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1  INTRODUÇÃO

O Brasil encontra-se entre os países de maior riqueza de fauna do mundo. Em aves, ocupa a 3ª 
posição com cerca de 1670 espécies, sendo 1524 residentes e 153 visitantes (Rede Nacional Contra o Tráfico 
de Animais Silvestres - RENCTAS, 2001; Sick, 1997). Por ser um país rico em espécies de fauna silvestre, 
o Brasil é alvo do comércio ilegal de avifauna.

Este tipo de tráfico movimenta entre US$ 20 e US$ 25 bilhões no mundo, sendo que somente no 
Brasil é movimentado de US$ 1,5 a 2 bilhões por ano (Martoni, 2008), submetendo os animais capturados 
a maus tratos e crueldades para esconder sua agitação e facilitar o transporte. O ônus dessa atividade recai, 
sobretudo, nas espécies vitimadas pelo comércio ilegal: de cada 10 aves tiradas de seu habitat, 9 perdem a vida 
durante o trajeto ou ficam seriamente debilitadas (RENCTAS, 2001).

Considera-se nesta pesquisa que a captura de aves para o comércio ilegal provoca desequilíbrio 
ambiental, uma vez que pode levar à extinção as próprias espécies comercializadas bem como predadores 
naturais e dispersores de sementes, comprometendo a conservação da biodiversidade de fauna e flora. 
A partir desta problemática, o objetivo geral da pesquisa foi analisar o comércio ilícito de avifauna na 
Região Metropolitana de São Paulo.

2  MATERIAIS E MÉTODOS

2.1  Área de Estudo

O local de estudo desta investigação corresponde à área de atuação do 1º e 2º Pelotão da 1ª CIA da 
Polícia Militar Ambiental - PM Ambiental, que se localiza no estado de São Paulo, região Sudeste do Brasil 
(FIGURA 1).

A 1ª CIA da PM Ambiental comanda o 1º e 2º Pelotão, atendendo aos seguintes municípios da 
grande São Paulo: Mairiporã; Guarulhos; Caieiras; Cajamar; Francisco Morato; Franco da Rocha; 
São Paulo−Centro; São Paulo−Zona Norte e São Paulo−Zona Oeste. Para melhor visualização da estrutura de 
atuação do Policiamento Ambiental, é apresentada na FIGURA 2 a hierarquização de policiamento ambiental, 
considerando os municípios atendidos pelos respectivos pelotões da PM Ambiental do Estado de São Paulo.
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FIGURA 1 – Divisão Administrativa do Comando de Policiamento Ambiental da 1ª CIA da PM Ambiental.

FIGURA 2 – Estrutura de Policiamento da PM Ambiental na Região Metropolitana de São Paulo.



43

SALGADO, A. C.; RODRIGUES, E. A.; ANTUNES, A. Z. Comércio ilegal de avifauna na Região Metropolitana de São Paulo.

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 36, p. 41-47, jul. 2008.

2.2  METODOLOGIA

Esta pesquisa se caracteriza como uma investigação exploratória descritiva. Para o desenvolvimento da 
pesquisa as técnicas de levantamento de dados incluíram revisão bibliográfica, análise da legislação pertinente 
e convenções internacionais, análise documental e entrevistas com pesquisadores e profissionais relacionados à 
temática da pesquisa. Realizaram-se levantamentos secundários sobre o tráfico em instituições de proteção aos 
animais (Rede Nacional Contra o Tráfico de Animais Silvestres - RENCTAS; Centro de Triagem de Animais 
Silvestres - CETAS; e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA).

Também se realizou visita técnica à PM Ambiental, com levantamento documental  sobre ocorrências 
na região atendidas pela 1ª CIA da PM Ambiental de São Paulo, para identificar o número de aves e as espécies 
apreendidas no período de 2001 a 2007.

Além do levantamento documental, procedeu-se a entrevistas semi-estruturadas com os policiais 
Allan Cardoso Túbero, Rafael Oliveira Prado e João Bosco Barbosa, da 1ª CIA da PM Ambiental. 
Estas entrevistas foram realizadas em 28/09/2007, a partir de roteiros previamente definidos por meio de 
pesquisa exploratória sobre o comércio ilegal de avifauna, com duração de duas horas, sendo gravadas em fita 
cassete e posteriormente transcritas e digitadas para análise de conteúdo. 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em termos gerais, a atuação da PM Ambiental ocorre da seguinte forma: 1) a PM Ambiental recebe 
denúncias anônimas sobre comércio e maus tratos a animais. O anonimato do denunciante é garantido em 
termos de que o denunciado não conheça o autor da denúncia, mas nos registros da polícia, o autor da denúncia 
deve ser identificado, até mesmo para diminuir o número de “trotes” ou para identificar possíveis “emboscadas” 
para os policiais; embora muitas pessoas deixem de denunciar por terem que revelar seu nome à PM Ambiental; 
2) é gerado o número da ocorrência que é passado para o denunciador a fim de que este acompanhe o processo, 
todavia, no Brasil geralmente o denunciador não acompanha o seguimento do processo; 3) é cadastrado 
o Boletim de Ocorrência - BO no sistema interno administrativo da Companhia, e enviado uma cópia para 
o Pelotão mais próximo que será responsável pela averiguação.

Na Região Metropolitana de São Paulo atendida pelo 1º e 2º Pelotão da 1ª CIA de PM Ambiental, é comum 
o recebimento de ocorrências como corte de árvores isoladas, poda ilegal e comércio ilegal da fauna silvestre 
brasileira; ao contrário das regiões atendidas pelo 3º e 4º Pelotão, cuja maioria das ocorrências refere-se à mineração. 

A intensificação do combate ao tráfico de animais em 2006 no estado de São Paulo resultou no 
acréscimo de 16,8% da quantidade de exemplares da fauna silvestre apreendidos. Foram 30.216 contra 25.211 
do ano anterior, sendo que deste total, 26.236 espécies apreendidas são de aves. As regiões administrativas 
que apresentaram maior número de apreensões de fauna silvestre foram: Região Metropolitana de São Paulo 
(27%), Campinas (12%), Sorocaba (11%), Ribeirão Preto (8%), Guarujá (8%), São José do Rio Preto (6%), 
Registro (4%), Fernandópolis (4%), Franca (4%), Bauru (3%), Marília (3%), Taubaté (3%), Presidente Prudente (2%), 
Birigui (2%) e Caraguatatuba (1%). Somando-se as regiões de São Paulo, Campinas e Sorocaba, o número de 
animais apreendidos equivale à metade das apreensões em todo o Estado (50%) (São Paulo, 2007). O ranking 
das espécies de avifauna mais apreendidas, em um total de 16.313 aves, é apresentado na TABELA 1.

Os pássaros são as espécies mais apreendidas sendo tradicionalmente procurados pela população em 
razão de seu canto ou de sua beleza. Além disso, são pequenos e percebidos como abundantes na natureza, 
e podem ser transportados discretamente. No topo da lista estão o canário-da-terra, o picharro (trincaferro) e o 
coleirinha, procurados pelo canto. Os dois primeiros constituem as espécies da fauna silvestre brasileira mais 
apreendidas, somando 31,87% do total (8.360 animais) (São Paulo, 2007).

Em princípio a PM Ambiental procura depositar os animais apreendidos no Parque Ecológico do Tietê, 
no Departamento de Parques e Áreas Verdes - DEPAVE, ou no Centro de Manejo de Animais Silvestres - CEMAS, 
que são centros de recuperação onde os animais recebem cuidados veterinários, já que geralmente se encontram 
em péssimas condições de saúde. Quando não há vagas nestes locais, os animais são encaminhados para criadores 
conservacionistas autorizados pelo IBAMA, que utilizam as aves provenientes do tráfico, de cativeiro e de 
maus tratos como matrizes, quando saudáveis e sem comprometimento da sua reprodução. 
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TABELA 1 − Ranking das espécies de avifauna mais apreendidas no estado de São Paulo, no ano de 2006.

Espécie Número de 
Apreensões Percentual

Canário-da-terra Sporophila nigricollis   5.630   21,46%
Picharro Saltator similis   2.730   10,41%
Coleirinha   2.148    8,19%
Pássaro-preto Gnorimopsar chopi   1.387    5,29%
Pintassilgo Carduelis magellanica   1.050    4,00%
Azulão Cyanocompsa brissoni      916    3,49%
Galo-de-campina Paroaria dominicana      527    2,01%
Bigodinho Sporophila lineola      511    1,95%
Pichochó Sporophila frontalis      436    1,66%
Tico-tico Zonotrichia capensis      399    1,52%
Papagaio outros Amazona spp.      362    1,38%
Cardeal Paroaria coronata      261    0,99%
Curió Oryzoborus angolensis      261    0,99%
Papa-capim Sporophila spp.      252    0,96%
Tico-tico-rei Coryphospingus cucullatus      250    0,95%
Sabiá-laranjeira Turdus rufiventris      213    0,81%
Sanhaço Thraupis sayaca      122    0,47%
Chupim Molothrus bonariensis        83    0,32%
Papagaio-verdadeiro Amazona aestiva        83    0,32%
Tiziu Volatinia jacarina        74    0,28%
Gralha Cyanocorax spp.        64    0,24%
Sabiá-coleira Turdus abbicollis        56    0,21%
Arara outros Ara sp.        50    0,19%
Arara-canindé Ara ararauna        48    0,18%
Gurandi Tachyphonus coronatus        45    0,17%
Saíra-azul Dacnis cayana          37    0,14%
Bico-de-pimenta Saltator fuliginosus          29    0,11%
Sabiá-branca Turdus leucomelas          21    0,08%
Sabiá-una Turdus flavipes           8    0,03%
Arara-vermelha Ara chloropterus          4    0,02%
Outras aves   8.179   31,17%
TOTAL 26.236 100,00%

Fonte: São Paulo (2007).

De acordo com Martoni (2008), o comércio ilegal de animais silvestres no Brasil é responsável pela 
retirada de 38 milhões de animais de seu habitat natural todos os anos, sendo que as aves respondem a 82% do 
comércio ilegal de animais silvestres. 

Somente na área de atuação do 2º Pelotão foram apreendidos 26.225 animais no período de 2000 a 
2006 (FIGURA 3), representando aumento significativo de apreensões em relação ao ano de 2000. Tais índices 
foram produzidos em razão de maior participação da sociedade através de denúncias e de maior esforço de 
captura de animais silvestres. Em 2006 foram lavrados 2.481 autos de infração na Região Metropolitana 
de São Paulo, número este 332,57% em relação a 2005, que teve 746 autos de infração ambiental. 

O atendimento às denúncias pela PM Ambiental em todo o estado de São Paulo passou de 10.912 
atendimentos em 2001 para 17.516 em 2005, o que corresponde a um aumento de 62,29%. Esta ferramenta é 
bastante utilizada e considerada uma das principais e mais eficazes pela PM Ambiental, em razão das próprias 
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peculiaridades do tráfico dos animais. Estas denúncias são encaminhadas via fax, através de ligação telefônica, 
correio, e-mail ou realizadas pessoalmente pelo denunciante (São Paulo, 2006a, 2006b).

FIGURA 3 – Número de animais apreendidos pela 1ª CIA de PM Ambiental de São Paulo, entre 2000 e 2006. 
Fonte: registros da 1ª CIA de PM Ambiental.

Para que a PM Ambiental tenha atuação efetiva no combate ao tráfico de animais silvestres, 
principalmente o de avifauna, é necessário, em primeiro lugar, melhorar a estrutura de atuação, incluindo 
viaturas, contingente, treinamento adequado, equipamentos, material de estudo e capacitação para que 
os policiais estejam mais preparados e informados; e em segundo lugar, é necessário a definição de locais 
apropriados para alojar os animais apreendidos.

O grande número de animais apreendidos e a necessidade de que estes sejam manejados de forma 
responsável, pressionam as autoridades para lidar adequadamente com estas situações. Em decorrência, foi 
desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Ornitologia, um fluxograma de decisões (FIGURA 4) para nortear o 
processo de destinação de aves silvestres proveniente do tráfico e cativeiro, visando a conservação das espécies e suas 
populações naturais, com uma série de 14 passos a serem seguidos, apresentados na seqüência (Efe et al., 2006).

 

FIGURA 4 – Fluxograma de Decisões. Os números referem-se aos passos descritos no texto. 
Fonte: adaptado de Efe et al. (2006).
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Estas diretrizes consideram que as autoridades governamentais que foram responsáveis pelas 
apreensões de animais silvestres são também responsáveis pela sua destinação adequada, cuja decisão deve 
atingir três pontos: 1º) maximizar o valor conservacionista dos animais sem qualquer prejuízo para sua saúde, 
comportamento e características genéticas, ao status de conservação de populações das espécies selvagens ou 
de cativeiro ou à biota nativa; 2º) não incentivar o comércio ilegal ou irregular; e 3º) fornecer uma solução clara 
para o problema, mesmo que esta envolva a manutenção de animais em cativeiro, a sua reintrodução à natureza 
ou o emprego de eutanásia. Embora a devolução dos animais à natureza seja a solução preferencial de maior 
apoio popular, em geral esta possibilidade apresenta alto potencial de risco aos ambientes e às populações 
naturais, devido à soltura em locais impróprios e sem avaliação do seu estado sanitário, sendo o efeito dessas 
solturas desconhecido (Efe et al., 2006).

4  CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES

No período de 2000 a 2007, foram capturados pelos Policiais Ambientais em torno de 26.300 espécies 
da fauna silvestre brasileira somente na região atendida pela 1ª Companhia, na qual houve intensificação 
significativa do esforço operacional da Polícia Militar Ambiental para o combate ao tráfico de aves silvestres. 
Nota-se também maior participação da sociedade paulistana nas ações da Polícia Militar Ambiental no Estado 
de São Paulo, verificada no atendimento às denúncias que tiveram um aumento de 62,29% entre 2001 e 2005, 
passando de 10.912 para 17.516 atendimentos.

Concluiu-se com esta pesquisa que a intensificação da atuação da PM Ambiental na Região 
Metropolitana de São Paulo possibilitou o aumento das apreensões de avifauna comercializada ilegalmente, 
todavia, enquanto houver consumidores dispostos a comprar animais “não-legalizados”, esta atividade 
continuará desafiando a sociedade. Como a captura predatória de aves silvestres que consomem pequenos 
frutos e insetos provoca desequilíbrio ambiental, é preciso intensificar as ações de conscientização. Estas ações 
devem desestimular os compradores e romper com este “ciclo vicioso”, mostrando alternativas ecologicamente 
adequadas para a apreciação da avifauna, como a observação de aves. Neste sentido, devem ser reforçadas a 
fiscalização e autuação dos infratores, bem como a intensificação de campanhas de educação ambiental para 
conscientização sobre a problemática e suas conseqüências.

5  AGRADECIMENTOS

Aos policiais da 1ª CIA de Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EFE, M. A. et al. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Ornitologia para a destinação de aves silvestres provenientes 
do tráfico e cativeiro. Revista Brasileira de Ornitologia, São Leopoldo, v. 14, n. 1, p. 67-72, 2006.

MARTONI, L. M. Cruel tráfico de animais silvestres. O Estado do Paraná, Curitiba, 31 mar. 2006. 

REDE NACIONAL DE COMBATE AO TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES - RENCTAS. 1º Relatório 
Nacional sobre o Tráfico de Animais Silvestres. Brasília, DF, 2001. 108 p.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública. Polícia Militar do Estado de 
São Paulo. Divisão Operacional do Comando da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo. Tráfico 
de Animais da Fauna Silvestre Nacional. Dados Estatísticos e Estratégicos Operacionais 2001 – 2005. 
São Paulo, 2006a. 26 p.

    . 1º Relatório do Tráfico de Animais da Fauna Silvestre. São Paulo, 2006b. 20 p.



47

SALGADO, A. C.; RODRIGUES, E. A.; ANTUNES, A. Z. Comércio ilegal de avifauna na Região Metropolitana de São Paulo.

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 36, p. 41-47, jul. 2008.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública. Polícia Militar do Estado 
de São Paulo. Divisão Operacional do Comando da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo. 
2º Relatório do Tráfico de Animais da Fauna Silvestre. São Paulo, 2007. 26 p.

SICK, H. Ornitologia brasileira: uma introdução. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 1997. v. I 
e v. II, 952 p.




