (2ª fase) 

Foram sorteadas mais 170 quadras na segunda fase da pesquisa, aplicando-se a mesma 

metodologia utilizada no teste-piloto (uma entrevista por quadra), a qual realizou-se no 

período de 31 de agosto a 28 de setembro de 2010. Foram percorridos 624 km totalizando 200 

quadras sorteadas em 39 bairros, abrangendo 68,42% do total de bairros/loteamentos da 

capital (Tabela 1). Todavia, nas duas fases da pesquisa, 30 quadras foram consideradas 

ociosas (os imóveis eram públicos/comerciais ou simplesmente não existiam), sendo, 

portanto, desprezadas, em função da impossibilidade da aplicação dos questionários. 

 

Tabela 1 - Distribuição das quadras sorteadas para aplicação dos questionários na área urbana 
do município de Macapá 

 

Setor 
Bairros/ 

Loteamentos 
Teste-piloto 

No das Quadras 
2a Fase 

No das Quadras 
Total de 
Quadras 

MACAPÁ- 
CENTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beirol 683 491, 498, 739 4 

Buritizal 
  

364, 456, 462, 474, 475, 
 504, 519, 525, 939, 983 

10 

Central 110, 130, 270, 277 84, 279, 495, 912, 933, 935, 999 11 

Cidade Nova   1401 1 

Jesus de Nazaré   63, 75, 76, 77, 80, 1953 6 

Laguinho 257 26, 39, 53, 332, 425 6 

Nova Esperança 197 143, 198 3 

Pacoval   1334, 1362, 1372 3 

Perpétuo Socorro 261 314, 334, 428 4 

Santa Inês   349, 378 2 

Santa Rita 
  

135, 153, 202, 203, 1085, 1226, 
1227, 1233, 1288, 1296, 1302 

11 

Trem 285, 492 363, 382, 400 5 
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Cont. tabela 1 - Distribuição das quadras sorteadas para aplicação da pesquisa na área urbana 
do município de Macapá 
 

Setor Bairros/ 
Loteamentos 

Teste-piloto 
No das Quadras 

2a Fase 
No das Quadras 

Total de 
Quadras 

MACAPÁ- 
NORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Açai   1566, 1774, 2522, 2525, 2637 5 

Brasil Novo   1850, 1853, 1939, 1946 4 

Infraero I 1902 
1658, 1691, 1693, 1885, 
 1890, 1901, 1904 

8 

Infraero II 1478 1438, 1447, 1450, 1459,  
1483, 1532, 1533, 1882 

9 

Jardim Felicidade 1515, 2094 1633, 2090, 2650 5 

Lago da Vaca   2614, 2626 2 

Morada das Palmeiras 1685   1 

Novo Horizonte 2016, 2611 
1531, 1979, 1990, 1997, 2001, 2004, 
2018, 2025, 2037, 2054, 2052, 2062, 

2126, 2133, 2590, 2610 
18 

Pantanal   1553, 1696, 1704 3 

Parque dos Buritis   1594 1 

Renascer I   1648 1 

Renascer II   1717, 1719, 1724, 1795 4 

MACAPÁ-
SUDOESTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alvorada 1311 2185 2 

Araxá   752, 757 2 

Cabralzinho   1251 1 

Congós 668 640, 644, 2073, 2079, 2456, 2460 7 

Fazendinha 1170 1199, 2270, 2318 4 

Lot. Irmãos Platon   2334, 2352, 2356, 2362 4 
Lot. Chefe Clodoaldo   1258 1 

Marco Zero 882 
7, 11, 865, 889, 891, 953,  
954, 2149, 2154, 2162, 2537 

12 

Muca 2550 811, 958, 2565, 2566 5 

Novo Buritizal   195, 218, 562, 598, 2472, 2475 6 
Pedrinhas   779 1 

Res. Lagoa 2295 2372, 2401 3 

Resid. Alfaville   1115, 1154, 1158, 2289, 2297 5 

Universidade 1039, 2240, 2253 
1059, 1060, 1063,  

1097, 1105, 2250, 2266 
10 

Zerão 
821, 831, 852, 

2444 838, 1013, 1030, 2135, 2427, 2441 10 

        200 

Fonte: Pesquisa de Campo, elaborado pelo autor. 

Para auxiliar o trabalho de campo, foram elaborados mapas setoriais da área urbana de 

Macapá, com escala 1:65.000, destacando-se as quadras pesquisadas, os quais foram 

confeccionados com auxílio do software ARCGIS, utilizando-se a base cartográfica da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, ano de 2003 (Figura 1).  
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     Figura 1 - Mapa geral da área urbana do município de Macapá/AP, com as quadras sorteadas. 

     Fonte: SEMA (2003), elaborado em 2010. 
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2.3. Análise de Dados 

Os dados dos questionários foram inseridos e tabulados em planilhas eletrônicas do 

Microsoft Excel 2007 para cálculos percentuais, especialmente, referentes aos dados 

qualitativos.  

Com relação aos dados quantitativos, em primeira análise aplicou-se estatística 

descritiva para obtenção da média aritmética e desvio padrão referentes à criação e consumo 

de animais silvestres, parâmetros essenciais para verificar se os dados possuíam distribuição 

normal. Após a obtenção de tais parâmetros, utilizou-se o teste Kolmogorov-Smirnov (K-S), 

para identificação da normalidade das variáveis. Realizou-se ainda um Teste de 

Homocedasticidade para verificar, além da normalidade, se as amostras possuíam variâncias 

constantes.  

Em virtude das variâncias obtidas serem desiguais, optou-se então, pela utilização de 

um teste não-paramétrico. A fim de verificar se havia relação entre a renda familiar dos 

pesquisados e a criaçã o e consumo de animais silvestres, aplicou-se o teste Kolmogorov-

Smirnov (K-S), utilizado para duas amostras independentes e várias modalidades, com dados 

mensurados a nível nominal, ordinal ou intervalar, retiradas da mesma população, com nível 

de significância alfa = 0,05. 

 Para verificar se houve relação entre as respostas dos pesquisados que criam e 

consomem animais silvestres, realizou-se análise complementar, aplicando-se o coeficiente de 

correlação de Pearson (r), que mede o grau de relação linear entre duas variáveis quantitativas 

(criação e consumo). Este coeficiente varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 (zero) significa 

que não há relação linear; o valor 1 indica uma relação linear perfeita e o valor -1 também 

indica uma relação linear perfeita mas inversa, ou seja, quando uma das variáveis aumenta a 

outra diminui. Quanto mais próximo estiver de 1 ou -1, mais forte será a associação linear 

entre as duas variáveis. Para a execução das referidas análises utilizou-se também o aplicativo 

BioEstat 5.0 (AYRES et al., 2007). 
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO  

- Perfil dos Entrevistados 

Foram entrevistadas 170 famílias em toda área urbana do município de Macapá, 

correspondendo a 819 pessoas. As entrevistas foram realizadas, em sua maioria, junto aos 

responsáveis pelo sustento da família (um entrevistado por família), sendo 48% do sexo 

masculino e 52% feminino, dos quais, 48% são naturais de Macapá, 38% de outros estados e 

14% dos municípios interioranos amapaenses. Cinqüenta e um por cento são casados ou 

vivem maritalmente, 37% são solteiros, 6% separados e 6% viúvos. A maioria dos 

entrevistados (33,53%) tem entre 36 e 49 anos de idade (Figura 2), possui o ensino médio 

completo (30%) (Figura 3), ganha entre 2 e 5 salários mínimos (35,29%) (Figura 4) e mora 

em domicílios cujo número de habitantes varia entre três a cinco pessoas (52,35%) (Figura 5). 

 

  

Figura 2 - Idade dos informantes Figura 3 - Grau de escolaridade 

  

Figura 4 - Renda familiar mensal Figura 5 - No de habitantes no domicílio 
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3.1 Utilização da fauna silvestre para fins de criação como animal de estimação  

3.1.1 Espécies mais utilizadas 

Quarenta e oito por cento dos entrevistados possuem ou já possuíram animais 

silvestres em suas residências, destacando-se as aves pertencentes à família dos psitacídeos 

(papagaio e periquito), passeriformes (curió e sabiá) e quelônios (jabuti e tartaruga) (Tabela 

2). 

 

Tabela 2 – Animais silvestres utilizados para criação nas residências do município de Macapá, 
segundo freqüência observada na pesquisa. 

Nome Científico Nome Vulgar Classe 
Freq. Observada 

Total Já teve Tem 

   Agouti paca Paca Mammalia 1 -  1 
   Ama zona amazônica Papagaio Ave 28 8 36 
   Ara mação Arara Ave 2  - 2 
   Brotogeris sp Periquito Ave 16 1 17 
   Cebus sp Macaco  Mammalia 3  - 3 
   Chelonoides sp Jabuti Reptilia 7 2 9 
   Dasyprocta sp Cutia Mammalia 2 -  2 
   Dendrocygna autumnalis Marreca Ave 1  - 1 
   Egretta sp Garça Ave 1  - 1 
   Euphonia violácea Tem-Tem Ave 1  - 1 
   Euphractus sexcintus Tatu Mammalia 1  - 1 
   Hydrochaeris hydrochaeris Capivara Mammalia 2  - 2 
   Jabiru mycteria Tuiuiú Ave 2  - 2 
   Lontra longicaudis Lontra Mammalia 1  - 1 
   Mazama sp Veado Mammalia 1  - 1 
   Myrmecophaga tridactyla Tamanduá Mammalia 1  - 1 
   Nicoria punctata  Perema Reptilia 1  - 1 
   Paleosuchus palpebrosus  Jacaré Reptilia 1  - 1 
   Podocnemis expansa Tartaruga Reptilia 3  - 3 
   Rhamphatus sp Tucano Ave 1  - 1 
   Saimiri sciureus Macaco de Cheiro Mammalia 2  - 2 
   Sporophila angolensis  Curió Ave 11 4 15 
   Sporophila maximiliani  Bicudo Ave 2  - 2 
   Turdus sp Sabiá Ave 3  - 3 
   NI Aves Diversas Ave 4  - 4 
   NI Cobra Reptilia 1  - 1 
   NI Quelônios Reptilia 3  - 3 
Fonte: Pesquisa de Campo, elaborado pelo autor. 
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O hábito de utilizar animais silvestres para fins de criação como mascotes, contraria a 

legislação em vigor que proíbe tal prática, salvo exceções estabelecidas pelos órgãos 

competentes4. 

A preferência pelas aves da família dos psitacídeos acompanha a tendência nacional, 

apontada por Ferreira (2001) nos estudos que indicam tal preferência, a qual, segundo Renctas 

(2001), incentiva a larga utilização desses pássaros no comércio ilegal. 

O IBAMA disponibilizou para Consulta Pública a lista prévia de espécies da fauna 

silvestre nativa que poderão ser criadas e comercializadas como animais de estimação, 

conforme determina o Art. 3º da Resolução CONAMA nº 394 de 6 de novembro de 2007. São 

mais de 50 espécies da fauna silvestre nativa. Répteis como iguanas e o lagarto-preguiça e 

uma grande variedade de aves como o tucano, o tico-tico, a graúna, e diversos tipos de 

psitacídeos – como periquitos, araras, caturritas e papagaios -  poderão compor o novo rol de 

animais que serão criados e vendidos como “pets” (BRUGGER, 2010).  Essa iniciativa 

encontra-se pendente de uma definição desde 2008 em virtude de ter gerado grande polêmica, 

por seguir, no entendimento de ambientalistas, na contramão da “prudência ecológica”. 

 

3.1.2 Dinâmica da aquisição e destinação  

Quarenta e sete por cento daqueles que possuem ou já possuíram animais silvestres 

como animais de estimação, os adquiriram como “presentes” recebidos de terceiros, 20% 

acharam ou compraram em “pet shops” (lojas) e 17% capturaram diretamente na natureza. 

Quanto ao destino dado aos animais, 42% foram a óbito e 13% fugiram. Trinta e quatro por 

cento dos pesquisados “livraram-se” de seus animais por outras razões, adotando, para isto, os 

seguinte procedimentos: soltou em área considerada adequada (62%); deu ou vendeu para 

alguém (19%) e soltou perto de sua casa (10%). 

A legislação brasileira só permite a aquisição de animais silvestres oriundos de 

criadouros legalizados (IBAMA, 1998), os quais são inexistentes no Estado do Amapá. Aos 

“pet shops” é permitida apenas a venda de animais domésticos e exóticos. A caça ou captura 

de espécimes na natureza é permitida apenas para “saciar a fome do agente”; ou seja, as 

aquisições ocorreram de maneira ilegal, estando sujeitos às penalidades criminais e 

                                                 
4 A Resolução CONAMA n. 384/06 disciplinou a concessão de Depósito Doméstico Provisório de animais 
silvestres aplicado nos casos em que a fiscalização sentir-se impossibilitada de retirar o animal da posse do 
autuado (CONAMA, 2006). 
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administrativas previstas na lei 9.605/98, todos os indivíduos que praticaram as ações que 

resultaram no uso ilícito da fauna silvestre.  

Quando se avalia o destino dado à fauna adquirida, chama a atenção o percentual de 

óbitos registrados (42%), o qual, é bem maior que os índices registrados por Veloso Júnior 

(2006) no CETAS de São Luís-MA, onde o índice de mortalidade se aproxima de 15%. 

Todavia, se iguala aos índices apresentados por Diegues et al., (2010) no CETAS de São 

Paulo-SP, cujo percentual de óbitos chegou a 42%. 

Outro fator, que merece atenção, refere-se ao percentual significativo (34%) dos 

indivíduos que optaram por “se livrarem” de seu animal. Destes, 72% soltaram perto de sua 

residência ou em área considerada “adequada”. Tal iniciativa, de acordo com Soorae e Price 

(1999), pode transformar os animais introduzidos em espécies-pragas, em função dos 

possíveis riscos que podem ocasionar para as espécies in situ, que vão desde a inserção de 

genes pouco viáveis nas populações já estabelecidas nessas áreas, até a transmissão de 

enfermidades que podem ocasionar extinções em níveis locais.  

 

3.1.3 Percepção dos criadores 

Quando indagados sobre a motivação para terem animais silvestres em suas 

residências, 37% responderam que são motivados por servirem como diversão, 28% pela 

beleza ou canto do animal, 17% para companhia e 4% para servirem de alimentos 

futuramente. 

Observou-se que a maioria dos indivíduos que possuem espécies silvestres em suas 

residências pratica essa atividade, sobretudo, para a própria satisfação pessoal. E quando 

perguntados sobre a legalidade da criação desses animais em casa, 82% afirmaram ter 

conhecimento de que é uma atividade ilegal. 

Com relação aos prejuízos causados ao meio ambiente com a retirada do animal da 

natureza, 83% informaram ter conhecimento dos malefícios ambientais decorrentes dessa 

prática. 

Portanto, o problema não reside na desinformação, visto que a maioria dos 

pesquisados afirma saber da ilegalidade e dos prejuízos ambientais resultantes dessa 

atividade. O que comprova que a conduta desses criadores não incorpora o chamado 
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“analfabetismo ambiental”, o qual, segundo Abe (2004) atinge parcela considerável da 

sociedade, independentemente do nível de escolaridade. 

O problema pode estar relacionado à percepção ambiental inerente a esse universo de 

indivíduos, que para Marin (2008) é parte do processo de formação de conhecimentos e, 

conseqüentemente, de valores. 

De acordo com Faggionato (2002) cada indivíduo percebe, reage e responde 

diferentemente sobre as ações relacionadas aos recursos ambientais. E as respostas ou 

manifestações de cada indivíduo decorrem da tomada de consciência que cada ser humano 

detém sobre o ambiente natural. Esta consciência corresponde à sua percepção ambiental. 

 Para Macedo (2000), a percepção ambiental está relacionada às diferentes maneiras 

sensitivas que os seres humanos captam, percebem e se sensibilizam pelas realidades, 

ocorrências, manifestações, fatos, fenômenos, processos e mecanismos ambientais presentes 

na natureza. Portanto, a percepção do ambiente é um processo de conscientização inerente a 

cada indivíduo ou sociedade. 

 Em relação à consciência dos indivíduos que capturam/compram e mantêm animais 

silvestres em seu poder, este parece ser um processo embrionário e que carece de 

sensibilização e desenvolvimento de um sistema de percepção e compreensão do ambiente. 

Tal sensibilização talvez lhes seja inócua, considerando que esses indivíduos são todos 

adultos, com seus níveis de consciência “consolidados”. Entretanto, seus descendentes podem 

ser sensibilizados por meio de um trabalho sistemático de educação ambiental, que possa 

gradualmente, transformá-los em seres que incorporem, de fato, o respeito pelo meio 

ambiente, especialmente, pelos seres vivos que o compõe. 

 

3.2 Utilização da fauna silvestre para fins de consumo  

3.2.1 Características do consumo 

A segunda parte do questionário foi direcionada ao consumo de animais silvestres para 

fins alimentares. No primeiro quesito indagado, o entrevistado foi perguntado se ele ou 

alguém da família consome ou já consumiu carne de animais silvestres. Setenta e oito por 

cento responderam que consomem apenas quando surge oportunidade e 2% consomem 

mensalmente.  
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O fato de 80% dos pesquisados admitirem o consumo esporádico ou freqüente de 

animais silvestres mostra a ampla utilização da fauna nativa no cardápio local. Tal resultado 

confirma a tendência estabelecida nas regiões tropicais apontada por Redford (1997); Peres 

(2000); Calouro e Marinho-Filho, (2006a, b, c), os quais apontam esse grande consumo como 

responsável pela extinção ou declínio de várias espécies em todo mundo. 

Considerando-se aqueles cuja resposta foi positiva, 88 % consumiram em casa (38% 

na residência da capital e 50% em sítios, chácaras e fazendas localizadas no interior do 

Estado). Onze por cento consumiram na casa de amigos e/ou parentes.   

Quando perguntados sobre os locais de aquisição de animais silvestres para consumo 

alimentar, 55% declararam que adquirem no interior do estado e 45% na capital. Vinte e dois 

por cento são oriundos de caça praticada pelo próprio entrevistado ou membro de sua família 

e 11% compram na porta de sua própria residência. 

A supremacia das aquisições no interior do Estado, por meio da compra ou da caça, 

indica a relação estabelecida entre comércio e consumo em regiões com fiscalização 

incipiente, visto que vários municípios estão desprovidos de bases dos órgãos ambientais 

tornando-se muito suscetíveis às infrações contra a fauna. Já a aquisição realizada na porta das 

residências mostra a despreocupação de ambas as partes (de quem vende e de quem compra) 

com a ilegalidade dessa prática.  

 Quanto a motivação que leva ao consumo, 36% responderam tratar-se de costume 

familiar, 28% para variar o cardápio ou por curiosidade, e 25% consideram a carne mais 

saborosa que outros tipos de carne (Figura 6).    

      

 

      Figura 6 - Motivação dos pesquisados para o consumo de animais silvestres 
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A supremacia dos resultados referentes à costume familiar indicam que o consumo 

para alimentação pode estar mais relacionado à questão cultural do que econômica. A 

utilização “para variação do cardápio ou curiosidade” corrobora com Silva (2004) que afirma 

que “os animais de caça são apreciados por constituírem uma variação na monotonia do 

cardápio diário da casa”. Segundo Dias e Almeida (2004) a carne dos animais de caça é tão 

apreciada em determinadas comunidades da Amazônia que representa parte essencial de sua 

dieta básica, juntamente com a farinha de mandioca (Manihot esculenta). Mesmo que haja 

carne de animais domésticos como galinha, pato e até gado, os animais da floresta são a fonte 

regular de carne na alimentação dessas populações. 

 

3.2.2 Espécies mais consumidas 

Dentre os animais mais consumidos, destacam-se os quelônios: tartaruga, jabuti, 

muçuã, aperema e tracajá. Em seguida, a preferência recai sobre a carne de jacaré e 

posteriormente, os mamíferos ungulados (paca, cutia, anta, capivara, veado, preguiça) e os 

primatas (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Ranking dos animais mais consumidos pela população macapaense. 

 Nome Vulgar % 

01 Quelônios (1) 14,01 
02 Jacaré 13,61 
03 Paca 10,75 
04 Aves (2) 10,07 
05 Cutia 9,93 
06 Tatu 9,80 
07 Veado 7,76 
08 Capivara 7,76 
09 Anta 4,49 
10 Preguiça 4,22 
11 Macaco 2,59 
12 Outros (3) 5,03 

 TOTAL 100 

(1) Tartaruga, jabuti, muçuã, perema e tracajá 
(2) Marreco, pato do mato, jaburu e juruti 
(3) O mais citado foi a queixada 
 
Fonte: Pesquisa de campo , elaborada pelo autor 
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Segundo Rebêlo e Pezzuti (2000) o consumo de quelônios é uma tradição na 

Amazônia e tem um mercado grande e variado. Quanto aos ungulados, Redford (1992) 

ressalta a importância desse animais na dieta da população amazônica, frisando a necessidade 

de uma atenção especial dos estudos sobre sua obtenção.Na América Latina dentre as espécies 

de ungulados, a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), está entre as mais caçadas 

(REDFORD e ROBINSON, 1991; MOREIRA e MACDONALD, 1997) porque, além da 

carne, existe grande interesse em seus couros, para os quais há demanda no mercado 

internacional. 

 

3.2.3 Dinâmica da comercialização 

Sobre a comercialização de animais silvestres, 21% dos entrevistados afirmaram 

conhecer pontos/locais de venda, sendo citados: feiras livres dos bairros, Central, Buritizal e 

Perpétuo Socorro e restaurantes na orla do bairro Santa Inês. Também foram citados pequenos 

e médios portos (na rampa do açaí - bairro Santa Inês, no Igarapé das mulheres - bairro 

Perpétuo Socorro, no canal do jandiá – bairro Cidade Nova). Alguns destes pontos foram 

parcialmente identificados por Lopes (2003) em levantamento realizado sobre o comércio da 

fauna silvestre na região norte, o qual apontou as feiras livres, mercados informais e pontos 

especiais em Macapá e na Rodovia BR-156.  

 Há em toda região amazônica uma rede de comércio ilegal de carne e outros 

subprodutos de animais silvestres que são vendidos principalmente nas feiras livres de 

diversas cidades (ANDRADE, 1997; PINTO e MADURO, 2003; SAMPAIO, 2003; TERRA 

e REBÊLO, 2003). Entretanto, cabe ressaltar que existem peculiaridades no modus operandi 

utilizado pelos “comerciantes” de animais silvestres no Amapá que buscam esquivar-se da 

fiscalização cotidianamente. 

 Os dados apresentados na tabela subseqüente (Tabela 4),  mostra a amplitude 

geográfica da procedência dos animais silvestres destinados ao consumo. Esses dados, 

extraídos dos questionários aplicados, destacam os municípios de Mazagão, Amapá, Cutias do 

Araguari, Tartarugalzinho e Porto Grande, e o distrito de Bailique como fornecedores. As 

chamadas ilhas do Pará ou marajoaras, que formam o “ABC paraense ou marajoara” (Afuá, 

Breves e Chaves) também foram citadas como abastecedoras do comércio clandestino de 

fauna silvestre. A fauna proveniente dessas ilhas é, via de regra, transportada em pequenas 

embarcações escondida sob frutas e artigos diversos. Essas embarcações chegam geralmente 
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durante a madrugada nos portos de Macapá, de onde escoam os animais mortos (ou seus 

produtos) em regime de encomenda. Uma parte dessa carne chega às feira livres, onde é 

acondicionada em cubas de isopor, escondida sob peixes e camarões para venda aos “clientes 

especiais”. Outra parte, segue em cubas de isopor transportadas em carros ou bicicletas,  para 

ser vendida na porta das casas de seus clientes fixos. 
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Tabela 4- Municípios/localidades de procedência de animais silvestres para consumo 

No Ordem Municípios/Localidade Estado Freq.Obs. 

1 Afuá Pará 6 
2 Amapá Amapá 5 
3 Aporema Amapá 1 
4 Bailique Amapá 7 
5 Breu (Igarapé das Almas) Amapá 1 
6 Breves Pará 1 
7 Calçoene Amapá 2 
8 Carmo do Macoacoari Amapá 1 
9 Chaves Pará 3 
10 Cupixi Amapá 1 
11 Curiaú Amapá 1 
12 Cutias do Araguari Amapá 4 
13 Ferreira Gomes e Araguari Amapá 2 
14 Gurupá Pará 2 
15 Ilha do Marajó Pará 2 
16 Ilhas do Pará Pará 4 
17 Itaubal Amapá 3 
18 Jurupari Pará 1 
19 Km 130 Amapá 1 
20 Laranjal do Jari Amapá 1 
21 Macacoari Amapá 1 
22 Macapá (km 48) Amapá 1 
23 Maracá Amapá 1 
24 Maruanum Amapá 2 
25 Matapi (Mazagão) Amapá 2 
26 Mazagão Amapá 9 
27 Munguba Amapá 1 
28 Oiapoque Amapá 2 
29 Pacuí Amapá 1 
30 Pedra Branca Amapá 2 
31 Perimetral Norte Amapá 1 
32 Portel Pará 1 
33 Porto Grande Amapá 3 
34 Pracuúba Amapá 1 
35 Região da Pedreira Amapá 2 
36 Santana (Vila Nova) Amapá 1 
37 Serra do Navio Amapá 2 
38 Tartarugalzinho Amapá 4 
39 Vale do Jarí Amapá 2 

  TOTAL   94 

Fonte: Pesquisa de campo, elaborada pelo autor . 
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3.2.4 Obstáculos e alternativas para o consumo legalizado 

Sobre o conhecimento dos entrevistados em relação a ilegalidade do consumo, 44% 

sabem tratar-se de atividade ilegal, porém, 56% consideram que o consumo deixa de ser ilegal 

quando realizado para o sustento ou sobrevivência (dele próprio ou de sua família) ou quando 

ocorre no interior do Estado. 

As dúvidas sobre a legalidade do consumo, se deve, em grande parte à polêmica 

legislação brasileira de fauna, a qual é criticada pela generalidade, ineficiência de sua 

aplicabilidade, dificuldades de implementação e corrupção administrativa (CARVALHO, 

1994; REBELO E PEZZUTI, 2000; MELLO, 2002). O próprio conceito de caça de 

subsistência é impreciso, pois permite a caça para qualquer espécie em qualquer época do 

ano, exigindo apenas que haja a fome da família (FLECK, 2004).  

 Quanto a possibilidade de aquisição de carne de animal silvestre devidamente 

legalizada oriunda de criadouro, 51% responderam negativamente, alegando que o custo seria 

maior e a carne, apesar da origem segura, não teria o mesmo sabor daquela adquirida 

diretamente na natureza. 

No tocante a aquisição legal há um equilíbrio no percentual das respostas, que talvez 

seja resultante do desconhecimento dos entrevistados que responderam negativamente, dos 

benefícios para o meio ambiente e para a própria saúde, que poderiam ser proporcionados 

pelo consumo de carne de origem legalizada, visto que inexistem no Estado criadouros 

comerciais de fauna silvestre. 

Existem alguns autores na literatura internacional e nacional (MOREIRA e 

MACDONALD, 1997; BAIA JR, 2006; PINTO et al., 2007) que defendem a criação 

comercial de animais silvestres em cativeiro como alternativa viável para suprir a grande 

demanda existente por esse tipo de carne. Segundo Bonaudo et al (2005) esta é uma atividade 

que se bem estruturada pode contribuir para o melhor aproveitamento das áreas degradadas, 

minimizar a pressão de caça a médio e longo prazos, facilitar a obtenção de proteína animal, 

bem como atuar como uma fonte alternativa de renda às famílias. Conforme Nogueira Filho e 

Nogueira (2000) a adoção dessa prática pode ser boa solução para o aproveitamento de áreas 

improdutivas das propriedades rurais consideradas marginais por razões edafológicas, como 

pedregosidade e baixa fertilidade que impedem o seu aproveitamento para a agropecuária 

tradicional. 
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  Outros autores (SOWLS, 1997; HURTADO-GONZALES e BODMER, 2004) 

defendem o uso sustentável da fauna por meio da caça seletiva como melhor caminho para 

diminuição da defaunação que ocorre em ritmo acelerado em diversas regiões do mundo. Para 

vários pesquisadores da Amazônia (ALONSO, 2006; ESCOBEDO et al., 2006; 

TRESPALACIOS-GONZALEZ et al., 2006; NOSS e CUÉLLAR, 2001; PUERTAS et al., 

2004) citados por Baia Jr (2006), essa caça seletiva pode ser realizada em regime de co-

manejo ou manejo participativo, que consiste numa alternativa viável, sustentável e ética para 

a região amazônica que se encontra submetida a um regime aberto de acesso aos recursos 

naturais e a um processo de degradação crescente. Todavia, essa prática utilizada legalmente 

em países como a Venezuela e Peru, não é permitida pela legislação brasileira. O primeiro 

passo, portanto, para um manejo efetivo da fauna brasileira, seria a modificação da lei de 

proteção à fauna para permitir a forma de manejo mais apropriada para cada região 

(VERDADE, 2004). 

 Quanto ao receio de ser multado ou preso pela prática do consumo, 79% responderam 

que não têm receio. Destes, 55% atribuem ao fato de consumirem apenas eventualmente, 

acreditando que assim ”não se configura crime”; que a responsabilidade cabe ao vendedor e 

não ao consumidor (20%) ou acha que dificilmente será apanhado (21%). 

Novamente despontam resultados que mostram o desconhecimento da legislação 

ambiental pelos entrevistados, visto que a mesma não diferencia a eventualidade do consumo 

e impõe responsabilidades com sanções administrativas e criminais ao vendedor e ao 

consumidor de forma igualitária (BRASIL, 1998). 

 Quando consultados sobre o conceito que atribuiriam para a gestão da fauna silvestre 

realizada pelos órgãos ambientais no Amapá 25% a consideram boa, 24% consideram regular, 

20% consideram excelente 20% consideram ruim e 11% consideram péssima (Figura 7). 

         

   Figura 7 - Conceitos atribuídos à gestão da fauna silvestre no Amapá 
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De forma geral, os conceitos atribuídos à gestão da fauna silvestre pelos órgãos 

ambientais do Estado foram positivos, visto que 69% das respostas variaram entre regular, 

bom e excelente. Tal resultado pode ser de fato a expressão do sentimento dos entrevistados, 

mas, pode estar prejudicado pelo desconhecimento dos mesmos sobre os diversos aspectos 

relacionados às atividades gerenciais para a proteção da fauna silvestre no Amapá. Convém 

ressaltar, entretanto, que os pesquisadores se preocuparam em tentar esclarecer, 

principalmente aos entrevistados com menores níveis de instrução, o significado do termo 

“gestão”, a fim de fazer-lhes compreender da melhor forma possível o teor da pergunta. 

 

- Análise estatística 

Teste de Normalidade 

 Para identificação da normalidade das variáveis quanto aos indivíduos que 

apresentaram respostas positivas à criação e consumo de animais silvestres, de acordo com as 

classes de Renda Familiar Mensal, aplicou-se, inicialmente,  estatística descritiva  para 

obtenção da média aritmética e do desvio padrão e, posteriormente, o teste Komogorov-

Smirnov (Tabela 5). 

  

Tabela 5 – Estatística Descritiva e Teste de Normalidade dos parâmetros relacionados ao 
número de informantes que apresentaram respostas positivas à criação e consumo de animais 
silvestres, de acordo com as classes de Renda Familiar Mensal.  

 

Parâmetros Criação de Animais  
Silvestres 

Consumo de Animais 
Silvestres 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

Tamanho da Amostra  6 6 

Média  13,6667 22,6667 

Variância 114,6667 242,6667 

Desvio Padrão 10,7083 15,5778 

TESTE DE NORMALIDADE (Komogorov-Smirnov) 

Desvio máximo 0,2365 0,2257 

Valor crítico unilateral (0,05) 0,4680 0,4680 

Valor crítico unilateral (0,01) 0,5770 0,5770 

p (valor) unilateral ns Ns 
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 O Teste de normalidade utilizado indicou que as amostras não apresentam diferenças 

significativas, visto que o p ˃ 0,05, podendo considerá-las com normalidade de distribuição. 

  O teste de Homocedasticidade foi aplicado complementarmente, confirmando a 

distribuição normal dos dados e variâncias desiguais, justificando, desta forma, a utilização de 

um teste não-paramétrico. 

  

Teste Komogorov-Smirnov 

Utilizando-se as variáveis independentes (no de informantes que criam e no de 

informantes que consomem animais silvestres) agrupadas conforme a renda familiar dos 

pesquisados, aplicou-se o teste Kolmogorov-Smirnov (K-S), com nível de significância alfa = 

0,05 (Tabela 6).    

 

Tabela 6 - Número de informantes que possuem/possuíram e que consomem/consumiram 
animais silvestres e suas respectivas rendas familiares mensais.  

Questão 7 Questão 9 Questão 17 

Renda  
Familiar Mensal (R$) 

Tem ou teve Animal 
Silvestre em casa 

Consome ou consumiu 
Animal Silvestre 

   Até 510 9 14 
   Entre 511 e 1.020 12 31 
   Entre 1.021 e 2.550 26 45 
   Entre 2.551 e 5.100 27 31 
   Entre 5.101 e 10.200 8 12 
   Acima de 10.200 0 3 

TOTAL 82 136 
Fonte: Pesquisa de campo, elaborada pelo autor 

 

Os resultados apresentaram p (unilateral) = 0,4480 indicando que não há relação 

significativa entre renda familiar e a utilização da fauna silvestre para fins de criação e 

consumo, razão pela qual rejeita-se a hipótese (H0), embora, se observe em termos absolutos, 

maior incidência de criadores e consumidores nas faixas de renda familiar oscilando entre  R$ 

1.021, 00 a R$ 5.100,00 (dois a dez salários mínimos). 
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Correlação Linear de Pearson 

Para verificar se houve relação entre os pesquisados que criam e os que consomem 

animais silvestres, realizou-se análise aplicando-se o coeficiente de correlação linear de 

Pearson (r). Os resultados mostraram que existe forte correlação positiva entre as variáveis 

(r=0,89). Isto significa que a prática da atividade de criação é dependente da atividade de 

consumo, ou seja, a criação é explicada em 89% das vezes pelo fato do consumo já estar 

sendo realizado. O coeficiente  de determinação (R2 = 0,7922) mostrou que os dados se 

ajustaram bem ao teste. 
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4. CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados neste capítulo mostraram que existem elevados níveis de 

utilização da fauna silvestre no município de Macapá tanto para fins de criação (como animais 

de estimação) quanto para o  consumo alimentar. 

As análises estatísticas indicaram que existe uma interdependência entre as duas 

atividades, praticadas indistintamente pelas diversas camadas da população, 

independentemente da situação econômica, evidenciando que a referida  utilização relaciona-

se muito mais a uma questão de opção do que de necessidade. 

No decorrer da pesquisa, foi possível estimar a dimensão do problema, que reúne 

aspectos relacionados à questão cultural e à deficiências na percepção ambiental dos 

indivíduos que se utilizam dos animais silvestres para a satisfação pessoal, sem a preocupação 

devida com os resultados danosos advindos de suas práticas para o meio ambiente. 

Constatou-se como fator decisivo para a situação estabelecida, a facilidade de acesso 

aos animais silvestres e seus produtos, procedentes, principalmente, do interior do Estado e 

das ilhas marajoaras, sendo escoados pelas rodovias e portos para as feiras livres, ou 

diretamente, para as residências de clientes fixos ou esporádicos distribuídos por toda área 

urbana da capital, estabelecendo uma relação clandestina de comércio e consumo ilegal, sem 

receio dos riscos a que ficam expostos seus participantes. 

Entende-se que tal situação ocorre devido a uma combinação de fatores que perpassam 

pela questão cultural (enraizada na região amazônica em função da herança indígena), 

fiscalização incipiente dos órgãos responsáveis pela proteção da fauna, legislação deficiente e 

falta de efetividade na aplicação das leis. 

Ao término desta pesquisa, conclui-se que a utilização da fauna silvestre para criação e 

consumo ocorre de forma indiscriminada e sistemática em toda área urbana do município de 

Macapá, incentivando o comércio ilegal, gerando consideráveis prejuízos para a 

biodiversidade do estado do Amapá, cujas conseqüências para  seus ecossistemas só poderão 

ser avaliadas com a  realização de estudos complementares, indispensáveis ao avanço do 

conhecimento sobre as espécies nativas. 
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5. SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 

A modificação do padrão cultural vigente, que incorpora a criação e o consumo 

clandestinos de animais silvestres como  atividades “normais e corriqueiras”, pode ser 

alcançado por meio da conscientização das novas gerações, dos malefícios decorrentes dessas 

práticas que seguem no sentido oposto à racionalidade e à civilidade. 

 Sugere-se, portanto, a implementação de um trabalho sistemático e consistente de 

educação ambiental nas escolas, as quais exercem grande influência na formação pessoal, 

profissional e social do indivíduo. Tal ação, por certo, será um processo difícil e demorado,  

com resultados em longo prazo, mas essencial à quebra dos atuais paradigmas, necessário à 

transformação dos costumes da comunidade amapaense, no que concerne à utilização 

indevida da fauna silvestre. 

É importante, também, que sejam disponibilizadas à população, alternativas viáveis 

para a criação e o consumo de origem legalizada. Uma das maneiras de utilizar a fauna 

silvestre  sem ameaçar  suas populações selvagens, seria o incentivo a programas de criação 

de animais em cativeiro para atender à demanda comercial, a exemplo do que ocorre de forma 

bem sucedida nos criadouros comerciais implantados em outros estados brasileiros.  

Sugere-se ainda, como medida mitigadora para a contenção do comércio clandestino, a 

adoção de políticas públicas pelos órgãos competentes, no sentido de remodelar o atual 

sistema de fiscalização, a fim de torná-lo mais eficiente,  direcionando as ações dos órgãos 

ambientais das três esferas de poder, para os locais de procedência identificados neste 

trabalho, agindo de forma preventiva, antecipando-se ao ato de caça ou captura de espécimes 

a fim de diminuir o fluxo da utilização ilícita da fauna silvestre 
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CAPITULO 2 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS APREENSÕES DE FAUNA SILVESTRE  

NO ESTADO DO AMAPA 
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RESUMO 

 
 

O presente capítulo objetivou caracterizar as apreensões de fauna silvestre no Estado do 
Amapá. Para tanto, foram analisados registros constantes das Advertências e Autos de 
Infração Ambiental lavrados pelo IBAMA, SEMA, IMAP e BPMA no período de 2005 a 
2009. Os resultados mostraram que foram aplicados R$ 694.937,00 em multas, e apreendidos 
1.986 animais silvestres; 2.178,70 Kg de carne e 248 ovos. Houve apreensões em 14 dos 16 
municípios amapaenses, com destaque para os municípios de Macapá e Santana que 
concentraram 87% dos procedimentos. As infrações mais cometidas foram “a posse ou 
manutenção de animais em cativeiro” e “transporte de carne e de animais da fauna silvestre”, 
com 38,14% e 30,77%, respectivamente. A média anual de apreensões foi de 397 animais, 
com maior ocorrência no ano de 2008, com 909 espécimes, e menor em 2006 com 69 
exemplares. Os Répteis, Aves e Mamíferos, constituíram 48%, 45% e 7% das apreensões, 
respectivamente. A maioria expressiva das aves apreendidas (879) foi classificada em estado 
Pouco Preocupante (LC). Apenas 15 indivíduos pertencentes à espécie Sporophila 

maximiliani, são considerados Quase Ameaçadas (NT). Quanto aos Mamíferos, 100 
exemplares são considerados em estado Pouco Preocupante (LC) e 10 indivíduos em situação 
Vulnerável (VU), pertencentes às espécies Tapirus terrestris e Ateles paniscus. Os Répteis, 
por sua vez, apresentaram resultados mais preocupantes, considerando-se que 637 dos 953 
exemplares apreendidos, encontram-se em situação Vulnerável (VU), todos pertencentes à 
espécie Podocnemis unifilis. Do total de espécimes apreendidos, 736 pertencem a nove 
espécies constantes da lista de espécies ameaçadas, das quais, sete constam simultaneamente 
nas listas da IUCN e da CITES, com destaque para as espécies Melanosuchus Níger e 
Panthera onca por serem predadores e topo de cadeia trófica. Quanto ao “ranking” das 
espécies mais apreendidas, as três primeiras posições foram ocupadas pelas espécies 
Podocnemis unifilis, Dendrocygna autumnalis e Kinosternon scorpioide. Conclui-se que a 
falta de uniformidade nos procedimentos aplicados pelos órgãos ambientais e a 
desproporcionalidade geográfica de suas ações resultam em apreensões importantes mas 
pouco significativas diante do grande volume estimado da utilização ilícita da fauna silvestre 
no estado do Amapá.  

 
Palavras-chave: Fauna silvestre, apreensão, Amapá. 
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ABSTRACT 

 

This chapter aimed to characterize the arrests of wild fauna in the State of Amapá. So, 
constant registrations of the Warnings and Fines of Environmental Infraction issued by 
IBAMA, SEMA, IMAP and BPMA were analyzed in the period from 2005 to 2009. The 
results showed that R$ 694.937,00 were applied in fines, which 1.986 wild animals; 2.178,70 
kg of meat and 248 eggs were arrested. There were arrests in 14 of the 16 municipal districts 
of Amapá, with higher occurrence in the municipal districts of Macapá and Santana that 
concentrated 87% of the procedures. The most frequent infractions were “the ownership or 
keeping the animals in captivity" and "transport of meat and animals of the wild fauna", with 
38,14% and 30,77%, respectively. The annual average of arrests was of 397 animals, with the 
highest occurrence in 2008, with 909 specimens, and the smallest in 2006 with 69 copies. The 
Reptiles, birds and Mammals, constituted 48%, 45% and 7% of the arrests, respectively. The 
most expressive of the arrested birds (879) was classified in Little Preoccupying condition 
(LC). Only 15 individuals belonging to the species Sporophila maximiliani, are considered 
Near Threatened (NT). About the Mammals, 100 copies are considered Least Concern 
condition (LC) and 10 individuals are Vulnerable (VU), belonging to the species Tapirus 
terrestris and Ateles paniscus. The Reptiles, presented the most preoccupying results, 637 of 
the 953 arrested copies, are at Vulnerable condition (VU), all belonging to the species 
Podocnemis unifilis. Of the total of arrested specimens, 736 belong to nine constant species of 
the list of threatened species, which, seven consist simultaneously in the lists of IUCN and of 
the CITES, highlighting the species Melanosuchus niger and Panthera onca because they are 
considered predators and they are also in the top of nutrition chain. About the "ranking" of the 
most arrested species, the first three positions were for the species Podocnemis unifilis, 
Dendrocygna autumnalis and Kinosternon scorpioide. It was concluded that the lack of 
uniformity in the applied procedures by the environmental officials and the geographical 
discrepancies of their actions results in important arrests but little significant according to the 
high measured quantity of illegal use of the wild fauna in the state of Amapá. 
 
Keywords: Wild fauna, arrest, Amapá 
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1. INTRODUÇÃO 

  Os recursos faunísticos são considerados por especialistas verdadeira riqueza para a 

humanidade, por seu notável valor ecológico, científico, econômico e cultural. 

Lamentavelmente, parcela considerável da sociedade não reconhece, de forma condigna, a 

magnitude desses valores. Grande parte da população e dos governantes não têm consciência 

do valor ecológico que as espécies da fauna desempenham na estruturação e manutenção dos 

ecossistemas e para o equilíbrio biológico essencial a todas as formas de vida.  

Devido a isso, a retirada da fauna silvestre de seus ambientes naturais para o comércio 

ilegal ou manutenção em cativeiro apresenta-se como um dos principais problemas a serem 

resolvidos pelos órgãos responsáveis pela sua proteção (VIDOLIN et al., 2004). 

O indivíduo que captura um animal na natureza não tem a menor preocupação com a 

função ecológica que os espécimes capturados cumprem no ecossistema, e com o 

desequilíbrio ambiental que a retirada dos animais de seus habitats pode causar; não respeita 

seus ciclos de reprodução e, nem mesmo as etapas de seu desenvolvimento. Essa 

irracionalidade, misturada à ganância, é que impede a renovação do estoque de exemplares de 

uma espécie e provoca, por fim, sua extinção (BECHARA, 2003). Todavia, assim como 

acontece com os outros recursos naturais, os animais silvestres, principalmente aqueles 

pertencentes à fauna cinegética, têm sido subavaliados, subestudados e ignorados pelas 

comunidades conservacionistas e desenvolvimentistas (REDFORD, 1997). 

Segundo Saab (2006) a diversidade da fauna brasileira sempre foi admirada e objeto 

de cobiça no cenário mundial. O Brasil, desde a sua colonização, sempre teve seus recursos 

naturais explorados de forma arbitrária e irracional, principalmente por acreditar-se que eram 

infinitos e automaticamente renováveis.  

O comércio ilegal da vida selvagem é o terceiro maior negócio ilícito do planeta, 

superado apenas pelo tráfico de armas e drogas. Acredita-se que anualmente esta atividade 

movimenta entre 10 a 20 bilhões de dólares no mundo e o Brasil participa com cerca de 10% 

do total. Segundo Renctas (2007) são 38 milhões de animais brasileiros retirados por ano de 

seus habitats para abastecer este mercado ilegal. Estima-se que apenas 10% do total de 

animais capturados chegam vivos ao seu destino final, enquanto os demais perecem pelas 

péssimas condições de captura e transporte, e que apenas cerca de 0,45% do que sobrevive é 

apreendido (RENCTAS 2001). Dentre os animais mais procurados pelo tráfico no Brasil estão 

as aves, representando 82% de um total de 36.370 espécimes de animais apreendidos nos anos 

de 1999 e 2000 (IBGE 2004). 
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A utilização ilícita da fauna silvestre percorre caminhos que abrangem todo o Brasil. 

Jansen (2000) revela que a maioria dos animais silvestres brasileiros comercializados 

ilegalmente provém das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. A partir dessas 

regiões, os animais são escoados para as regiões Sul e Sudeste, utilizando-se as rodovias 

federais. Os principais pontos de destino desses animais são os Estados do Rio de Janeiro e 

São Paulo, onde são vendidos em feiras livres ou exportados através dos seus principais 

portos e aeroportos.  

A exploração da fauna amazônica, durante muitos anos, consistiu no comércio de 

animais vivos, das penas de pássaros e, em grande escala, do comércio de peles (COSTA et 

al., 2006). Segundo Silva e Mele (2007) foi produzido pela Polícia Federal em 2005, o 

chamado “Mapa de Delinqüência Ambiental”, sendo elencados alguns delitos ambientais para 

a Amazônia. No caso específico do Estado do Amapá, dentre os que dizem respeito à fauna 

silvestre, foram constatados registros de caça ilegal no arquipélago do Bailique, rios Araguari, 

Preto, Maracá, Vila Nova, Bacaba, Igarapé Novo, Ipixuna Miranda, e coleta ilegal de 

quelônios na Reserva Biológica do Lago Piratuba e adjacências. 

Segundo dados contidos no 1º Relatório Nacional sobre o Tráfico de Fauna Silvestre, 

elaborado em 2001 pela Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres– 

RENCTAS, o comércio de animais silvestres tem crescido no país, tornando-se um dos 

principais problemas ambientais. O fato vem ocorrendo em virtude, principalmente, do tráfico 

de drogas estar cada vez mais arriscado, e do comércio de animais silvestres apresentar 

menores riscos e lucro semelhante (RENCTAS, 2001). 

Para Dias Júnior (2010) o referido estudo pode ser considerado o único trabalho 

consistente realizado em nível nacional, contendo dados levantados e sistematizados nos 

estados brasileiros sobre a problemática do comércio ilegal de animais silvestres. 

Posteriormente a ele, poucos trabalhos abrangendo o problema foram elaborados em alguns 

estados, a maioria, com abrangência em nível local ou regional, em virtude de seu perfil 

delicado e complexo.  

O mesmo relatório demonstra resultados de pesquisa realizada na região Norte, 

perante fiscais do IBAMA e integrantes dos Batalhões de Polícia Florestal/Ambiental, que 

apontaram como principais dificuldades enfrentadas para o combate ao tráfico de animais 

silvestres: falta de veículos, equipamentos e contingente (49%); falta de treinamento 

adequado e material de estudo (18%); falta de lugar para destinar animais apreendidos (12%); 
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falta de apoio do governo estadual e de integração com demais órgãos públicos ambientais 

(14%) e entraves na legislação (6%). 

Embora o tema legislação não tenha alcançado grande destaque na referida pesquisa, 

alguns autores relacionados ao Direito Ambiental ressaltam as deficiências nela existentes 

como um dos fatores preponderantes para o agravamento do extermínio silencioso e infame a 

que são submetidos os animais silvestres da fauna brasileira. Por exemplo, as situações 

estabelecidas no art. 29 da lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que apresenta um tipo 

penal múltiplo, não prevê tratamento diferenciado com penas mais severas para o tráfico 

interestadual ou internacional. Isso faz com que grandes traficantes de animais, de forma 

inaceitável, gozem hoje dos benefícios aplicáveis às condutas consideradas de menor 

potencial ofensivo, como a transação penal e a suspensão condicional do processo (BRASIL, 

2002). 

É importante, porém, refletir sobre o posicionamento diferenciado apresentado por 

Akella et al. (2006), quando, em análise mais ampla sobre os crimes ambientais, asseveram 

que o problema não está na legislação, e sim, na falta de efetividade em seu sistema de 

aplicação. Os autores consideram o sistema vigente “fraco e inadequado”, em função de 

problemas que incluem confusão jurisdicional, ineficiência procedimental, falta de 

capacitação e falta de visão holística ou de cooperação entre as agências públicas. Essa falta 

de efetividade foi corroborada por Cunha (2009) em análise sobre os crimes contra a flora no 

estado do Amapá. 

Na verdade, afora as discussões sobre a origem do problema, o fato é que a utilização 

ilícita da fauna silvestre para fins comerciais, desemboca, via de regra, nos órgãos 

fiscalizadores. Mesmo com deficiências de toda ordem, esses órgãos conseguem, através das 

apreensões constantemente efetuadas, prestar importante contribuição na diminuição das 

perdas de espécimes5. 

No Estado do Amapá, os referidos órgãos apresentam-se nos três níveis de governo, 

executando ações preventivas e repressivas isoladas ou em conjunto: em nível federal, o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; em 

nível estadual a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA6, o Instituto do Meio 

Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá – IMAP e o Batalhão de Policia 
                                                 
5 Considera-se apreensão o recebimento do espécime decorrente de ação fiscalizatória com lavratura de Boletim 
de Ocorrência (BO) ou Auto de Infração Ambiental (AIA). (BORGES et al., 2006). 
6 A SEMA atuou na fiscalização de fauna até o ano de 2007, transferindo, a partir de 2008 o exercício de tal 
atividade ao IMAP. 
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Militar Ambiental – BPMA; e em nível municipal o Grupamento de Proteção Ambiental - 

GPA da Prefeitura Municipal de Macapá – PMM. 

Apesar da relativa atenção dispensada à conservação da fauna silvestre e da razoável 

estrutura estatal existente para sua proteção, curiosamente, no Amapá, são inexistentes os 

estudos abordando as apreensões realizadas pelos órgãos competentes. Por isso, este trabalho 

pretende dar um passo inicial nessa direção, justificando-se, assim, sua realização.  

O objetivo principal deste capítulo é caracterizar as apreensões de fauna silvestre no 

Estado do Amapá, com base nos registros oficiais dos órgãos ambientais lavrados entre 2005 

e 2009. Como objetivos secundários planeja-se: (a) determinar os valores totais aplicados em 

multas em crimes contra a fauna silvestre; (b) identificar as principais infrações cometidas e 

locais de ocorrência; e (c) classificar a fauna silvestre apreendida quanto a sua taxonomia e 

estado de conservação. Para tanto, serão testadas as seguintes hipótese: (H0) há uniformidade 

na aplicação dos procedimentos administrativos lavrados pelos órgãos ambientais, da esfera 

federal e estadual, nas infrações contra a fauna silvestre; (H1) a distribuição geográfica dos 

procedimentos administrativos relacionados à fauna silvestre ocorre de forma 

desproporcional, visto que a maioria das apreensões se concentra na capital do Estado, 

privilegiando a repressão em detrimento da prevenção.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área e período de estudo 

O estudo foi realizado no Estado do Amapá, situado no extremo Norte do Brasil, à 

margem esquerda do rio Amazonas, o qual possui dezesseis municípios e clima 

predominantemente tropical. Dos Estados litorâneos brasileiros, é o mais setentrional, sendo 

cortado ao sul pela linha do Equador com maior parte de sua área no hemisfério norte. 

A capital Macapá está situada sobre a linha do Equador, sendo a única capital 

brasileira nessa condição. O Amapá faz fronteira a norte e a noroeste com a Guiana Francesa 

(655 km de fronteira) e o Suriname (52 km), num total de 707 km. A oeste e a sudoeste com o 

Pará (1.093 km), a maior parte dela ao longo do Rio Jarí. A costa sudeste, junto à margem 

esquerda do Canal Norte do Rio Amazonas forma uma fronteira de 315 km. A leste e 

nordeste, o estado apresenta 598 km de costa oceânica, correspondendo a 8,11% do litoral 

atlântico do Brasil. Apresenta área de 142.814,6 km2, correspondendo a 1,67% do território 

brasileiro e a 3,71% da Região Norte (DRUMMOND et al., 2008). 
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Com população de 626.609 habitantes (IBGE, 2009), o Estado do Amapá merece 

atenção especial no contexto regional, nacional e internacional uma vez que 62% do seu 

território está sob modalidades especiais de proteção. São 20 unidades de conservação, 

totalizando 8.798.040,31 hectares, 12 das quais federais, cinco estaduais e três municipais, 

que acrescidas às áreas indígenas, perfazem 70% do território amapaense sob algum regime 

especial de proteção (DRUMMOND et al., 2008).  

O período estabelecido para a pesquisa foi compreendido entre janeiro de 2005 a 

dezembro de 2009 (último qüinqüênio), determinado pela viabilidade de acesso às 

informações documentais disponibilizadas pelas instituições pesquisadas. 

2.2. Métodos 

Neste estudo foram analisados registros constantes das Advertências e Autos de 

Infração Ambiental- AIAs com respectivos Termos de Apreensão e Depósito, lavrados pelo 

órgãos responsáveis: IBAMA, SEMA, IMAP e BPMA. Não foram consignados registros do 

Grupamento de Proteção Ambiental - GPA, tendo em vista terem sido disponibilizados 

tardiamente e de forma incompleta, impossibilitando sua utilização neste trabalho. 

Foram coletados dados de documentos não digitalizados que estavam  arquivados e, 

via de regra, desorganizados, referentes às apreensões realizadas, determinando os valores 

totais aplicados em multas em crimes contra a fauna silvestre, identificando as principais 

infrações cometidas e respectivos locais de ocorrências, classificando cada espécie quanto ao 

estado de conservação segundo critérios estabelecidos na Lista Vermelha de 2010 da União 

Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). Esses dados foram organizados de 

forma descritiva em tabelas e figuras construídas em planilha eletrônica (Microsoft Excel). Os 

documentos disponibilizados pelo IBAMA, diferentemente daqueles disponibilizados pelos 

órgãos ambientais, encontravam-se digitalizados e organizados, facilitando o levantamento 

das informações necessárias à elaboração deste trabalho. 

 

2.3. Análise dos dados 

Os dados quantitativos e qualitativos foram tratados estatisticamente pelos sistemas 

computacionais Excel (Suplementos e Análise de Dados), sendo organizados, tabulados e 

analisados através de estatística descritiva.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Caracterização das apreensões de fauna silvestre no Estado do Amapá 

Foram analisados 74 procedimentos (sete Advertências e 67 Autos de Infração 

Ambiental) aplicados em crimes contra a fauna silvestre pelo órgão ambiental federal 

(IBAMA), no Estado do Amapá, que geraram multas administrativas de R$ 620.500,00 

(seiscentos e vinte mil e quinhentos reais).  

No âmbito estadual, foram analisados 124 procedimentos (69 Advertências e 55 Autos 

de Infração) aplicados pela SEMA, BPMA e IMAP, que geraram multas que somaram de R$ 

74.437,00 (setenta e quatro mil quatrocentos e trinta e sete reais). Para o total de 

procedimentos administrativos realizados, registrou-se a apreensão de 1.986 animais 

silvestres, 2.178,70 quilos de carne e 248 ovos (Tabela 1). 

 

TABELA 1: Procedimentos aplicados e apreensões realizadas pelos órgãos ambientais em 
crimes contra a fauna silvestre. 

Especificação 
Federal Estadual 

Total IBAMA SEMA/BPMA/IMAP 

  Número de advertências 7 69 76 

  Número de AIAs 67 55 122 

  Número de animais apreendidos 912 1.074 1.986 

  Volume de carne apreendida (kg) 80 2.098,70 2.178,70 

  Número de ovos apreendidos (unid) 208 40 248 

  Total das multas aplicadas (R$) 620.500,00 74.437,00 694.937,00 

Fonte: documentos disponibilizados pelos órgãos ambientais, elaborado pelo autor.  

 

Os dados indicam que, apesar do quantitativo de animais apreendidos pelo IBAMA 

(912) e pelos órgãos ambientais estaduais (1.074) serem aproximados, os valores totais das 

multas administrativas aplicadas apresentaram-se discrepantes entre o órgão federal (R$ 

620.500,00) e os órgãos estaduais (R$ 74.437,00). O valor das multas aplicadas pelos órgãos 

estaduais equivaleram a apenas 12% do total aplicado pelo IBAMA. Tal diferença teve 

relação direta com o tipo de procedimento e o instrumento legal utilizado nas ocorrências 

atendidas por ambos. 

 Enquanto 9,21% das ocorrências atendidas pelo IBAMA resultaram em advertências, 

nas ocorrências atendidas pelos órgãos estaduais o percentual foi de 90,79% (Figura 1). Isso 

indica que pode ter havido rigor ou complacência excessivos nas condutas dos agentes de 
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fiscalização do órgão federal e dos órgãos estaduais. Alem disso, outro fator que deve ser 

levado em consideração é a ausência de critérios definidos e uniformizados nos 

procedimentos administrativos lavrados pelos mesmos, visto que para infrações idênticas, o 

IBAMA aplica as penalidades constantes da lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais)7, 

enquanto que os órgãos ambientais do Estado, sem justificativa plausível, aplicam o Código 

Ambiental do Estado do Amapá (AMAPÁ, 1994), a qual é bem menos rigorosa.  

  Cabe salientar que durante os anos de 2007 e 2008, o BPMA permaneceu 

impossibilitado de autuar infratores e, por conseguinte, de aplicar multas administrativas, em 

virtude de não contar com o devido respaldo legal viabilizado pelo convênio celebrado com a 

SEMA, o qual vigorou até 2006, sendo renovado apenas em 2009 com o IMAP, Instituto este, 

que assumiu as funções fiscalizatórias anteriormente executadas pela SEMA. Tal lacuna 

temporal permitiu a seus integrantes aplicarem apenas advertências, o que, presume-se, 

exerceu influência direta nos elevados percentuais de advertências e baixos percentuais de 

multas aplicadas pelos órgãos ambientais do estado. 

 

 

Figura 1 - Relação entre Advertências e AIAs aplicados pelo IBAMA e órgãos estaduais (SEMA, 
BPMA, IMAP) (2005 a 2009). 

Baseado na estimativa feitas por Renctas (2001) apresentada na introdução deste 

trabalho, de que as apreensões realizadas pelos órgãos ambientais equivalem a apenas  0,45%  

do que é comercializado ilegalmente no país, e considerando que tais apreensões no Amapá 

                                                 
7
A Lei de Crimes Ambientais prevê sanção administrativa, prevista no Decreto nº 6.514, de 22 de Julho de 2008, 
que a regulamentou, com previsão de multa de até R$ 5.000,00 por cada espécie constante em listas oficiais da 
fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da CITES (BRASIL, 1998). 
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(conforme citado anteriormente)  somaram 1.986 indivíduos, presume-se que, de 2005 a 2009, 

aproximadamente  441.000 animais silvestres foram retirados de seus habitats para abastecer 

o  comércio clandestino. Desse total, 439.014 espécimes teriam chegado a seu destino final, 

escapando, portanto, do alcance da fiscalização. Assim, o volume de animais silvestres 

apreendidos no Estado pode ser considerado pouco significativo. Tal estimativa pode parecer 

em princípio exagerada, mas diante dos resultados apresentados no capítulo anterior 

referentes à utilização da fauna silvestre na área urbana de Macapá torna-se perfeitamente 

plausível, principalmente  se considerarmos que essa utilização tende a ser mais acentuada nas 

áreas interioranas do Amapá.   

 

3.1.1 Espacialização das infrações 

Houve registros de infrações de fauna silvestre em 14 dos 16 municípios amapaenses 

(as exceções foram Calçoene e Vitória do Jarí). Analisando-se detalhadamente os registros 

dos órgãos nos dois níveis (federal e estadual), verificou-se algumas desproporcionalidades 

entre os mesmos. 

Quarenta e cinco por cento dos procedimentos (AIAs e Advertências) aplicados pelo 

IBAMA se concentraram no município de Macapá. Concentração ainda mais evidente ficou 

constatada nos procedimentos aplicados pelos órgãos ambientais do Estado, registrados em 

58,87% na capital (Tabela 2). 

A distribuição geográfica dos procedimentos pelos demais municípios do Estado, 

deveu-se, principalmente a atuação do IBAMA, com destaque para os locais onde o órgão 

mantinha escritórios regionais: Amapá (12,16%), Oiapoque (12,16%) e Tartarugalzinho 

(8,11%), todos eles situados ao longo da Rodovia Federal BR – 156, corroborando com 

Jansen (2000) quando alerta sobre o escoamento da fauna silvestre traficada nos eixos 

rodoviários federais do Brasil. Serve de indicativo da relação ilegalmente estabelecida entre 

comércio e consumo nas áreas interioranas atestada por Renctas (2001), e Peres (2000), 

quando se refere ao grande volume de animais silvestres consumidos pela população rural da 

Amazônia brasileira. 

Curiosamente, nos municípios supracitados, não houve registros de procedimentos 

efetuados pelos órgãos estaduais, bem como, nos municípios de Ferreira Gomes, Pedra 

Branca do Amapari e Serra do Navio (n=0), o que não significa necessáriamente que não 

tenham ocorrido infrações contra a fauna silvestre no período em estudo. 
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Às exceções de Macapá (já mencionada) e Santana, onde os registros dos órgãos 

estaduais também foram relevantes (29,03%), os procedimentos aplicados nos demais 

municípios não foram tão significativos. 

 

Tabela 2 - Distribuição geográfica dos procedimentos (Advertências e AIAs) aplicados pelos 
órgãos ambientais em crimes contra a fauna silvestre, por município (2005 a 2009).  

 

Municípios 

 

Órgãos Ambientais  
Total 

IBAMA SEMA/BPMA/IMAP 

N  % N % N  % 

    Amapá 9 12,16 0 0,00 9 4,55 

    Cutias 0 0,00 2 1,61 2 1,01 

    Ferreira Gomes 1 1,35 0 0,00 1 0,51 

    Itaubal  0 0,00 4 3,23 4 2,02 

    Laranjal do Jari 3 4,05 1 0,81 4 2,02 

    Macapá 34 45,95 73 58,87 107 54,04 

    Mazagão 4 5,41 1 0,81 5 2,53 

    Oiapoque 9 12,16 0 0,00 9 4,55 

    P. Branca do Amapari 2 2,70 0 0,00 2 1,01 

    Porto Grande 0 0,00 4 3,23 4 2,02 

    Pracuúba 2 2,70 3 2,42 5 2,53 

    Santana 2 2,70 36 29,03 38 19,19 

    Serra do Navio 2 2,70 0 0,00 2 1,01 

    Tartarugalzinho 6 8,11 0 0,00 6 3,03 

Total 74 100,00 124 100,00 198 100,00 

Fonte: documentos disponibilizados pelos órgãos ambientais, elaborado pelo autor. 
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Análise estatística 

 A análise descritiva realizada no BioEstat 5.0 permitiu a obtenção dos seguintes 

resultados (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Estatística descritiva dos parâmetros relacionados ao número de procedimentos 
realizados pelos órgãos ambientais nos municípios amapaenses. 

 

Parâmetros IBAMA SEMA/BPMA/IMAP 

Tamanho da Amostra (n) 14 14 

Mínimo  0 0 

Máximo 34 73 

Média Aritmética (X) 5,2857 8,8571 

Desvio Padrão (S) 8,7919 20,7062 

Coeficiente de Variação (CV) 166,33% 233,78% 

Variância (S2) 77,2867 428,7473 

Intervalo de Confiança (IC) - 1 0 

Intervalo de Confiança (IC) + 10 20 

 

 

O número mínimo de procedimentos realizados foi zero para todos os órgãos 

ambientais e o máximo  34 (IBAMA) e 73 (SEMA, BPMA e IMAP), ambos concentrados no 

município de Macapá. 

O IBAMA apresentou média aritmética (X = 5,28 procedimentos), podendo chegar a 

10 ou apenas uma, de acordo com o intervalo de confiança a 0,05% de significância. 

Registrou-se o desvio padrão (S = 8,79 procedimentos) e variância (S2 = 77,29). 

Os órgãos estaduais apresentaram média aritmética (X = 8,85 procedimentos), sendo 

zero o numero mínimo de procedimentos, podendo chegar a 20, de acordo com o intervalo de 

confiança a 95% de probabilidade. O desvio padrão foi (S = 20,70 procedimentos) e variância 

(S2 = 428,74).  

Tais diferenças nos parâmetros entre o órgão federal e os estaduais, podem ser 

evidenciadas, pelos altos Coeficientes de Variação registrados na Tabela 3. O IBAMA 

apresentou CV = 166,33% e os órgãos estaduais CV = 233,78%. Os resultados são explicados 

pelo elevado número de Advertências aplicadas pelo BPMA na capital e indicam ainda, que 

ocorreram diferenças significativas, pela absoluta falta de uniformidade na aplicação dos 

procedimentos, refutando-se assim, a hipótese H0 , que considerava uniforme a aplicação dos 

referidos procedimentos. 
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A concentração em Macapá e Santana dos procedimentos que resultaram em 

apreensões resulta na aceitação da hipótese H1,  a qual previa essa desproporcionalidade, que 

pode ser explicada pela priorização dispensada pelos órgãos ambientais para os locais onde 

encontram-se sediados, os quais concentram a maior parte de seus contingentes disponíveis 

para execução da fiscalização, gerando menores despesas com grandes deslocamentos e 

pagamento de diárias.  

Outro fator relevante para o baixo desempenho dos órgãos estaduais no interior do 

estado  é o decréscimo da capacidade fiscalizatória do BPMA, que até 2005, possuía 31 bases 

físicas distribuídas em todo o território amapaense. A partir de 2006, sofreu reestruturação, 

passando a atuar com apenas 14 bases (DIAS JÚNIOR, 2006). 

A partir do final de 2009, o BPMA passou a contar com apenas 12 bases físicas, 

ausentando-se de localidades importantes do interior, especialmente, dos municípios situados 

no eixo da BR-156, concentrando sua atuação nos municípios de Macapá e Santana. De forma 

semelhante, ocorreram as atuações da SEMA (até 2007) 8 e o IMAP (a partir de 2008), os 

quais, também, priorizaram suas ações fiscalizatórias nos referidos municípios, visto que não 

possuíam representações em outras localidades, as quais, eram atendidas apenas em 

fiscalizações esporádicas. 

A relativa saturação das ações em Macapá e Santana em detrimento dos municípios do 

interior considera-se inadequada, sobretudo no que tange à prevenção das infrações, visto que 

os mesmos são polos receptores. Os animais apreendidos nesses municípios, em sua maioria, 

segundo Silva e Mele (2007) são oriundos do interior (arquipélago do Bailique, rios Araguari, 

Preto, Maracá, Vila Nova, Bacaba, Igarapé Novo, Ipixuna Miranda, REBIO Piratuba e 

adjacências).  

Sob a ótica da repressão, resultados importantes foram alcançados, visto que 991 

animais em Macapá e 103 animais em Santana, deixaram de abastecer o comércio ilegal em 

virtude de terem sido apreendidos (Figura 2). Todavia, esses resultados, mostram 

desproporcionalidade na abrangência geográfica dessas apreensões, evidenciada na figura 2, 

que destaca também, em números absolutos, apreensões realizadas no município de Amapá 

(614 animais)e Itaubal (151 animais), mas que foram resultantes de apenas nove e quatro 

apreensões, respectivamente.  

                                                 
8 A SEMA mantinha bases físicas nos municípios de Laranjal do Jari e Oiapoque até o ano de 2007. 
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Figura 2 - Distribuição geográfica das apreensões de fauna silvestre no Estado do Amapá (2005 a 2009). 
Fonte: documentos disponibilizados pelos órgãos ambientais, elaborado pelo autor. 

 

As apreensões realizadas em Macapá e Santana foram abrangentes, indicando que a 

utilização ilícita da fauna silvestre está disseminada em toda área urbana desses municípios, 

dificultando sobremaneira o trabalho de fiscalização dos órgãos ambientais. 

 Em Macapá, as apreensões ocorreram nos seguintes bairros/distritos: Araxá, Aturiá, 

Bailique, Beirol, Brasil Novo, Buritizal, Central, Cidade Nova 1, Congós, Coração, 

Fazendinha, Fonte Nova, Igarapé da Fortaleza, Infraero I e II, Jardim Equatorial, Jardim 

Felicidade I e II, Jardim Marco Zero, Jesus de Nazaré, Liberdade, Marabaixo III, Morada das 

Palmeiras, Muca, Novo Horizonte, Pacoval, Pantanal, Parque dos Buritis, Perpétuo Socorro, 

Piçarreira, Renascer II, Santa Inês, Santa Rita, São Lázaro, Universidade, Zerão e Zona Rural. 

 Em Santana, houve registros nos seguintes bairros/locais: área Comercial, área 

Portuária, Baixada do Ambrósio, Central, Elesbão, Daniel, Fonte Nova, Fortaleza, 
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Hospitalidade, Igarapé da Fortaleza, Paraíso, Provedor II, Nova Brasília, Novo Horizonte, 

Remédios I e II e Vila Amazonas. 

Segundo Hernandez e Carvalho (2006), o local de captura dos animais difere muitas 

vezes do local de apreensão . Todavia, nos procedimentos analisados, ao serem cruzadas essas 

duas variáveis, verificou-se que os infratores residiam em 13 dos 16 municipios onde os 

mesmos foram lavrados, indicando, nesse caso, que os locais de captura e apreensão, em 

número considerável de ocorrências, podem ter sido os mesmos. Tal indicativo, pode tornar-

se útil para maximizar os resultados das ações preventivas e repressivas a serem 

desenvolvidas pelos órgãos ambientais do Estado nesses locais. 

 

3.1.2 Classificação das infrações 

De todas as infrações cometidas no estado contra a fauna silvstre, destacaram-se, “a 

posse ou manutenção de animais em cativeiro” e “transporte de carne ou de animais da fauna 

silvestre”, com 38,14% e 30,77%, respectivamente (Figura 3). No entanto, há um diferencial 

relevante entre ambas.  

Manutenção em cativeiro, via de regra, refere-se à utilização de espécimes vivos para 

criação como animais de estimação, o que, segundo Borges et al., (2006) configura-se em um 

grande problema para a conservação das espécies, principalmente de aves, cuja preferência, 

de acordo com Ferreira (2001), recai preferencialmente, sobre passeriformes e psitaciformes. 

Já o transporte de carne ou de animais da fauna silvestre, relaciona-se à utilização para 

subsistência ou comércio, para fins de consumo alimentar, o que, segundo Rowcliffe et al., 

(2003) quando realizado de forma freqüente tem levado muitas espécies à ameaça de 

extinção. 

 



63 

  

 

 
Figura 3 - Principais infrações cometidas contra a fauna silvestre no Amapá (2005 a 2009). 
Fonte: documentos disponibilizados pelos órgãos ambientais, elaborado pelo autor. 

 

O uso na alimentação de produtos derivados de animais silvestres representa a 

principal fonte de proteína animal para as comunidades tradicionais de diferentes áreas 

tropicais (CALOURO e MARINHO-FILHO, 2006a, b, c; PERES, 2000; REDFORD, 1997). 

Todavia, quando esse uso é insustentável, incentiva a sobrecaça, que se constitui, atualmente, 

em uma grande ameaça à biodiversidade nos trópicos úmidos (MILNER-GULLANDA e  

BENNETT, 2003). 

 

3.2 Espécies da fauna silvestre apreendidas 

Em análise quali-quantitativa dos procedimentos pesquisados, obteve-se a proporção e 

detalhamento das espécies apreendidas. Além dos 1.986 indivíduos (vivos e mortos), 

registrou-se apreensão de 2.178,70 quilogramas de carne de animais silvestres abatidos das 

seguintes espécies: Agouti paca (paca), Chelonoides sp (jabuti), Dasyprocta sp (cutia), 

Didelphis marsupialis (mucura), Euphractus sexcintus (tatu), Hydrochaeris hydrochaeris 

(capivara), Mazama sp (veado), Paleosuchus palpebrosus (jacaré), Podocnemis expansa 

(tartaruga), Rhamphatus sp (tucano), Tapirus terrestris (anta), Tayassu tajacu (caititu) e 248 

ovos de Podocnemis expansa (tartaruga), Podocnemis unifilis (tracajá) e Chamaeleo 

chamaeleon (camaleão), que se destinavam ao consumo humano (Tabela 3).  
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Verificou-se a predominância das apreensões de carne de Paleosuchus palpebrosus 

(jacaré) com 1.131,30 quilogramas e de Hydrochaeris hydrochaeris (capivara) com 261,3 

quilogramas (Tabela 4) e (Figura 4). 

 
Tabela 4 - Produtos e subprodutos da fauna silvestre apreendidos pelos órgãos ambientais. 
 

Nome Cientifico Nome vulgar 
Produto/ 

Subproduto 
Kg 

N 
indivíduos 

N de 
carcaças 

Agouti paca Paca Carne 6     
Ara chloropterus Arara Vermelha Pena   7   
Ara mação Arara-piranga Pena   2   
Boa constrictor Jibóia Pele   1   
Caiman crocodilus Jacaré tinga Carne 30     
Cebus apella Macaco Carne   2   
Chamaeleo chamaeleon Camaleão Ovos   34   
Dasyprocta sp Cutia Carne 47     
Didelphis marsupialis Mucura Carne 2     
Euphractus sexcintus Tatu Carne 14,5     
Hydrochaeris hydrochaeris Capivara Carne 261,3     
Mazama sp Veado Carne 7   3 
Paleosuchus palpebrosus  Jacaré Carne 1131,3     
Paleosuchus palpebrosus  Jacaré Ovos   34   
Paleosuchus palpebrosus  Jacaré Dente   78 1 
Panthera onca Onça Dente   1   
Podocnemis expansa Tartaruga Ovos   60   
Podocnemis expansa Tartaruga Carne 77,6   1 
Podocnemis unifilis Tracajá Ovos   134   
Sotalia fluviatilis Boto Dente   66   

Sotalia fluviatilis Boto 
Órgão reprod. 
feminino  

1 
 

Tapirus terrestris Anta Carne 50     
Tayassu tacaju Caititu Carne 2     

     (*) 
Paca, tatu, 
capivara Carne 450     

     (*) paca, tatu, cutia Carne 17     

     (*) 
paca, tatu, veado, 

tucano Carne 73     
     (*) tatu e paca Carne 10     

Total     2.178,70   5 

(*) – Os quantitativos para cada espécie não foram devidamente discriminados nos AIAs.  

Fonte: documentos disponibilizados pelos órgãos ambientais, elaborado pelo autor. 
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Figura 4 - Carne de Hydrochaeris hydrochaeris (capivara) apreendida pelo BPMA no igarapé Paxicú - Distrito 
de Fazendinha/AP. 
Fonte: Acervo BPMA (2005)  

 

A diminuição direta da densidade dos animais utilizados na alimentação leva a outras 

alterações indiretas no ecossistema. Por exemplo, o consumo de animais que servem de presa 

a predadores e carniceiros, reduz a disponibilidade de alimento a esse animais, resultando na 

diminuição da densidade destes consumidores (REDFORD, 1992). Muitas das espécies mais 

consumidas representam papéis importantes na manutenção da diversidade e estruturação da 

paisagem tais como: dispersão e predação de sementes, herbivoria, predação e controle 

populacional de animais (REDFORD, 1997).  

 

3.2.1 Distribuição por classe e ano 

O número de espécies apreendidas foi expressivo. A média anual de apreensões foi de 

397 animais, tendo ocorrido em maior número no ano de 2008, com 909 espécimes, e o 

menor, no ano de 2006 com 69 exemplares (Tabela 4). A grande variação exposta nesses 

registros pode ser decorrente de flutuações tanto nas quantidades comercializadas quanto na 

intensidade e rigor da fiscalização.  

Um fator relevante, que merece ser considerado como um dos indicativos da referida 

variação, refere-se a admissão e treinamento de analistas ambientais do IBAMA e suas 

posteriores designações em portaria como fiscais ambientais, ocorridas até 2007, o que 
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resultou em impacto positivo para as ações do órgão nas atividades de fiscalização. Porém, a 

visível decadência desse processo pôde ser observada efetivamente a partir de 2009, logo após 

a divisão ocorrida no IBAMA, para criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - ICMBio, transferindo, inclusive, servidores para o órgão recém criado, o que 

enfraqueceu o trabalho de fiscalização no Estado e no país como um todo.  

Na distribuição por Classes de répteis, aves e mamíferos, as apreensões constituíram 

48,0% e 45,0% e 7,0%, respectivamente (Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Classes de animais silvestres apreendidas anualmente no estado do Amapá (2005 a 
2009). 
 

Ano Ave Mammalia Repitilia Total 

2005 11 18 61 90 

2006 16 21 32 69 

2007 92 20 651 763 

2008 706 29 174 909 

2009 73 47 35 155 

Total 898 135 953 1.986 
 Fonte: documentos disponibilizados pelos órgãos ambientais, elaborado pelo autor. 
 

Os resultados diferenciam-se parcialmente dos percentuais apresentados em 

levantamentos de apreensões de fauna em outras regiões do país, que apresentaram números 

bem mais elevados nas apreensões de aves em relação às outras Classes, visto que Amapá e 

Amazonas registraram supremacias de répteis e mamíferos, respectivamente (Tabela 6). 

As diferenças existentes nas apreensões registradas nos estados da região Norte em 

relação às regiões fora do bioma Amazônia, segundo Da Silveira (2006) justifica-se pelo fim a 

que se destina o animal comercializado clandestinamente. Nos estados de Minas Gerais, São 

Paulo e Paraná, por exemplo, no mínimo 86% do total de animais apreendidos destinavam-se 

ao comércio de animais de companhia – pet (VIDOLIN et al., 2004; BORGES et al 2006; 

FIGUEIRA, 2007), enquanto que, no mercado ilegal estabelecido na Amazônia, os animais 

destinam-se primariamente ao consumo humano, reforçando o padrão descrito por Fuccio et 

al. (2003) em estudos realizados no Estado do Acre. 

 A pequena supremacia nas apreensões de répteis em relação às aves no Amapá, 

contrariando a tendência estabelecida em outros estados da federação, é uma peculiaridade 

local, que pode ser explicada pelo número significativo de quelônios, os quais contabilizaram 
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96% do total dos répteis apreendidos. Esse resultado mostra que existe grande demanda pela 

carne dos chamados “bichos de casco” na região. Segundo Rebêlo e Pezzuti (2000) o 

consumo de quelônios é uma tradição na Amazônia. Tais autores ressaltam que a liberação do 

comércio da carne de quelônios engordados nos criadouros, provocaram aumentos 

exorbitantes nos preços dos produtos, o que não aliviou a pressão sobre os estoques naturais e 

foi incapaz de substituir o comércio ilegal nos mercados locais. Contudo, convém frisar, que 

não houve, estranhamente, registros de apreensão de répteis, incluindo-se quelônios, nos 

levantamentos efetuados por Nascimento (2010) no Estado do Amazonas (Tabela 6). 

Os dados apresentados na tabela 6, além de mostrarem as diferenças regionais 

relacionadas às classes da fauna apreendida, evidencia as médias anuais das apreensões 

realizadas no Brasil, possibilitando constatar-se que a média do estado do Amapá (397,20) 

supera as médias do estados do Amazonas (162,50) e Rio grande do Sul (343), os quais 

possuem maiores áreas geográficas. 

 

Tabela 6 – Panorama das apreensões de fauna silvestre realizadas no Brasil (1980 a 2009). 

Estados 
 

 Período 
 

No de 
Anos 
 

Aves Mamíferos Répteis Media 
Anual 

Total de 
Espécimes 

N % N % N % 

Amapá 2005 a 2009 5 898 45,22 135 6,80 953 47,99 397,20 1.986 

Amazonas1 1992 a 2007 16 808 31,08 1.792 68,92 0 0,00 162,50 2.600 

Bahia2 1996 a 2003 8 12.675 83,90 499 3,10 1.933 12,80 1.888,38 15.107 

Goiás3 1997 a 2006 10 12.871 94,01 546 3,99 274 2,00 1369,10 13.691 

Mato G.Sul4 1999 a 2002 4 2.463 60,47 884 21,70 726 17,82 1018,25 4.073 

Minas Gerais5 1998 a 1999 2 868 53,28 128 7,88 317 19,49 814,50 1.629 

Paraná6 1980 a 2002 22 19.313 95,26 668 3,29 294 1,45 921,59 20.275 

Rio G.Sul7 2006 a 2008 3 990 96,21 39 3,79 0 0,00 343,00 1.029 

São Paulo8 2001 a 2005 5 101.492 98,00 1.036 1,00 1.036 1,00 20712,60 103.563 

 

Fonte: 1. Nascimento (2010); 2. Pimentel e Santos (2009); 3. Bastos et al. (2008); 4. Instituto Pantanal 
(2003); 5. Borges et al. (2006), refere-se somente ao município de Juiz de Fora; 19,35% não foram 
identificados; 6. Hernandez e Carvalho (2006); 7. Zardo et al. (2009); 8. PMSP (2006), elaborado pelo 
autor. 
 
 
 

A predominância nos registros de apreensões de répteis e aves recebeu importante 

contribuição nas grandes apreensões de quelônios realizada pelo BPMA em 2007, e de aves 
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pelo IBAMA em 2008 (Figura 5), principalmente de anseriformes e passeriformes, incluindo-

se espécies ameaçadas de extinção.  

 

 
 Figura 5 - Classes de animais silvestres apreendidas (2005 a 2009) 
    Fonte: documentos disponibilizados pelos órgãos ambientais, elaborado pelo autor. 
 

AVES 

 Foram contabilizados 898 espécimes de aves, distribuídas em 7 ordens, 11 famílias, 18 

gêneros e 26 espécies. Desse total, 70% das apreensões foram de Dendrocygna autumnalis 

(marreca), 14% Sporophila angolensis (curió), 2,45% Cairina moschata (pato do mato), 

2,33% Amazona amazonica (papagaio) e o restante (11,22%) distribuído entre os Psitacídeos 

e outros passeriformes, com destaque para a Sporophila maximiliani (bicudo), espécie 

ameaçada de extinção (Tabela 7). 

 Em análise dos registros, verifica-se predominância da espécie Dendrocygna 

autumnalis (Figura 6), utilizada principalmente para consumo alimentar, visto que se destaca 

entre as aves de uso cinegético. A utilização desenfreada dessa espécie na região amazônica 

advém de longa data, pois, segundo Sick (1997), no ano de 1964, há registros do abate, à tiros 

de canhão, de 60.000 marrecas em apenas uma fazenda no Estado do Amapá. Tal 

predominância diferencia-se dos resultados encontrados nos trabalhos de Rocha et al. (2006), 

Costa (2005) e Pagano et al (2009) os quais destacam os passeriformes do gênero Sporophila, 

no topo das apreensões realizadas na região Nordeste do Brasil. 
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Figura 6 - Dendrocygna autumnalis (marreca), espécie mais apreendida pelos órgãos ambientais no grupo  Aves. 
Fonte: Souza et al. (2008) 
 

 

A intensa captura de passeriformes no Brasil é direcionada ao mercado interno, visto 

que a população brasileira sempre manteve especial predileção por aves de gaiola, sendo os 

pássaros canoros as espécies mais encontradas em cativeiro (SANTOS, 1985; SOUZA, 1987). 

Outro motivo que indica a maior utilização de passeriformes deve-se ao fato de que essa 

ordem é a mais abrangente representante da avifauna brasileira (ZARDO, 2009). A captura 

dessa grande quantidade de pássaros é uma real ameaça para muitas espécies, visto que seu 

alto valor comercial no mercado é um estímulo a essa prática ilegal. 
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Tabela 7 - Relação das aves apreendidas no estado do Amapá pelos órgãos ambientais (2005 a 
2009). 

Táxon Nome Vulgar Grau de Ameaça N 

ANSERIFORME       
 Anatidae       
     Cairina moschata Pato do Mato LC 22 
     Dendrocygna autumnalis Marreca LC 627 
CUCULIFORME       
Cuculidae       
     Neomorphus geoffroyi Jacu LC 7 
GALLIFORME       
Cracidae       
     Crax fasciolata Mutum LC 2 
GRUIFORME       
Psophiidae       
     Psophia sp Jacamim LC 1 
PASSERIFORME       
Cardinalidae       
     Passerina brissonii Azulão LC 1 
     Saltator similis Trinca-ferro  LC 1 
Emberizidae       
     Ammodramus humeralis Cigarra LC 2 
     Catamenia homochroa Patativa LC 2 
     Sporophila americana Bigode Pintado LC 7 
     Sporophila americana Coleiro LC 3 
     Sporophila angolensis Curió LC 125 
     Sporophila bouvreuil Caboquinho LC 6 
     Sporophila lineola Bigode LC 17 
     Sporophila maximiliani  Bicudo NT 15 
     Sporophila sp  Bigode pardo (*) 3 
Icteridae       
     Icterus cayanensis Rouxinol LC 1 
Thraupidae       
     Tachyphonus sp Tem-tem LC 2 
Tyrannidae       
     Pipra sp Uirapuru LC 1 
PICIFORME       
Ramphastidae       
     Ramphastos sp Tucano LC 2 
     Ramphastos tucanus Tucano bico roxo LC 2 
PSITTACIFORME       
Psittacidae       
     Amazona amazônica Papagaio LC 21 
     Ara ararauna Arara canindé LC 1 
     Ara mação Arara vermelha LC 13 
     Brotogeris sp Periquito LC 12 
     Orthopsittaca manilata Maracanã LC 1 

NI Anaí vermelho                (*)  1 
Total 898 

Legenda: VU – Vulnerável; NT - Quase ameaçada; LR – Baixo Risco / Dependente de Conservação; 
LC – Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente; (*) – Não consta na Lista da IUCN 
Fonte: documentos disponibilizados pelos órgãos ambientais, elaborado pelo autor. 
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MAMÍFEROS 

Foram contabilizadas 135 espécimes de mamíferos, distribuídos em 9 ordens, 14 

famílias, 17 gêneros e 18 espécies. Desse total, 37% das apreensões foram de Agouti paca 

(paca), 20% de Dasyprocta sp (cutia), 15,5% primatas e 9% pertenciam ao gênero Sotalia 

(boto), espécie integrante da lista da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies 

da Fauna e da Flora – CITES (CITES, 2010) (Tabela 8). 

As espécies Agouti paca e Dasyprocta sp são largamente utilizadas na alimentação de 

muitas comunidades amazônicas. Tem ampla distribuição geográfica, sendo encontradas em 

toda região, destacando-se na preferência de caça e comércio clandestino de mamíferos 

(ESCOBEDO et. al., 2006).  

Na América latina, as espécies, Tayassu tajacu, Tayassu pecari e Hydrochaeris 

hydrochaeris (Figura 7), estão atualmente entre as espécies mais caçadas (REDFORD e 

ROBINSON, 1991; MOREIRA e MACDONALD, 1997) porque, além da carne, existe 

grande interesse em seus couros, para os quais há uma grande demanda no mercado 

internacional. Segundo Sowls (1997) essas espécies poderiam ser exploradas racionalmente 

através de um plano de manejo que favorecesse a sobrevivência em seu hábitat natural e que 

produzisse excedentes a serem utilizados pelo homem.  

 
Figura 7 - Hydrochaeris hydrochaeris (capivara) apreendidas pelo BPMA no arquipélago do Bailique – Macapá. 
Fonte: Acervo BPMA (2005) 
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Tabela 8 - Relação dos mamíferos apreendidos no estado do Amapá pelos órgãos ambientais 
(2005 a 2009). 
 

Táxon Nome Vulgar Grau de Ameaça N 

ARTIODACTYLA       
Cervidae       
     Mazama sp Veado DD 7 
Tayassuidae       
     Tayassu tacaju Caititu (*) 2 
     Tayassu pecari Queixada (*) 2 
CARNIVORA       
Felidae       
     Leopardus wiedii Gato Maracajá NT 1 
     Panthera onca Onça NT parte do animal 
Procyonidae       
     Poto flavus Jupará (*) 1 
CETARTIODACTYLA       
Delphinidae       
     Sotalia fluviatilis Boto DD 12 
CINGULATA       
Dasypodidae       
     Euphractus sexcintus Tatu LC 7 
DIDELPHIMORPHIA       
Didelphidae       
     Didelphis marsupialis Mucura LC 1 
PERISSODACTYLA       
Tapiridae       
     Tapirus terrestris Anta VU 1 
PILOSA       
Bradypodidae       
     Bradypus tridactylus Preguiça LC 1 
PRIMATE       
Callitrichidae       
     Saguinus sp Mico mão de ouro LC 2 
Cebidae       
     Ateles paniscus Macaco Coamba VU 9 
     Cebus apella Macaco prego LC 9 
     Saimiri sciureus Macaco de cheiro LC 1 
RODENTIA       
Caviidae       
Hydrochaeris hydrochaeris Capivara LC 2 
Cuniculidae       
     Agouti paca Paca LC 50 
Dasyproctidae       
     Dasyprocta sp Cutia LC 27 

Total     135 

Legenda: VU - Vulnerável; NT - Quase ameaçada; LR – Baixo Risco / Dependente de Conservação; 
LC – Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente; (*) – Não consta na Lista da IUCN 2010. 
 
Fonte: documentos disponibilizados pelos órgãos ambientais, elaborado pelo autor. 
 
 



73 

  

 

RÉPTEIS 

Foram contabilizados 953 espécimes de répteis, distribuídos em 4 ordens, 8 famílias, 

11 gêneros e 12 espécies (Tabela 9). Dentre estes, 67% foram de Podocnemis unifilis 

(tracajá), 15% de Kinosternon scorpioides (muçuã) (Figura 9), 8% Nicoria punctata (perema) 

e 6% Podocnemis expansa (tartaruga da Amazônia). Ressalta-se que a tartaruga e o tracajá 

constavam na lista de espécies ameaçadas e atualmente estão protegidas na Amazônia e no 

Amapá pelo Centro Nacional de Répteis e Anfíbios da Amazônia – RAN, continuando a 

depender, portanto, de programas de conservação.  

 

Tabela 9 - Relação dos répteis apreendidos no estado do Amapá pelos órgãos ambientais 
(2005 a 2009). 
 

Táxon Nome Vulgar Grau de Ameaça N 

CROCODYLIA       
Alligatoridae       
     Caiman crocodilus Jacaré Tinga LC parte do animal 
     Melanosuchus Níger Jacaré-Açu LR/CD 2 
     Paleosuchus palpebrosus  Jacaré  LC 5 
CRYPTODIRA       
Geoemydidae       
     Nicoria punctata Perema (*) 76 
Kinosternidae       
     Kinosternon scorpioides  Muçuã (*) 143 
SQUAMATA       
Boidae       
     Boa constrictor Jibóia (*) 21 
Chamaeleontidae       

Chamaeleo chamaeleon Camaleão (*) Ovos 
Viperidae       
     Bothrops atrox Combóia (*) 1 
TESTUDINATA       
Testudinidae       
     Chelonoides sp Jabuti (*) 4 
     Geochelone carbonária Carumbé (*) 6 
Podocnemididae       
     Podocnemis expansa Tartaruga LR/CD 58 
     Podocnemis unifilis Tracajá VU 637 

Total     953 

Legenda: VU – Vulnerável; NT - Quase ameaçada; LR – Baixo Risco; CD - Dependente de 
Conservação; LC – Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente; (*) – Não consta na Lista da 
IUCN 2010. 
 
Fonte: documentos disponibilizados pelos órgãos ambientais, elaborado pelo autor. 
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  Figura 8 - Kinosternon scorpioides (muçuã) apreendidos pelo BPMA 
   Fonte: acervo BPMA (2008)  
 

 Ao analisar-se o “ranking” das espécies mais apreendidas (Tabela 10), que apresenta 

nas três primeiras posições as espécies Podocnemis unifilis, Dendrocygna autumnalis e 

Kinosternon scorpioides, observa-se que a utilização ilícita da fauna silvestre destina-se a fins 

alimentares, visto que os animais em destaque compõem a dieta de uma parcela da população 

amazônica. Dentre as espécies listadas, excetuam-se dessa condição as espécies Sporophila 

angolensis e Sporophila sp, situadas na quarta e quinta posições, respectivamente, as quais 

são aves canoras, utilizadas para criação como animais e estimação. 
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Tabela 10 - Ranking das espécies mais apreendidas pela fiscalização. 
 
N. Ordem  Nome Vulgar Nome Cientifico Família N % 

1 Tracajá Podocnemis unifilis Podocnemididae 637 35,55 

2 Marreca Dendrocygna autumnalis Anatidae 627 34,99 

3 Muçuã Kinosternon scorpioides  Kinosternidae 143 7,98 

4 Curió Sporophila angolensis Emberizidae 125 6,98 

5 Perema Nicoria punctata Geoemydidae 76 4,24 

6 Tartaruga Podocnemis expansa Podocnemididae 58 3,24 

7 Paca Agouti paca Cuniculidae 50 2,79 

8 Bigode Sporophila sp Emberizidae 27 1,51 

9 Cutia Dasyprocta sp Dasyproctidae 27 1,51 

10 Pato do Mato Cairina moschata Anatidae 22 1,23 

  Total     1.792 100,00 

Fonte: documentos disponibilizados pelos órgãos ambientais, elaborado pelo autor. 

 

 

3.2.2 Classificação quanto ao estado de conservação 

Dentre os animais apreendidos destacam-se algumas espécies constantes da Lista de 

Fauna Nativa Ameaçada de extinção da IUCN (Tabela 11), que “obedece a critérios precisos, 

para avaliar os riscos de extinção de milhares das espécies e subespécies, com o objetivo de 

informar sobre a urgência das medidas de conservação para legisladores, assim como, ajudar a 

comunidade internacional na tentativa de reduzir as extinções” (IUCN, 2010). 

A maioria expressiva das aves apreendidas (879) encontra-se em estado Pouco 

Preocupante (LC). Apenas 15 indivíduos pertencentes à espécie Sporophila maximiliani, são 

consideradas Quase Ameaçadas (NT). Quanto aos Mamíferos, 100 exemplares são 

considerados em estado Pouco Preocupante (LC) e 10 indivíduos estão em situação 

Vulnerável (VU), pertencentes às espécies Tapirus terrestris e Ateles paniscus. Os Répteis, 

por sua vez, apresentam resultados mais preocupantes, considerando-se que 637 dos 953 

exemplares apreendidos, encontram-se em situação Vulnerável (VU), todos pertencentes à 

espécie Podocnemis unifilis. 
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Tabela 11 - Animais apreendidos por Classe, segundo estado de conservação estabelecido na 
lista vermelha da IUCN. 
 

Classe Estado de Conservação 

VU NT LR LC DD (*) Total 

  Ave 0 15 0 879 0 4 898 

  Mammalia 10 1 0     100  19 5 135 

  Reptilia 637 0 60 5 0 251 953 

TOTAL 647 16 60 984 19 260 1986 

Legenda: VU – Vulnerável; NT - Quase ameaçada; LR – Baixo Risco / Dependente de Conservação; LC – 
Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente; (*) – Não consta na Lista da IUCN 
 
Fonte: documentos disponibilizados pelos órgãos ambientais, elaborado pelo autor. 
 

Do total de espécimes apreendidos, 736 pertencem a nove espécies constantes da lista 

de espécies ameaçadas, das quais, sete constam simultaneamente nas listas da IUCN e da 

CITES (Quadro 1). Detacam-se as espécies Melanosuchus niger (Figura 9) e Panthera onca 

por serem predadores e topo de cadeia trófica. 

 

Quadro 1 - Quadro-resumo das espécies apreendidas com maior grau de ameaça. 

Nome vulgar Nome científico Classe 
Grau Ameaça 

IUCN CITES N 

Jacaré-Açu Melanosuchus Níger Reptilia LR/CD Apêndice II 2 

Tartaruga Podocnemis expansa Reptilia LR/CD Apêndice II 58 

Bicudo Sporophila maximiliani  Ave NT   15 

Gato Maracajá Leopardus wiedii Mammalia NT Apêndice I 1 

Onça Panthera onça Mammalia NT Apêndice I 1 

Anta Tapirus terrestris Mammalia VU Apêndice II 1 

Macaco Coamba Ateles paniscus Mammalia VU   9 

Tracajá Podocnemis unifilis Reptilia VU Apêndice II 637 

Boto Sotalia fluviatilis Mammalia DD Apêndice I 12 

          736 

Legenda: VU – Vulnerável; NT – Quase ameaçada; LR – Baixo Risco / Dependente de Conservação; 
LC – Pouco Preocupante; DD – Informação Insuficiente; (*) – Não consta na Lista da IUCN 
 

Fonte: documentos disponibilizados pelos órgãos ambientais, elaborado pelo autor. 
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\ 

Figura 9 - Melanosuchus niger (jacaré-açu) apreendido pelo BPMA 
Fonte: acervo BPMA (2008)  
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4. CONCLUSÕES   
 

Os resultados  apresentados neste trabalho mostraram que existem deformidades nas 

atuações dos órgãos ambientais da esfera federal e estadual, responsáveis pela prevenção e 

repressão aos crimes contra a fauna silvestre no estado do Amapá. 

Ficou explícita a falta de padronização nas condutas dos agentes de fiscalização do 

IBAMA e dos órgãos ambientais estaduais (SEMA, BPMA e IMAP), visto que houve clara 

discrepância na aplicação de procedimentos (Advertências e Multas) que resultaram em 

apreensões, mostrando deficiências quanto à sistematização dos registros efetuados pelos 

órgãos estaduais, cujos documentos, em muitas ocasiões, são confeccionados de forma 

inadequada (sem o correto preenchimento e enquadramento legal) facilitando os 

questionamentos e recursos das partes autuadas e dificultando, inclusive, a coleta de dados 

para a realização deste trabalho. 

Constatou-se que houve distorções na distribuição geográfica das ações fiscalizatórias, 

as quais se concentraram nos municípios de Macapá e Santana, evidenciando a priorização ao 

trabalho repressivo em detrimento ao preventivo, considerando que os referidos municípios 

são pólos receptores de animais silvestres, os quais, via de regra, são procedentes dos 

municípios do interior do Estado, onde a fiscalização mostrou-se deficiente. 

Foi demonstrado que o quantitativo de animais silvestres apreendidos pelos órgãos 

ambientais (IBAMA, SEMA, IMAP E BPMA) pode ser considerado pouco significativo, 

considerando que as estimativas existentes na literatura, corroboradas pelos resultados 

apresentados no primeiro capítulo desta dissertação,  indicam que apenas uma pequena parte 

do volume utilizado ilicitamente é apreendida por esses órgãos,  ficando evidente que há 

lacunas na atuação de seus agentes, que precisam da devida atenção dos respectivos gestores 

para serem preenchidas, a fim de que a forte utilização da fauna silvestre seja mimimizada em 

todo estado do Amapá.  

Ao témino desta pesquisa, conclui-se que as apreensões de fauna silvestre realizadas 

no estado do Amapá foram importantes, considerando que 1.986 animais deixaram de 

abastecer o comércio ilegal, todavia, são pouco significativas diante do grande volume que se 

estima ser utilizado clandestinamente, em função da forma ineficiente que os órgãos 

ambientais executam suas ações fiscalizatórias para a proteção da fauna silvestre. 
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5. SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 

Diante deste cenário, sugere-se a adoção de medidas que proporcionem a padronização 

dos procedimentos nas infrações contra a fauna, com a devida uniformidade no 

preenchimento dos AIAs e na aplicação das multas, adotando-se a justa dosagem, de acordo 

com os atenuantes e agravantes dos autuados, conforme determina a legislação em vigor. 

  Sugere-se também, a ativação de um sistema informatizado para controle dos 

procedimentos aplicados, para formação de um banco de dados único para os órgãos 

estaduais, aos moldes do que já faz o IBAMA em todo o Brasil por intermédio do Sistema de 

Cadastro, Arrecadação e Fiscalização - SICAFI 

Finalmente, propõe-se a integração das ações dos órgãos ambientais nas duas esferas 

de governo e o redimensionamento e redistribuição de seus efetivos em todo Estado, com os 

devidos estudos prévios que proporcionem um trabalho efetivamente preventivo, que 

minimize de fato, a caça, captura e o comércio da fauna nativa. 
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CAPITULO 3 

 

ANÁLISE DA DESTINAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE EX SITU 

NO ESTADO DO AMAPÁ 
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RESUMO 

 
Este capítulo objetivou analisar a destinação da fauna silvestre, a fim de verificar o nível de 
conservação dos espécimes ex situ no estado do Amapá. O estudo foi realizado no período de 
2005 a 2009, nas instituições públicas (Parque Zoobotânico de Macapá e CETAS/IBAMA) e 
privadas (RPPN Revecom e CETA Ecotel), localizadas no Estado, identificadas como 
recepcionadoras de animais silvestres. Para tanto, identificou-se e quantificou-se os animais 
silvestres recepcionados nas referidas instituições, definindo sua origem e destino, bem como, 
os índices de natalidade e mortalidade, determinando-se, por fim, o plantel existente em 
cativeiro até Dezembro de 2009. Foram coletadas informações referentes aos Termos de 
Doação e Soltura emitidos pelo IBAMA, SEMA, IMAP e BPMA, bem como, dos registros 
internos das instituições recepcionadoras, cujos gestores, responderam a um questionário 
aberto para complementação da pesquisa. Os resultados mostraram que foram recepcionados 
1.814 indivíduos, dos quais, 41,62% pertencem à classe Ave, 20,45% Mammalia e 37,93% 
Reptilia, entregues ou doados, em sua maioria, pelo BPMA, responsável por 80,02% dos 
procedimentos. Ocorreram 129 nascimentos e 192 óbitos dentre os indivíduos recepcionados, 
com menor índice de mortalidade na Revecom (2,68%) e  maior no Parque Zoobotânico 
(26,92%). Quanto à destinação, foram registradas 935 solturas, 53 transferências e 634 
hospedagens de indivíduos da fauna nativa. O plantel que permaneceu em cativeiro somou 
752 animais silvestres distribuídos nas quatro instituições recepcionadoras, com destaque para 
a Revecom e CETAS, os quais mantiveram hospedados 442 e 127 indivíduos, 
respectivamente. Conclui-se que a destinação dada à fauna silvestre apreendida é inadequada, 
tendo em vista que as solturas são realizadas em áreas inapropriadas e sem o monitoramento 
indispensável à verificação da adaptação dos indivíduos introduzidos e das conseqüências 
para as populações estabelecidas nessas áreas.  
 

Palavras-chave: Fauna silvestre, destinação, conservação ex situ, Amapá. 



82 

  

 

ABSTRACT 

 
This chapter aimed to analyze the destination of the wild fauna, in order to verify the level of 
conservation of the specimens ex situ in the state of Amapá. The study was accomplished in 
the period from 2005 to 2009, in the public institutions (Parque Zoobotânico de Macapá and 
CETAS/IBAMA) and private ones such as (RPPN Revecom and CETA Ecotel), located in the 
same State, identified as receptionist of wild animals. So, it was identified and quantified the 
wild animals received in these institutions, defining their origin and destination, as well as, the 
birth rate and mortality, which were determined, finally, the existent group in captivity until 
December 2009. Information were collected regarding to the Terms of Donation and Release 
issued by IBAMA, SEMA, IMAP and BPMA, as well as, the internal records of the 
receptionist institutions, whose managers, answered to an open questionnaire in order to 
compose this research. The results showed that 1.814 individuals were received, of which, 
41,62% are birds, 20,45% Mammalia and 37,93% Reptilia, delivered or donated, mostly by 
BPMA, which is responsible for 80,02% of the procedures. 129 births and 192 deaths were 
recorded among the received individuals, which Revecom presented the lowest mortality rate 
(2,68%) and the highest in the Parque Zoobotânico (26,92%). About the destination, 935 
releases were recorded, 53 transfers and 634 lodgings of wild fauna individuals were 
recorded. The group that remained in captivity was a total of 752 wild animals distributed in 
the four receptionist institutions, highlighting Revecom and CETAS, which accommodated 
442 and 127 individuals, respectively. It was concluded that the destination given to the 
arrested wild fauna is inadequate, which the releases are accomplished into inappropriate 
areas and without the indispensable monitoring to the verification of the introduced 
individuals' adaptation and about the consequences for the established populations in those 
areas. 
 
Keywords: Wild fauna, destination, conservation ex situ, Amapá. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 A conservação da fauna silvestre ex situ 

1.1.1 No Brasil 

Conservação ex situ é a conservação de componentes da diversidade biológica fora de 

seus habitats naturais (CDB, 1992). No caso dos animais, visa o desenvolvimento de técnicas 

de produção e manejo em cativeiro, treinamento de pessoal técnico-científico, ampliação dos 

comitês de manejo das espécies silvestres e o estabelecimento e incentivo aos programas de 

educação ambiental, ações estas, que permitem a conservação de fauna em longo prazo 

(DIEGUES et al., 2007). 

  A conservação ex situ também contribui para o número de espécies nativas 

monitoradas em studbook, promovendo a caracterização e a diversidade genética dos 

indivíduos e mantendo um monitoramento do intercâmbio genético entre indivíduos cativos 

(ADANIA, 2005). 

Especialmente devido a degradação ambiental e à perda de biodiversidade, a 

conservação ex situ da fauna silvestre tem papel importante para a manutenção do patrimônio 

genético. Dessa forma, o tratamento correto de espécies em tal condição, tanto na manutenção 

como no manejo demográfico e genético, é prioritário para a garantia de populações viáveis 

(EAD, 2009). 

A proteção da fauna silvestre demanda a união de esforços, empreendidos de forma 

organizada, para a contenção de sua utilização ilícita para o comércio ilegal. Entretanto, um 

dos maiores entraves é a carência de locais apropriados para a destinação dos espécimes 

apreendidos nas atividades de fiscalização. Esta afirmação é compartilhada por Vidolin et. al. 

(2004), que destaca tal situação, como um dos principais problemas a serem resolvidos pelos 

órgãos ambientais. 

Conforme asseveram Soorae e Price (1999), quando animais selvagens são 

confiscados por autoridades governamentais, estas são responsáveis por sua destinação 

adequada, a qual, via de regra, segundo Branco (2008) é precedida pela autuação do infrator e 

encaminhamento da fauna apreendida para os devidos cuidados médico-veterinários devido 

aos maus tratos a que são submetidos. 

A Instrução Normativa (IN) no 179/2008, que “define as diretrizes e procedimentos 

para destinação dos animais da fauna silvestre nativa e exótica apreendidos, resgatados ou 
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entregues espontaneamente às autoridades competentes” (IBAMA, 2008), em seu artigo 3º 

determina que os espécimes da fauna silvestre devem ser destinados da seguinte forma:  

I - Retorno imediato à natureza; 

II - Cativeiro; 

III - Programas de soltura (reintrodução, revigoramento ou experimentação); 

IV - Instituições de pesquisa ou didáticas. 

Em geral, no Brasil, a fauna silvestre ex situ encontra-se hospedada em Jardins 

Zoológicos, Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) ou em criadouros 

conservacionistas, científicos e comerciais. Cada um destes centros de conservação tem 

objetivos diferenciados e funcionamento regulado por legislação específica.  

Os Jardins Zoológicos são classificados, segundo a Lei nº 7.153 de 14 de dezembro de 

1983, artigo1º, como “qualquer coleção de animais silvestres mantidos vivos em cativeiro ou 

semiliberdade e expostos à visitação pública” (JOLY e BICUDO, 1999). 

Os animais silvestres mantidos em cativeiro nos zoológicos brasileiros, em sua grande 

maioria, são espécies nativas. Estes zoológicos atuam de formas diferenciadas na conservação 

das espécies, promovendo a criação em cativeiro, realizando pesquisas em zoologia e biologia 

das espécies cativas, muitas vezes em parceria com instituições de pesquisas nacionais e 

internacionais, que participam da soltura de animais e também realizam atividades de 

educação ambiental, aumentando o interesse, afeição e conhecimento do público em geral 

sobre a fauna silvestre (DIEGUES e PAGANI, 2007). 

Os Centros de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS são empreendimentos 

autorizados pelo IBAMA, somente de pessoa jurídica, reconhecidos através da IN 169/2008 

(IBAMA, 2008a) com finalidade de receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, criar, 

recriar, reproduzir, manter e reabilitar espécimes da fauna silvestre nativa para fins de 

programas de reintrodução no ambiente natural.  

Os Centros de Triagem de Animais Silvestres - CETAS, regulados pela IN 179/08 - 

IBAMA, têm a finalidade de recepcionar, triar e tratar os animais silvestres resgatados ou 

apreendidos pelos órgãos fiscalizadores, assim como, eventualmente, receber animais 

silvestres de particulares que os estavam mantendo em cativeiros domésticos, de forma 

irregular, como animais de estimação (IBAMA, 2008b). 
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Ao chegarem aos CETAS, os animais são separados para que sejam identificados e 

registrados. Em seguida, passam por uma avaliação das condições físicas. Verifica-se qual a 

sua espécie e área de ocorrência na natureza, depois, são colocados em recintos apropriados. 

Dependendo do resultado da avaliação física, os animais podem ser encaminhados 

imediatamente para o local de destino escolhido, ou se necessário, para a quarentena, onde 

recebem cuidados especiais e permanecem sob observação até sua completa recuperação.  

Caso recuperado, o animal é encaminhado para o destino determinado pela equipe 

técnica. Em caso de óbito, sua carcaça, via de regra, é encaminhada para instituições 

científicas que tenham projetos com fauna, diminuindo assim, um pouco do prejuízo com a 

perda do animal para a natureza (EAD, 2009). 

Os criadouros de animais silvestres, segundo a legislação brasileira, dividem-se em 

três categorias, conforme seus objetivos:  

a) criadouros conservacionistas: são regulamentados pela Portaria nº 139/93, tendo 

como objetivo auxiliar o IBAMA e demais órgãos na conservação das espécies da fauna 

silvestre brasileira, através da manutenção destes animais em condições adequadas de 

cativeiro (IBAMA, 1993). 

b) criadouros científicos: são destinados à manutenção e/ou criação em cativeiro da 

fauna silvestre brasileira, com a finalidade de subsidiar a pesquisa científica em 

Universidades, Centros de Pesquisa e instituições oficiais ou oficializadas pelo poder público, 

sendo regulamentados pela Portaria 016/94 (IBAMA, 1994).  

c) criadouros comerciais: são regulamentados pela Portaria 118/97 e têm como 

finalidade a criação de animais da fauna silvestre com objetivo de obtenção de renda através 

da comercialização, seja do próprio animal ou de seus produtos ou subprodutos (BAIA JR, 

2006). 

 

1.1.2 No Estado do Amapá 

A conservação da fauna silvestre ex situ no Estado do Amapá foi incipiente nas 

últimas três décadas. O tratamento dispensado à fauna silvestre apreendida pelos órgãos 

ambientais durante este período foi inadequada, considerando que não havia nenhum local em 

condições de hospedá-la devidamente. 
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Segundo Renctas (2001), pesquisa realizada na região norte do Brasil com fiscais do 

IBAMA e integrantes dos Batalhões de Polícia Florestal/Ambiental, apontou a carência de 

locais adequados para a destinação da fauna silvestre como uma das principais dificuldades 

enfrentadas para o combate ao tráfico de animais silvestres.  

As instituições recepcionadoras de fauna silvestre existentes no Estado, estão listadas, 

cronologicamente, por ano de criação, descritas a seguir:  

 

a) Parque Zoobotânico de Macapá 

Criado em 1977 com objetivos sociais, conservacionistas, pesquisa, educação, 

entretenimento e lazer, o Parque Zoobotânico de Macapá esteve aberto à visitação por vários 

anos e, mesmo funcionando sem registro, foi o primeiro recinto no estado a receber animais 

silvestres oriundos de apreensões realizadas pelos órgãos ambientais. 

Por exigência da Lei 7.173 de 14 de Março de 1983, que determina que os Jardins 

Zoológicos devem ser registrados no órgão ambiental competente, no ano de 1996, deu-se 

inicio na Superintendência do IBAMA no Estado do Amapá, ao processo de licenciamento do 

Parque (Processos nº 02004.000665/96-70 e 02004.000455/2006-14). Porém, desde 2003 

encontra-se fechado por recomendação do referido órgão. Entretanto, continuou recebendo 

esporadicamente alguns animais silvestres em virtude da inexistência de um Centro de 

Triagem no Estado. 

Em 02 de julho de 2007, por intermédio dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, 

com interveniência do IBAMA/AP, foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental- TACA visando o cumprimento das exigências e adequações que possibilitassem o 

devido registro (TACA, 2007). Em 2009, através de um Decreto Municipal, foi criado o 

Parque Municipal Natural englobando a área do zoobotânico. 

 

b) Reserva Particular do Patrimônio Natural Revecom - RPPN Revecom 

A RPPN Revecom, de propriedade da empresa Revecom Comércio e Serviços 

Ambientais, foi criada com objetivo de desenvolver atividades de educação ambiental e 

pesquisas em ecossistemas naturais, através da Portaria 54/98-N, de 29 de abril de 1998, 

passando a ser reconhecida pelo IBAMA como instituição de interesse público em caráter 

perpétuo. Sua criação, além de assegurar a integridade de uma amostra de ecossistemas da 
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região amazônica, permite o desenvolvimento de atividades de recuperação de áreas 

degradadas e da micro-bacia do Igarapé Mangueirinha (localizado em seu interior), 

introdução de fauna e produção de mudas de essências nativas.  

A RPPN Revecom também promove a educação ambiental junto aos alunos de escolas 

de ensino médio e fundamental, desenvolvendo ainda, atividades de ecoturismo e, 

voluntariamente, a hospedagem de animais silvestres que são apreendidos pelos órgãos 

ambientais nas ações de fiscalização contra o comércio ilegal no Estado do Amapá, acolhidos 

na Reserva pelo Programa Voluntário de Atendimento à Fauna Silvestre – PVAFS 

(AMORIM, 2009). 

Em 29 de maio de 2007, a RPPN REVECOM foi reconhecida como instituição de 

utilidade pública através da Lei nº. 10.091, aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado 

do Amapá e sancionada pelo Governador do Estado.  

 

c) Centro Equatorial de Turismo Ambiental Amazônico – Ceta Ecotel  

O Ceta Ecotel é um empreendimento hoteleiro particular, localizado em área verde de 

11 hectares na Rua do Matadouro, número 640, Distrito de Fazendinha/AP. Embora sua 

destinação prioritária seja para o ecoturismo, esta empresa desenvolve alguns projetos 

sustentáveis como a produção de artesanato e biojóias com resíduos de madeiras e sementes 

amazônicas. Possui também um criadouro conservacionista, através do qual consegue acolher 

alguns animais silvestres apreendidos nas ações de fiscalização dos órgãos ambientais. Em 

seu quadro funcional, conta com um médico veterinário, um tratador de animais, um tratador 

substituto, um responsável pelo setor e um supervisor de área.  

 

d) Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS 

O CETAS do Estado do Amapá iniciou suas atividades em março de 2008 e faz parte 

do projeto CETAS - Brasil, que tem por objetivo a implantação de centros de triagem e 

estabelecimento de parcerias entre o IBAMA e instituições públicas e privadas para a 

construção e manutenção de CETAS em locais estratégicos do país, para auxiliar no combate 

ao tráfico, oferecendo espaços e condições adequadas para a recuperação, manutenção e 

destinação de animais silvestres.  
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O CETAS/AP foi edificado em uma área de 10.000 m2 localizada na Rodovia BR 156, 

km 3, Macapá-AP. O projeto arquitetônico com 347 m2 obedece ao padrão nacional de todos 

os Centros existentes no País, com Sala de Triagem, Sala de Cirurgia, Sala de Necropsia, 

Enfermaria, Biotério, recinto para animais e demais setores administrativos (Figura 1). Possui 

em seu quadro funcional dois biólogos, um médico veterinário, um estagiário do curso de 

Biologia da UNIFAP, dois tratadores, um técnico administrativo, um servente e quatro 

vigilantes.  

 

   Figura 1- Vista parcial do CETAS/AP 
Foto: Miguel Dias Júnior (2009) 

 

Este capítulo tem como objetivo principal analisar a destinação da fauna silvestre no 

Estado do Amapá, a fim de verificar o nível de conservação dos espécimes ex situ. Para isso, 

foi identificada e quantificada a fauna silvestre recepcionada nas instituições acima 

discriminadas, definindo sua origem e destino, bem como, os índices de natalidade e 

mortalidade dos indivíduos recepcionados. Além disso, foi determinado o plantel existente em 

cativeiro em Dezembro de 2009. Para tanto, levantam-se as seguintes hipóteses: (H0) o 

número de nascimentos supera o de óbitos dentre os espécimes recepcionados (H1) o 

quantitativo de espécimes destinados à soltura é maior que o destinado à transferência e 

hospedagem.
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2.MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área e período de estudo 

O estudo foi realizado no Estado do Amapá, nas instituições públicas (Parque 

Municipal Zoobotânico e CETAS/IBAMA) e privadas (RPPN Revecom e CETA Ecotel), 

localizadas nos municípios de Macapá e Santana, identificadas como recepcionadoras de 

animais silvestres (Figura 2). 

O período estabelecido para a pesquisa foi compreendido entre janeiro de 2005 e 

dezembro de 2009 (último qüinqüênio), determinado pela viabilidade de acesso às 

informações documentais disponibilizadas pelas instituições pesquisadas. 

 

Figura 2 - Mapa de localização das instituições recepcionadoras de fauna silvestre ex situ no Estado do 
Amapá. 
Fonte : SEMA (2003), elaborado em 2010. 
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2.2 Métodos 

Para identificação e quantificação, definição da origem e destinação, índices de 

natalidade e mortalidade dos indivíduos recepcionados, bem como, para determinação do 

plantel da fauna silvestre ex situ ao término do período pesquisado (Dezembro de 2009), 

foram coletadas informações referentes aos Termos de Doação e Soltura emitidos pelo 

IBAMA, SEMA, IMAP e BPMA. Além disso, foram levantadas informações nos registros 

internos do Parque Municipal Zoobotânico, RPPN Revecom, CETAS/IBAMA e CETA 

Ecotel. 

 A maioria das informações foi obtida em documentos e livros não digitalizados (em 

papel) os quais estavam, via de regra, nos chamados “arquivos mortos” dos órgãos 

pesquisados, guardados com pouca organização, o que dificultou sobremaneira a obtenção dos 

dados. As exceções couberam ao IBAMA, RPPN Revecom e Ceta Ecotel, que apresentaram 

registros digitalizados e organizados, servindo de exemplo aos órgãos públicos estaduais e 

municipal. 

Para constatar a veracidade das informações foram aplicados questionários abertos 

(Apêndice II) aos gestores das instituições recepcionadoras da fauna silvestre listadas 

anteriormente. As principais questões abordadas foram referentes à quantificação e 

qualificação de seus plantéis atuais, critérios e métodos utilizados para soltura, descrição dos 

óbitos e nascimentos, composição do quadro técnico e principais dificuldades enfrentadas 

para a gestão de suas respectivas instituições. 

Todos os questionários foram devidamente respondidos. Entretanto, convém ressaltar 

que as informações prestadas pela gestora do Parque Zoobotânico foram incompletas e 

superficiais, razão pela qual se fez necessário completá-las por intermédio de entrevistas 

informais com alguns funcionários do referido parque. 

 

2.3 Análise de dados 

             As informações foram compiladas e organizadas em planilhas eletrônicas Microsoft 

Excel. Os dados referentes às destinações e respectivos procedimentos (soltura, hospedagem e 

transferência) foram tratados conforme determina a IN 179/08- IBAMA. 

Os dados quantitativos foram tratados estatisticamente pelos sistemas computacionais 

Excel (Suplementos e Análise de Dados) e BioEstat 5.0 (AYRES et al., 2007).  
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Os dados qualitativos tiveram a função de complementar os dados quantitativos 

levantados para a construção do cenário referente à “destinação da fauna silvestre ex situ no 

Estado do Amapá” e foram organizados, tabulados e analisados através de estatística 

descritiva. 
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 3.1 Número de indivíduos recepcionados 

Nas quatro instituições pesquisadas foram recepcionados 1.814 indivíduos. A maioria 

(1.242) destinada ao CETAS/IBAMA. Destacou-se também a RPPN Revecom com 485 

espécimes, cabendo ao Parque Zoobotânico e ao CETA Ecotel, números menos expressivos, 

52 e 35 espécimes, respectivamente. (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Animais silvestres recepcionados no Estado do Amapá (2005 a 2009). 

Classe Parque Zôo Revecom Ceta Ecotel CETAS Sub-total 

   Ave 16 97 23 619 755 

   Mammalia 11 59 6 295 371 

   Reptilia 25 329 6 328 688 

 Total  52 485 35 1.242 1.814 

Fonte: Documentos internos das instituições recepcionadoras de fauna silvestre, elaborado pelo autor.  

 

Segundo Dias Júnior (2010), no período de janeiro de 2005 a fevereiro de 2008, 

(período anterior a criação do CETAS/AP) a RPPN Revecom absorveu a maioria absoluta da 

demanda de animais apreendidos pelos órgãos ambientais, visto que o Parque Zoobotânico e o 

CETA Ecotel apresentavam limitações administrativas e operacionais para fazê-lo. Com a 

inauguração e funcionamento efetivo do CETAS/AP em março de 2008, o referido centro 

assumiu a responsabilidade de recepcionar a fauna silvestre apreendida em todo estado.   

Com estrutura física satisfatória e corpo técnico capacitado, o CETAS/AP, a exemplo 

dos demais CETAS existentes no país, de acordo com Bezerra, et al. (2004b), passou a 

cumprir seus objetivos de receber, recuperar e destinar animais provenientes das ações de 

fiscalização pelos órgãos competentes, solucionando um dos principais problemas enfrentados 

pelas agências ambientais.  

Dos 1.814 animais registrados, 41,62% pertencem à classe Ave, 20,45% Mammalia e 

37,93 Reptilia (Figura 3). Tais percentuais, embora apresentem certo equilíbrio nas 

destinações referentes às classes Ave e Reptilia, acompanham os resultados existentes na 

literatura, visto que corroboram com Renctas (2001); Vidolin et al., (2004): Bezerra, et al., 

(2004a) e Silva et al., (2004) os quais revelam a supremacia das aves nas destinações 

registradas em outras regiões do Brasil. 
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         Figura 3 - Proporção das Classes de animais silvestres recepcionados (2005 a 2009). 

 

3.2 Origem e recepção dos espécimes 

A maioria absoluta dos indivíduos recepcionados resultou de apreensões realizadas 

pelos órgãos ambientais, com destaque para entregas/doações realizadas pelo Batalhão de 

Polícia Militar Ambiental (BPMA), responsável por 80,02% dos procedimentos, seguido do 

IBAMA com 8,85% e entrega espontânea por populares com 7,55%. Os demais (origens 

diversas) computaram 3,58% dos registros (Tabela 2). 

Segundo Dias Júnior (2006) a supremacia de entregas/doações realizadas pelo BPMA 

ocorreu em função de sua maior capacidade operacional em efetivo e número de bases físicas 

(14 bases) em relação aos demais órgãos ambientais do Amapá. Esse resultado acompanha a 

tendência apresentada em outros estados da federação, conforme atestam Bezerra et al., 

(2004a). 
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Tabela 2 - Entregas/doações de animais silvestres realizadas (2005 a 2009).  

Instituições Doadoras  
Parque 
Zôo Revecom Ceta Ecotel CETAS Total 

GEA/SEMA/ (através do BPMA) 
 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

439 0 971 1410 

IBAMA entregas  31 35 90 156 

Entrega Espontânea/Populares 9 0 124 133 

Documentos Internos 1 0 0 1 

Guarda Municipal Ambiental de Macapá 2 0 7 9 

Deixado na Portaria 2 0 0 2 

Policia Federal 1 0 0 1 

Policia Rodoviária Federal 0 0 1 1 

Recolhimento 0 0 4 4 

Indefinido 0 0 6 6 

Outros (a) 0 0 39 39 

TOTAL 52(b) 485 35 1.242 1.814 

(a) Há registro da transferência de 29 aves da Revecom para o CETAS em 25/07/2008. 

(b) Não foi possível determinar a origem das entregas/doações realizadas para o Parque Zoobotânico 
em virtude da indisponibilidade de informações necessárias para o detalhamento deste item. 

Fonte: Documentos internos das instituições recepcionadoras de fauna silvestre, elaborado pelo autor 

 

3.3 Animais recuperados (vivos) x óbitos 

 Analisando as Tabelas 2 e 3 que contabilizam, respectivamente, a doação e os óbitos 

de animais recepcionados em cada instituição avaliada, é possível observar que existem 

variações consideráveis em relação aos índices de mortalidade registrados em cada 

estabelecimento. 

 Portanto, para avaliar o percentual  de mortalidade é necessário observar a quantidade 

de indivíduos recepcionados em cada instituição, isto é, a análise do percentual de óbitos é 

proporcional a quantidade de animais recebidos pelas entidades recepcionadoras (Figura 3). 

 A tabela 3 expõe que 192 espécimes foram a óbito, no período de 2005 a 2009, 

equivalendo a 10,6% do total recepcionado. Apresenta, também, as classes e a quantidade de 

indivíduos que não sobreviveram em cada estabelecimento. 
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Tabela 3 - Óbitos de animais silvestres recepcionados (2005 a 2009). 

Classe Parque Zôo Revecom Ceta Ecotel CETAS Total 

   Ave 9 2 2 116 129 

   Mammalia 4 11 0 38 53 

   Reptilia 1 0 1 8 10 

Total 14 13 3 162 192 

Fonte: Documentos internos das instituições recepcionadoras de fauna silvestre, elaborado pelo autor. 

A Figura 4 apresenta a porcentagem proporcional de óbitos de animais em cada 

instituição recepcionadora, no período de 2005 a 2009. Esses índices mostram que as 

instituições públicas apresentam maiores dificuldades para a manutenção das espécies vivas. 

 

 

Figura 4 - Proporção de óbitos em relação ao número de animais recepcionados (2005 a 2009). 

 

A partir dos dados contidos na Tabela 3 e na Figura 4 é plausível afirmar que a 

Revecom apresentou o menor percentual de óbitos de animais recepcionados, registrando 

apenas 13 espécimes de um total de 485 recebidos, o que corresponde a 2,68% da totalidade 

recepcionada na UC. 

 O Parque Zoobotânico apresentou o maior índice de mortalidade, registrando a perda 

de 14 animais de um total de 52 individuos recebidos, equivalendo à 26,92%. De acordo com 
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a tabela 3 a maior incidência de mortalidade ocorreu entre as aves, correspondendo a 9 

espécies. Presume-se que esses resultados se devam às precárias condições de hospedagem 

dos animais recepcionados no parque, o qual está fechado para visitação desde 2003, 

enfrentando nesse período muitas dificuldades para mantê-los. Segundo informes de 

funcionários, muitos dos animais que foram a óbito chegaram a tal condição por falta de 

medicamentos e, muitas vezes, de alimentos, ou seja, morreram de fome.  

 Convém ressaltar que neste período foram registrados no parque, além dos 14 óbitos, 

10 mortes de espécies recepcionadas anterioriormente ao intervalo de tempo delimitado para 

este estudo (2005 a 2009), com destaque para os indivíduos pertencentes às espécies 

Melanosushus niger (Jacaré-açu) e Panthera onca (onça pintada) as quais estão ameaçadas de 

extinção segundo a IUCN 2010. 

 O CETA Ecotel não apresentou índices expressivos de mortalidade, visto que apenas 3 

indivíduos foram a óbito de um total de 35 espécimes recebidos, equivalendo a 8,57% do 

total. Porém, merece ênfase o registro da morte de 26 espécimes ocorridas no período da 

pesquisa,  que não foram computados, por terem sido recepcionados no criadouro em periodos 

anteriores a 2005. 

 No CETAS/IBAMA ocorreram 162 óbitos, de um total de 1.242 de espécies recebidas, 

equivalendo a 13,04%. A maioria das perdas foi de aves, com 116 indivíduos mortos. Tal 

percentual equivale aos índices registrados em alguns CETAS do restante do país, a exemplo 

do que atesta Veloso Júnior (2006), afirmando que no CETAS de São Luís-MA o índice de 

mortalidade chega a 15%. Todavia, está abaixo dos resultados apresentados por Diegues et 

al., (2010)  que detectou no CETAS de São Paulo-SP o percentual de 42% de óbitos. 

Vale ressaltar que os dados contidos na Tabela 3 são uma pequena amostra dos índices 

de mortalidade que ocorrem entre os animais silvestres, sendo impossível determinar os óbitos 

ocorridos dentre os indivíduos soltos, tendo em vista a falta de monitoramento efetuado nessa 

fase da destinação, que, segundo Branco (2008) é uma ferramenta indispensável, mas que 

normalmente não é realizado pelas instituições por exigir equipamentos sofisticados e 

onerosos e equipe de campo especializada. 
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3.4 Destinação 

Segundo dados das pesquisas, dos 1.814 espécimes destinados às instituições 

recepcionadoras foram registradas 935 solturas, 53 transferências e 634 hospedagens de 

indivíduos da fauna nativa (Tabela 4), aceitando a hipótese H1 que considerou que o 

quantitativo de espécimes destinados à soltura teria sido maior que o destinado à transferência 

e hospedagem. 

 Os critérios observados pelas equipes técnicas das instituições recepcionadoras para a 

destinação dos animais seguiram, no que foi possível, às diretrizes estabelecidas na IN-

179/08- IBAMA. 

Os animais considerados muito imprintados pela interação com humanos ou que 

apresentaram seqüelas de lesões, maus tratos ou traumas acidentais, permaneceram 

hospedados ou foram transferidos. Os demais, considerados selvagens, foram reabilitados e 

soltos, na própria área da instituição recepcionadora (no caso do Parque Zoobotânico, CETA 

Ecotel e Revecom), à exceção ocorrida nos anos de 2005 e 2009, quando o CETA Ecotel 

realizou soltura de 130 animais da espécie Nasua nasua (quati), em propriedade localizada no 

município de Porto Grande-AP, a qual deixou de ser contabilizada na tabela abaixo, em 

função de que uma parte dos referidos indivíduos não foi recepcionada no período de tempo 

determinado para o presente estudo, e a outra parte, se originou através de procriação ocorrida 

entre os espécimes no criadouro. 

No caso do CETAS/IBAMA, a soltura dos animais foi realizada em diversos locais, 

especialmente ramais, situados ao longo da BR 156, que reuniam condições favoráveis, tais 

como: ocorrência da espécie no local, disponibilidade de água, alimento, abrigo e isolamento 

de populações humanas.  

Segundo a Diretora do referido Centro, alguns procedimentos importantes 

antecederam a referida destinação: as aves foram separadas em grupos, os quais foram 

colocados em um corredor de vôo para Pré-soltura, onde permaneceram até reunirem 

condições adequadas. No caso dos primatas, foram formados grupos de indivíduos da mesma 

espécie, reunidos em um viveiro para estabelecerem um grupo com hierarquia, a fim de 

facilitar o estabelecimento dos mesmos no novo ambiente natural.  
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Tabela 4 – Destino da fauna silvestre recepcionada (2005 a 2009). 

  Classe Soltura Transferência Hospedagem 

     Ave   0   

Parque Zôo    Mammalia 30 (*) 0 8 

     Reptilia   0   

     Ave 25 29 41 

REVECOM    Mammalia 24 3 21 

     Reptilia 14 0 315 

     Ave 0 0 21 

Ceta Ecotel    Mammalia 0 0 6 

     Reptilia 1 0 4 

     Ave 336 11 156 

CETAS    Mammalia 185 10 62 

     Reptilia 320 0 0 

Total 935 53 634 

 (*) Não foi possível discriminar as classes dos animais soltos no Parque Zoobotânico 

Fonte: Documentos internos das instituições recepcionadoras de fauna silvestre, elaborado pelo autor. 

 
 

Análise estatística 

A análise descritiva realizada no BioEstat 5.0 permitiu a obtenção dos seguintes 

parâmetros (Tabela 5).  

 

Tabela 5 – Estatística descritiva dos parâmetros relacionados à destinação dos animais 
silvestres nas instituições recepcionadoras. 

Parâmetros Soltura Transferência Hospedagem 

Tamanho da Amostra (n) 4 4 4 

Mínimo  1 0 8 

Máximo 841 32 377 

Média Aritmética (X) 233,75 13,25 158,500 

Desvio Padrão (S) 405,62 15,94 173,38 

Coeficiente de Variação 
(CV) 

173,53% 120,34% 109,39% 

Variância (S2) 164.531,58 254,25 30.063,00 
 

O numero de animais soltos (mínimo) foi de apenas um indivíduo, realizado pelo Ceta 

Ecotel, e o máximo de 841 espécimes, realizado pelo CETAS. A média aritmética foi de 

233,75 solturas com desvio padrão (S = 405,62 solturas) e variância (S2 = 164.531,58). O 

Coeficiente de Variação elevado (CV = 173,53%) pode ser explicado pelo expressivo número 
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de indivíduos recepcionados pelo CETAS/IBAMA (n=1.242), a conseqüente soltura de 

grande parte deles e o baixo número de animais recepcionados e soltos pelo Parque 

Zoobotânico e Ceta Ecotel.  

A devolução dos animais à natureza é freqüentemente a solução escolhida pelos 

órgãos de fiscalização e gestão de fauna e tem grande simpatia e apoio popular. Entretanto, tal 

ação tem um alto potencial de risco aos ambientes e às populações naturais e geralmente traz 

poucos benefícios à conservação (UICN 2000). De acordo com Marini e Garcia (2005) a 

maioria dos espécimes capturados ilegalmente é libertada em locais impróprios (fora de sua 

distribuição geográfica original) e sem uma avaliação apropriada de seu estado sanitário, 

sendo o efeito dessas solturas desconhecido. 

 De acordo com Soorae e Price (1999), esta prática pode trazer dois riscos: o primeiro é 

o fato da soltura de indivíduos da mesma espécie, mas de regiões geográficas diferentes, 

inserirem genes pouco viáveis nas populações já estabelecidas nos locais escolhidos; e o 

segundo, é o risco dos animais soltos transmitirem enfermidades às populações silvestres in 

situ. Desta forma, o animal introduzido pode se tornar uma espécie-praga gerando prejuízos 

para o ecossistema local.  

Em muitos países, a prática geral é doar animais confiscados para zoológicos; 

entretanto, esta opção está se tornando pouco viável, pois estes geralmente não podem 

acomodar as grandes quantidades de animais que são disponibilizados. Além dos recursos 

necessários para abrigá-los e administrar cuidados veterinários, essas instituições 

freqüentemente estão pouco interessadas em espécies comuns, que correspondem à grande 

maioria dos animais apreendidos (EFE et al., 2006).  

Quanto às transferências, o número máximo de indivíduos transferidos foi 32, 

realizada pela RPPN Revecom. A média aritmética foi de 13,95 transferências com desvio 

padrão (S = 15,94 transferências), variância (S2 = 254,25) e Coeficiente de Variação (CV = 

120,34%). 

Com relação às hospedagens, a análise indicou que, somente oito indivíduos foram 

hospedados no Parque Zoobotânico, dentre os 38 animais recepcionados no período de 

estudo. O número máximo de hospedagens foi registrado pela RPPN Revecom (n=377 

animais hospedados), em virtude de que, até meados de 2008, a referida RPPN era a principal 

instituição recepcionadora de animais da fauna silvestre, face a inexistência de um CETAS no 
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Amapá. A média aritmética foi de 158,50 hospedagens com desvio padrão (S = 173,38 

hospedagens), variância (S2 = 30.063) e Coeficiente de Variação (CV = 109,39%).  

 

3.5 Nascimentos  

No período de cinco anos houve o registro de 129 nascimentos de animais silvestres 

nas instituições pesquisadas (Tabela 6). Tal quantitativo, quando comparado ao número de 

óbitos (192) anteriormente apresentado neste trabalho, rejeita a hipótese H0.  

 No Parque Zoobotânico, nasceram quatro animais: um Atelles paniscus (macaco-

aranha), três Cebus apella (macaco-prego) e uma Panthera onca (onça pintada). 

 Na RPPN Revecom, houve predominância de nascimentos de répteis, especificamente 

quelônios, os quais são mantidos em regime de semi-cativeiro utilizando praia artificial 

construída para a colocação de seus ovos e alimentação especial fornecida pelos tratadores da 

Reserva. Tal situação, dificultou os registros dos referidos nascimentos, que permaneceram 

indeterminados. Nasceram ainda, no período, dois saguis-de-mão-dourada (Saguinus midas 

midas) e dois macacos-de-cheiro (Saimiri s. sciureus) oriundos de casais introduzidos na 

floresta após recuperação e reabilitação realizada pela equipe técnica da Revecom. 

Dos 103 indivíduos nascidos no Ceta Ecotel, nove são Dendrocygna autunais 

(marreca cabocla); nove Saguinus midas niger (sagui); 83 Nasua nasua (quati); um 

Rhinoclemmys punctularia (aperema) e um Podocnemis unifilis (tracajá). No CETAS 

nasceram 18 Boa constrictor (jibóia). 

 

Tabela 6 – Animais silvestres nascidos em cativeiro (2005 a 2009).  

Classe 
Parque 

Zoobotânico Revecom Ceta Ecotel CETAS 

   Ave 0 0 9  0 

   Mammalia  4 4 92  0 

   Reptilia  0 (*) 2  18 

   Total  4 (*)  103  18 

(*) – Indeterminado 

Fonte: documentos internos das instituições recepcionadoras, elaborado pelo autor. 
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3.6 Plantel existente em cativeiro 

Em Dezembro de 2009, existiam 752 animais silvestres em cativeiro distribuídos nas 

quatro instituições recepcionadoras (Tabela 7). No Parque zoobotânico havia 69 indivíduos, 

dos quais, 38 eram mamíferos. A REVECOM contava com 442 indivíduos, com destaque 

para os répteis, especialmente quelônios. O Ceta Ecotel possuía 114 indivíduos com 

predominância dos mamíferos, e o CETAS, 127 espécimes, a maioria aves (Figura 5). 

Tabela 7 – Plantel de animais silvestres em cativeiro até dezembro/2009, nas instituições 
recepcionadoras do Estado do Amapá 

Classe 
Parque 

Zoobotânico Revecom Ceta Ecotel CETAS Total 

  Ave 29 93 34 104 260 

  Mammalia 38 30 55 23 146 

  Reptilia (*) 2 319 25 0 346 

Total 69 442 114 127 752 

(*) Não foi informado o quantitativo de quelônios em cativeiro existente no Parque Zoobotânico. 

Fonte: documentos internos das instituições recepcionadoras, elaborado pelo autor. 

 

 

 
 
Figura 5 - Ave de rapina (Leucoptemis albicolis) com duas pernas quebradas, hospedada no 
CETAS/AP.  

Foto: Miguel Dias Junior (2009) 
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Manter os animais apreendidos em cativeiro é na maioria dos casos a alternativa 

preferível, em função dos problemas relacionados à soltura em ambientes naturais (IUCN, 

2000). Entretanto, as instituições públicas e privadas recepcionadoras existentes no estado já 

atingiram capacidade de suporte para hospedagem, bem como, não possuem programas 

específicos de introdução, nem áreas cadastradas para soltura. Este cenário constitui uma 

ameaça às espécimes ex situ, pois é imperativo que o Estado providencie as condições 

necessárias para a hospedagem, reabilitação e a destinação adequadas desses animais. 
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4. CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados neste trabalho mostraram que o quantitativo de animais 

recepcionados no período de 2005 a 2009 foi significativo, considerando a reduzida 

capacidade de hospedagem das instituições recepcionadoras públicas e privadas do Estado. 

Constatou-se a importância do BPMA no contexto fiscalizatório, efetuando a maioria 

dos procedimentos de entregas e doações às referidas instituições, as quais enfrentam muitas 

dificuldades para suportarem a demanda de animais silvestres apreendidos nas ações dos 

órgãos ambientais.  Da mesma forma, ficou evidente a relevância do CETAS, que 

recepcionou em menos de dois anos de criação aproximadamente dois terços dos animais 

apreendidos, assumindo completamente seu papel institucional, desonerando as demais 

instituições dessa tarefa, especialmente a Revecom, que durante aproximadamente 10 anos se 

incumbiu, de forma abnegada, dessa nobre e difícil missão. 

Verificou-se que os percentuais de óbitos podem ser considerados satisfatórios em 

comparação com os índices registrados em outros estados da federação, à exceção do Parque 

Zoobotânico, onde as mortes atingiram quase o triplo da média geral registrada no Amapá que 

foi de 10%, indicando ser a instituição que reúne as piores condições de recepção e 

hospedagem. 

Ficou demonstrado que apesar das dificuldades existentes para a manutenção dos 752 

espécimes que permaneceram hospedados ao término do período estabelecido para esta 

pesquisa, o grande “gargalo” a ser resolvido, refere-se aos procedimentos adotados para a 

soltura dos animais recepcionados, visto que 935 indivíduos foram devolvidos à natureza sem 

as condições necessárias ao acompanhamento devido dos desdobramentos decorrentes desses 

atos, que deveriam ocorrer em áreas cadastradas, o que permitiria o cumprimento das fases 

estabelecidas na IN 179/08- IBAMA, incluindo-se o monitoramento, essencial à verificação 

dos níveis de sucesso obtidos e os efeitos decorrentes sobre as demais espécies nativas 

estabelecidas nessas áreas.   

Ao término deste capítulo, conclui-se que a destinação dada à fauna silvestre 

apreendida é inadequada no estado do Amapá, tendo em vista que o poder público federal não 

oferece ao IBAMA, especialmente ao CETAS,  as  condições necessárias ao cumprimento de 

seu papel institucional no que tange às solturas e ao posterior monitoramento dos animais 

introduzidos. O poder público estadual, por sua vez, permanece omisso, considerando que se 

abstem de contribuir com estrutura física e técnica para somar com o CETAS na recepção da 

fauna nativa. 
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5. SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 

Para amenizar as dificuldades referentes às hospedagens, sugere-se a ampliação das 

instalações do CETAS, a fim de absorver adequadamente a demanda de animais silvestres 

apreendidos, desonerando o Parque Zoobotânico, RPPN Revecom e o Ceta Ecotel de 

executarem tal função, para a qual possuem limitações técnicas e estruturais.  

Como solução para a falta de áreas para soltura, recomenda-se a realização de estudos 

técnicos pelo poder público para a definição e cadastramento de áreas adequadas para a 

devolução de espécimes à natureza. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos nesta dissertação permitiram constatar que a utilização da fauna 

silvestre na área urbana de Macapá para fins de criação (como animais de estimação) e 

consumo ocorre de forma indiscriminada e sistemática. Entretanto, a atuação dos órgãos 

ambientais é ineficiente em todo Estado, visto os mesmos priorizam o trabalho repressivo, 

realizando apreensões pouco significaticas em função da falta de planejamento para execução 

das ações fiscalizatórias, as quais ocorrem de forma desordenada. 

 As destinações são executadas de forma inadequada em virtude da baixa capacidade 

de hospedagem das instuições recepcionadoras e da falta de monitoramento após as solturas 

dos espécimes apreendidos. 

Ao término do presente estudo, o qual não pretende esgotar os temas em evidência, 

considera-se que a fauna ex situ não tem recebido a devida atenção do poder público no 

Estado do Amapá, visto que o tratamento dispensado pelos órgãos ambientais responsáveis 

pela sua conservação é incipiente. 

   Assim, julga-se indispensável a elaboração imediata de um Plano Estadual de Gestão 

da Fauna Silvestre que estabeleça estratégias e diretrizes que, prioritariamente, normatizem 

procedimentos a serem implementados pelo poder público, a fim de que sejam corrigidas as 

sérias deficiências no atual modelo adotado para a conservação da fauna ex situ no estado do 

Amapá, muitas das quais, foram apontadas neste trabalho. 

 Posteriormente, é importante que seja oportunizada e incentivada a realização de 

pesquisas científicas necessárias ao avanço do conhecimento sobre os diversos aspectos 

relacionados à fauna nativa. Um passo significativo neste sentido, é o indispensável inventário 

das espécies existentes no Estado e a conseqüente elaboração de uma lista local da fauna 

ameaçada de extinção, a fim de que as políticas públicas de prevenção e repressão sejam 

potencializadas, surtindo os efeitos desejados pela comunidade conservacionista do Amapá.   
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