
 
 
 

 

O TRÁFICO DE ANIMAIS EM PONTA GROSSA:UMA PERSPECTIVA DA HISTÓRIA 
AMBIENTAL (1998-2018) 

Alexandre Augusto Medeiros Kapusniak, Alessandra Izabel de Carvalho (orientadora), e-mail: 

ale.marumbi@gmail.com. 

Universidade Estadual de Ponta Grossa/ Departamento de História.   

Ciências Humanas, História. 

 

Palavras-Chave: Caça, Crime Ambiental, História Ambiental, Tráfico de animais. 

Resumo 

Essa pesquisa foi realizada com a finalidade de estudar 

e analisar os crimes ambientais relacionados à caça e ao 

tráfico de animais em Ponta Grossa. Para isso foi 

analisada a Legislação Brasileira tendo como foco as leis 

referentes à caça e à comercialização ilegal de animais. 

Também foram estudadas obras de autores que 

discutem a relação humana com a natureza. O recorte 

espaço-temporal da pesquisa foi a cidade de Ponta 

Grossa, no período de 2011 a 2018. As fontes utilizadas 

foram os Boletins de Ocorrência disponibilizados pela 

Polícia Ambiental.  

Introdução  

Segundo Erika Hernandes e Marcia Siqueira de 

Carvalho (2006, p. 262), a cidade de Ponta Grossa foi 

uma das cidades em que mais houve apreensões de 

animais silvestres no Estado do Paraná entre os anos de 

1998 até 2002. Já o mapa do RENCTAS (Rede Nacional 

de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres), elaborado 

em 2001, apontou Ponta Grossa como um ponto 

importante para a venda de animais traficados. 

Essa pesquisa teve como foco estudar os casos 

relacionados à caça e ao tráfico nos últimos anos em 

Ponta Grossa a partir do referencial teórico da História 

Ambiental. 

Material e Métodos 

Foi feita uma análise da Legislação tendo como foco as 

leis referentes à caça e à comercialização ilegal de 

animais. Na bibliografia utilizada constam obras que 

discutem a relação entre humanos e animais não-

humanos, tais como: O homem e o mundo natural de 

Keith Thomas, Imperialismo ecológico de Alfred W. 

Crosby, A ferro e fogo de Warren Dean e Joias da 

floresta de Felipe Ferreira Vander Valden.  

Com a ajuda da Polícia Militar Ambiental, as fontes 

levantadas foram os Boletins de Ocorrência referentes a 

esses crimes ambientais. No total foram disponibilizados 

99 Boletins referentes à caça e ao tráfico de animais 

entre os anos de 2011 até 2018. 

Resultados e Discussão 

A Legislação Brasileira referente a proteção ambiental, 

principalmente referindo-se aos animais é vasta, assim 

como sua história.  

Porém suas penalidades não são muito severas, o que 

pode estimular a prática da captura de animais na 

natureza. Esse fato se mostra presente ao analisar os 

Boletins de Ocorrência obtidos.  
Em geral, as apreensões resultavam no preenchimento 
de AIA (Autos de Infração Ambiental) e TCIP (Termos 
Circunstanciados de Infração Penal), os infratores eram 
intimados a comparecer no fórum ou em alguma 
delegacia para prestar esclarecimentos. De acordo com 
os Boletins, todos os casos de caça e tráfico que 
aconteceram em Ponta Grossa, entre 2011 e 2018, são 
referentes a pássaros silvestres. Dependendo da 
ocasião, caso o animal já estivesse domesticado, alguns 
infratores puderam ficar com os animais que foram 
capturados desde que pagassem a multa e o 
registrassem.  
Assim, fica evidente que as leis com relação à captura e 
ao comercio ilegal de animais não são rigorosas o 
bastante.    

Conclusões 

Essa pesquisa demostrou a necessidade de mais 

pesquisas entorno dessa temática e a fragilidade 

constitucional. 
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