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Resumo 

O projeto consistiu no levantamento e análise de crimes 
ambientais cometidos por pecuaristas na região 
historicamente pertencente aos Campos Gerais, visando 
a confecção de um mapa que localiza as modificações 
na paisagem regional em função das ilegalidades 
cometidas. O período compreende 1981, com a criação 
da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº. 6.938). As 
fontes utilizadas são os embargos e autos de infração do 
IBAMA e ICMBio, a Consulta Pública da Promotoria do 
MPPR, e indicadores do IPARDES. 

Introdução  

A atividade pecuária, seja ela de corte ou leiteira, está 
entre os fatores preponderantes às primeiras ocupações 
do território paranaense, marcando profundamente a 
história regional (MELO; MORO; GUIMARÃES, 2014, p. 
18). 
Além disso, no Brasil, o Paraná é o maior produtor de 
frango de corte e o 2º na produção de suínos, e é na 
região dos Campos Gerais que está a liderança de 
produção leiteira (EMBRAPA, 2019). 
No entanto, tal setor econômico é responsável por 
grande parte das reduções de recursos naturais, 
envolvendo alterações climáticas, poluição atmosférica, 
degradação do solo e da água e redução da 
biodiversidade (STEINFELD et al., 2006). 
Desta forma, visando evitar danos irreversíveis ao meio 
ambiente, a Constituição Federal de 1988 adota a Tutela 
Constitucional Ambiental e profere o IBAMA e o ICMBio 
como órgãos executores, responsáveis pelos dados 
base dessa pesquisa. 

Material e Métodos 

O IBAMA e o ICMBio, como órgãos executores, são os 
responsáveis por fazer executar as diretrizes fixadas 
para o meio ambiente. Como consequência dessa 
fiscalização, são gerados os autos de infração do IBAMA 
e as áreas embargadas do ICMBio, disponíveis para livre 
acesso nos sites destes. 
Ademais, um dos objetivos da pesquisa foi valer-se 
dessas informações e confeccionar um mapa. Assim 
sendo, o QGIS foi o software que apresentou as 
melhores características, devido ao seu fácil acesso, 
gratuidade de download, compatibilidade com os 
arquivos disponibilizados fornecidos pelo IBGE, etc. 

Resultados e Discussão 

Através do levantamento, compreende-se historicamente 
como Campos Gerais as cidades: Arapoti, Balsa Nova, 
Campo do Tenente, Campo Largo, Cândido de Abreu, 
Carambeí, Castro, Curiúva, Guamiranga, Imbituva, 

Imbaú, Ipiranga, Jaguariaíva, Lapa, Ortigueira, Palmeira, 
Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Reserva, 
Rio Negro, São João do Triunfo, São José da Boa Vista, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi, 
Ventania. 
No período analisado (36 anos), dentre as infrações 
advertidas pelo IBAMA (516 autos de infração) e pelo 
ICMBio (39 áreas embargadas), somente 4% foram 
causadas por pecuaristas (pessoa física ou jurídica) – 
são menos de 20 autos de infração e nenhuma área 
embargada referidos à pecuária. 
Destes poucos, uma grande maioria se refere à falta de 
licença dos órgãos reguladores; em contraste, outras se 
referem ao desvio de curso d’água e à supressão total 
de grandes áreas de APP, e a pena do auto é irrisória 
quando comparada ao porte das empresas autuadas. 
Realizado o levantamento dos crimes, foi então 
confeccionado um mapa interativo pelo QGIS com a 
localização georreferenciada da área autuada, incluindo 
as áreas protegidas e hidrografia do entorno. 

Conclusão 

Conclui-se que, mesmo adotando a Tutela Ambiental 
Constitucional, a CF88 permite a complacência punitiva 
de delitos ambientais de maior gravidade. Como 
constatado neste, ainda que a atividade pecuária seja 
responsável pela redução de recursos naturais e o 
Paraná seja o terceiro estado com maior desmatamento, 
as infrações penais ambientais são pouco numerosas e 
as sanções são desproporcionais, favorecendo a prática 
criminal ambiental por empresas grandes e poderosas. 
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