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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

( x )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 
(    )  TRABALHO 

 

Ações pró-fauna na comunidade urbana e rural  
Verônica Oliveira Vianna
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Resumo: O Brasil possui uma das maiores biodiversidades do planeta e está entre os países com maior quantidade de 

animais silvestres traficados. Segundo o relatório do RENCTAS (2001) 60% dos animais capturados pelo tráfico são 
comercializados no mercado interno, isto significa que o brasileiro culturalmente utiliza a fauna silvestre e alguma forma. 
Outra ameaça a fauna silvestre é a destruição do seu habitat e o conflito que esta destruição gera quando os animais passam a 
se alimentar da produção agropecuária. Conflitos entre a fauna silvestre e a produção agropecuária é um tema recorrente nos 
dias atuais. O problema com a fauna exótica é de impacto ambiental tão grande, que ganhou por parte do órgão ambiental 
nacional (IBAMA - Instituto Nacional do Meio Ambiente) programa de controle e erradicação, no caso o javali e seus 

híbridos, porém a legislação é recente (IN n° 3 /2013) e o desconhecimento e desinformação ainda são muito vigentes no 
meio rural. A partir destas questões levantadas observa-se a necessidade de realizar ações para informar a população tanto 
urbana, quanto rural como podemos ou não podemos nos comportar diante de problemas com animais nativos ou exóticos. 
Através de ações como palestras, folders, banners e dinâmicas variadas, o projeto visa informar e capacitar a população para 
ações pró fauna, tantos relativas ao tráfico como as suas nuances. Visa também discutir e informar aos produtores rurais 
como minimizar conflitos com fauna silvestre e alertar quanto as medidas legais para a fauna exótica 

Palavras-chave: Fauna. Tráfico. Conflito. Crimes Ambientais.  

 

AÇÕES PRÓ-FAUNA NA COMUNIDADE URBANA E RURAL  

PÚBLICO-ALVO  

Cooperativas, associações e sindicatos rurais, alunos do ensino fundamental I, II e médio das escolas 

municipais, estaduais e particulares. População urbana em geral. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa e outros municípios próximos. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Produtores rurais, técnicos de campo (setor agrário), escolas Municipais, estaduais e particulares e contato nas 

ruas com comunidade urbana em geral. 

                                                
1 Identificar sua função no programa ou projeto; Instituição de Ensino; curso e e-mail ativo. 
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JUSTIFICATIVA 

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Zootecnia (RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2 

DE FEVEREIRO DE 2006), no artigo 3, parágrafo 3 estabelece ações pedagógicas tendo como princípios: o 

respeito à fauna e à flora; o atendimento às expectativas humanas e sociais no exercício das atividades 

profissionais, entre outros. A Zootecnia ocupa-se essencialmente por princípio formativo e por definição como a 

ciência aplicada que promove a adaptação econômica do animal ao meio ambiente e deste ao animal, e tem na 

área de conservação e manejo de fauna silvestre um amplo mercado de atuação. Porém para isto o acadêmico 

precisa vivenciar os anseios da sociedade. A região dos Campos Gerais vem sofrendo com problemas 

relacionados a perdas em lavouras por ataques de javalis (Sus scrofa), segundo Souza et. al. (2015), em 

levantamento realizado com produtores rurais entre os anos de 2013 e 2014 na região dos Campos Gerais, 

95,23% das propriedades havia pelo menos um tipo de dano nas lavouras, sendo as culturas mais afetadas foram 

soja e milho. Dentre os animais que causavam alguma espécie de dano o javali foi o mais citado. Além de 
prejuízos econômicos a espécie javali trás impactos ambientais, pois fuçam solos, nascentes, raízes de árvores e 

competem com alimentos por animais nativos, além de serem transmissores de raiva, peste suína clássica (PSC), 

febre aftosa, entre outras. Outro problema grave que acomete a fauna silvestre é o tráfico e o comércio ilegal. A 

rede de tráfico de animais silvestres movimenta muito dinheiro em mundo todo. No ranking dos tráficos, ele fica 

na terceira colocação perdendo para o tráfico de drogas e de armas. Todos os anos são capturados 38 milhões de 

animais silvestres no Brasil, número bem acima da estimativa oficial de dois milhões, como mostra o relatório da 

Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (Renctas, 2001). Segundo este mesmo relatório 

60% dos animais capturados são comercializados no mercado interno e 40% vão para o exterior. As espécies 

traficadas vão para quatro tipos de destinatários colecionadores particulares, indústrias químicas e farmacêuticas 

(biopirataria), artesanato e pet shops. Isso nos mostra que existe um mercado interno ávido que é abastecido 

através de um mercado ilegal e que devemos trabalhar para desestimular a ilegalidade e estimular a criação em 

cativeiro. Neste mister o projeto de extensão intitulado " Ações pró-fauna na comunidade urbana e rural" tem 
como objetivo preparar acadêmicos dos cursos de Zootecnia, Agronomia e Ciências Biológicas para através de 

ações informativas e educacionais levar a sociedade as questões relativas ao tráfico de animais silvestres, 

espécies invasoras (problemas de pets), javali (agricultura e pecuária, doenças aos rebanhos e zoonoses - raiva), 

doenças silvestres (febre amarela, população urbana e rural - vacinação e o não combate ao macaco e sim ao 

mosquito) , bem como informar que existem possibilidade de aquisição de espécies como papagaios, peixes, 

pássaros de origem conhecida (certificada pelos órgãos competentes),com atestado de sanidade e que podem ser 

comprados para como animais de companhia ou mesmo para serem consumidos os seus produtos como carnes e 

peças de artesanato (penas, dentes, etc.), porém legalizadas. Esta comunicação com a sociedade tanto urbana, 

quanto rural irá aproximar os acadêmicos da realidade que cerca as questões da fauna, da sua conservação e do 

mercado de forma profissional. 

OBJETIVOS 

Informar e comunicar a sociedade tanto rural, como urbana as questões a cerca do tráfico da fauna 

silvestre, do controle de espécies invasoras – javali (Sus scrofa); doenças silvestres (febre amarela, raiva, etc) e 

como se adquire animais ou produtos e subprodutos da fauna legalizados. 

METODOLOGIA 

- Preparar os acadêmicos com estudos e debates a cerca dos temas a serem tratados através de reuniões e 

discussões de textos e legislação. (Ainda nos encontramos nesta fase). 

- Preparar material para informação a cerca dos vários temas abordados acima; 

- Participar em feiras onde a UEPG tiver stand levando material e realizando abordagens; 

- Fazer pelo menos a cada três meses uma imersão em locais públicos, com o tema "Tráfico de animais 

silvestres" como subtemas doenças silvestres;  

- Mostrar a população rural os resultados obtidos em projetos anteriores com tema javali; 

- Confeccionar folder e materiais didáticos a ser construídos no grupo de trabalho.  
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RESULTADOS 

Como resultados preliminares tem-se, o estudo dirigido com os acadêmicos 

participantes do projeto e o início da preparação de folders informativos. Neste período 

também foi confeccionado um banner com o tema de tráfico de animais silvestres no estado 

do Paraná com números referentes a situação do Paraná.  

Outra atividade desenvolvida será a palestra com o tema a respeito do javali e seus 

híbridos, no sindicato rural de Ponta Grossa onde o público alvo será os produtores rurais e 

técnicos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os acadêmicos se encontram motivados com o projeto, tanto que irão fazer estágio no 

meio do ano com fauna silvestre. A divulgação do trabalho em um curso de Manejo e 

Reprodução de Aves Nativas e Exóticas, fez com que conseguíssemos um parceiro para 

divulgar o projeto nas escolas no município de Palma, Paraná. A elaboração de folders 

material ainda está sendo realizada, entretanto já foi confeccionado um banner abordando a 

questão referente ao tráfico de animais silvestres. Em julho será realizada palestra no 

Sindicato Rural de Ponta Grossa, onde o tema se trata de orientação em relação ao controle de 

javalis e seus híbridos na região dos Campos Gerais e os impactos causados até agora.  

Mediante o acima exposto observa-se que o projeto tem alcançado os objetivos 

propostos que são, informar a população urbana e rural dos problemas que envolve a fauna 

silvestre e exótica e a forma de combater os crimes ambientais referentes aos animais 

silvestre. 
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