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Dedico este estudo aos animais da floresta, alvos de caçadores e deixo aqui minha esperança de que 

suas populações possam ser preservadas por meio do empenho de cientistas, ambientalistas e 

gestores. 
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RESUMO 

 

A caça de animais silvestres pode reduzir a abundância das populações de animais, resultando 

no desequilíbrio dos processos florestais e na eficiência dos serviços ecosistêmicos, 

comprometendo a manutenção das comunidades, inclusive a humana. Como medida para se 

evitar a Tragédia dos Comuns, conceito que representa uma situação em que muitos 

indivíduos, agindo em benefício próprio, exploram excessivamente um recurso natural 

comum a toda a população, o tema da caça no Brasil ganhou importância conservacionista a 

partir de importantes mecanismos legais brasileiros, de tratados multilaterais baseados em 

princípios de responsabilidade comum, da criação de órgãos administrativos responsáveis por 

fazer executar a política nacional de meio ambiente e da criação de unidades de conservação. 

Esta tese apresenta resultados sobre a análise quantitativa e a distribuição espacial de 

evidências de caça identificadas em áreas com distintos status de proteção: Reserva Biológica 

Poço das Antas (RBPA) que conta com fiscalização de rotina, Reserva Biológica União 

(RBUN) com fiscalização eventual e uma fazenda particular, Fazenda Rio Vermelho (FRV) 

que não possui fiscalização. O perfil da caça na baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro, 

onde as áreas citadas estão inseridas, foi caracterizado por meio do método de triangulação, 

indicado para estudos que abordam temas ilegais. A ocorrência de caça indicou diferença 

significativa entre as reservas biológicas e a fazenda particular, mas não houve diferença 

significativa em relação à ocorrência de evidências de caça quando as duas reservas 

biológicas foram comparadas entre si, demonstrando que as áreas federais foram mais 

eficientes para proteção contra a caça do que a área particular, mas a existência de uma equipe 

própria de fiscais não significou maior proteção. A modelagem estatística (GLM) entre a 

distribuição das evidências de caça e os fatores físicos que representam acessos aos sítios de 

estudo indicou que na RBPA recursos hídricos tiveram maior importância relativa na 

ocorrência de caça, seguidos pela ferrovia que atravessa esta área, porém as evidências de 

caça estiveram distantes da borda, estradas, trilhas e assentamentos de reforma agrária. Na 

RBUN, recursos hídricos também apresentaram a maior importância relativa, seguido de 

trilhas e as evidências de caça estiveram distantes de estradas e da ferrovia que nesta área 

passa ao lado da rodovia federal BR-101. Na FRV, estradas representaram a maior 

importância relativa negativa, sugerindo que caçadores as utilizam para chegar até a fazenda, 

mas não concentram suas atividades em sua proximidade, seguidas de trilhas e distantes de 

borda e recursos hídricos. Os caçadores que atuam na região das áreas do estudo são 

residentes de municípios fluminenses vizinhos, possuem empregos e baixa escolaridade. As 
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espécies mais caçadas são tatu (Dasypus novemcinctus; D. septemcintus), paca (Agouti paca), 

capivara (Hydrochaeris hydrochaeris), cateto (Tayassu tajacu), cutia (Dasyprocta sp.), 

lagarto teiú (Tupinambis sp.) e a ave jacupemba (Penelope superciliaris). Espécies como 

veado (Mazama spp.) e anta (Tapirus terrestris) não são mais vistos na região. A caça ocorre 

com mais frequência no período de inverno, especialmente em maio e agosto, em fins de 

semana e feriados, com predominância para sextas-feiras. Caçadores se embrenham na mata 

mais frequentemente no final da tarde e início da noite, permanecendo a noite toda caçando. A 

maior ocorrência de caça na região é praticada na Reserva Biológica Poço das Antas, seguida 

de fazendas particulares, Reserva Biológica União e região serrana. O investimento para caçar 

na região é, em média, de R$ 2.058,66, com o menor valor em torno de R$ 40,00 e o maior de 

R$ 9.862,00. Na região não há caça de subsistência, a predominância é de caça comercial – 

cujas espécies comercializadas são paca, tatu, capivara, cateto e preá -. Os interessados na 

compra dos animais possuem maior poder aquisitivo, sendo representados por pessoas que 

apreciam o sabor da carne ou por proprietários de bares e restaurantes da região. Outras 

motivações são caça esportiva, caça praticada pelo prazer de apreciar um produto proibido e 

de difícil acesso e para oferecer às pessoas de prestígios na região para obter vantagens e 

favores. Os caçadores têm conhecimento de que praticam um crime ambiental, mas 

desconhecem as razões para a proibição da caça.  As sugestões para a mitigação da caça 

foram aumentar o número de agentes de fiscalização, garantir maior rigor nas punições, 

promover ações integradas entre instituições, contar com serviço de inteligência por parte de 

policiais, promover educação ambiental, criar mecanismos que garantam maiores 

oportunidades sociais aos caçadores e autorizar a caça esportiva na região. Estas informações, 

contextualizadas de acordo com as características sócio-culturais da região pretendem 

colaborar para a elaboração de intervenções que busquem controlar a caça de animais 

silvestres. 

Palavras-chave: caça, Mata Atlântica, Reservas Biológicas, GLM, triangulação 
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ABSTRACT 

 

The wild animals hunting may reduce the abundance of animal populations, resulting in 

disequilibrium of forestry processes and efficiency of the ecosystem services, affecting the 

maintenance of communities, including humans. As a measure to avoid the Tragedy of the 

Commons, a concept that represents a situation in which many individuals acting for their 

own benefit, over-explore natural resources common to the whole population, the theme of 

hunting in Brazil has gained importance from conservation of significant mechanisms of 

Brazilian law, multilateral treaties based on principles of shared responsibility, the creation of 

administrative bodies responsible for national policy to enforce the environment and the 

creation of protected areas. This thesis presents the results on the quantitative analysis and 

spatial distribution of identified hunting evidence in areas with different status of protection: 

Poço das Antas Biological Reserve (RBPA), which has regular monitoring, União Biological 

Reserve (RBUN) with occasional monitoring and a private farm, Rio Vermelho Farm (FRV) 

that has no monitoring. The profile of the hunt in the coastal lowlands of the State of Rio de 

Janeiro, where the areas mentioned are inserted, was characterized by the triangulation 

method, suitable for studies that address illegal subjects. The occurrence of hunting indicated 

significant difference between the biological reserves and the private farm but no significant 

difference in the occurrence of evidence of hunting between the two biological reserves, 

demonstrating that the federal areas were more efficient protected against hunting that the 

private area, but the existence of a fixed team of rangers did not mean increased protection. 

The statistical modeling of the distribution of the evidence of hunting and physical factors that 

represent access to study sites indicated that in RBPA water resources had greater relative 

importance in the occurrence of hunting, followed by the railroad that runs through this area, 

but evidence of hunting were far from the border, roads, trails and land reform settlements. In 

RBUN, water also had the highest importance, followed by trails and evidence of hunting 

were far from roads and the railroad that runs along this area of federal highway BR-101. In 

FRV, roads accounted for the largest negative relative importance, suggesting that hunters use 

them to get to the farm, but do not focus their activities in close proximity, followed by track 

and away from the edge and water resources. The hunters that operate in areas of study are 

residents of neighboring municipalities, have jobs and low education. The most hunted 

species are armadillo (Dasypus novemcinctus, D. septemcintus), paca (Agouti paca), capybara 

(Hydrochaeris hydrochaeris), collared peccary (Tayassu tajacu), agouti (Dasyprocta sp.) teju 

(Tupinambis sp.) and jacupemba (Penelope superciliaris). Species such as brocket deer 
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(Mazama spp.) and tapir (Tapirus terrestris) are no longer seen in the region. Hunting occurs 

more often in the winter, especially in May and August, on weekends and holidays, 

predominantly Fridays. Hunters enter the forest more often in the late afternoon and early 

evening, staying through all the night hunting. The higher incidence of hunting in the region is 

practiced in the Poço das Antas Biological Reserve, then private farms, União Biological 

Reserve and the mountain region. The investment in the region to hunt is on average R$ 

2,058.66, the lowest value around R$ 40.00 and the highest R$ 9,862.00. There is no 

subsistence hunting in the region, the commercial hunt is predominant - the marketed species 

are paca, armadillo, capybara, guinea pig and peccary. Those interested in buying the animals 

have greater purchasing power, being represented by people who enjoy the taste of meat or 

owners of bars and restaurants in the area, followed by motivation for sport hunting, the 

pleasure of enjoying a banned product and difficulty to access and to offer to the people of 

prestige in the region to take advantage and favors. The hunters are aware that they are 

practicing an environmental crime, but do not know the reasons for the ban on hunting. 

Suggestions for mitigation of the hunt were to increase the number of enforcement agents, 

ensure greater accuracy in the punishment, to promote integrated action between institutions, 

to rely on intelligence service by police officers, to promote environmental education, to 

create mechanisms to ensure greater social opportunities to regulate hunting and to allow 

sport hunting in the region. This information, contextualized according to the socio-cultural in 

the region intends to collaborate to the development of interventions that seek to control 

hunting of wild animals. 

Key  words: hunting, Atlantic forest, protected areas, GLM, triangulation 
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INTRODUÇÃO GERALINTRODUÇÃO GERALINTRODUÇÃO GERALINTRODUÇÃO GERAL    
 A Tragédia dos Comuns (Hardin, 1968) é um conceito central em Ecologia Humana e 

em estudos ambientais (Dietz et al., 2002). Representa um dilema decorrente de uma situação 

em que muitos indivíduos, agindo em benefício próprio, exploram excessivamente um recurso 

natural comum a toda a população, partindo do princípio de que se não o fizerem, outros o 

farão. O resultado, em escala regional e global é a escassez ou o esgotamento destes recursos 

e em longo prazo, colapsos ambientais, econômicos e de saúde pública podem ser 

desencadeados (Diamond, 2005).  

 Na tentativa de controlar a exploração da biodiversidade e dos recursos naturais, 

importantes mecanismos de regulamentação foram criados e continuam sendo desenvolvidos 

em diversos países do mundo. Legislações ambientais, tratados ambientais multilaterais 

firmados entre países signatários e uma variedade de estratégias executadas por agências de 

proteção ambiental, organizações não governamentais (ONGs) e serviços de fiscalização são 

desempenhados para que a biodiversidade e os recursos naturais sejam preservados. Mas 

oportunidades para que os mecanismos sejam desrespeitados são inúmeras e atividades 

criminosas contra os recursos de bem comum ocorrem com uma intensidade cada vez maior 

(Brack e Heyman, 2002). 

 A exploração ilegal da fauna é um dos crimes praticados contra o meio ambiente (Banks 

et al., 2008; Linacre e Tobe, 2011) e é tema de uma das questões mais preocupantes 

atualmente e que atinge diretamente a sociedade humana (Lemieux e Clarke, 2009). A caça 

pode levar à extinção ou diminuição das populações de espécies de animais silvestres, 

afetando o equilíbrio dos ecossistemas naturais, aumentar os conflitos entre comunidades 

rurais e animais silvestres, pois estes passam a predar animais de criação e cultivos agrícolas 

ao não encontrarem alimento nas florestas, além de causar a perda de potencial para que 

comunidades humanas se beneficiem da vida silvestre em atividades de turismo (Banks et al., 

2008). 

Atualmente, embora o consumo de animais silvestres ainda complemente a dieta de 

muitos povos de países em desenvolvimento, a caça furtiva e ilegal é constituída por um 

conjunto muito mais diversificado de comportamentos e interesses criminosos (Lemieux e 

Clarke, 2009). Crimes contra a fauna têm como grande motivação, com raras exceções, o 

lucro financeiro (Banks et al., 2008). O valor das atividades ilegais envolvidas neste tipo de 

crime pode alcançar internacionalmente a ordem de US$20.40 bilhões por ano, cerca de 

5,10% do volume do comércio mundial de drogas ilegais. Em comparação com a guerra 
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contra as drogas, porém, os recursos e a vontade política dedicada ao combate ao crime 

ambiental são insignificantes (Brack e Heyman, 2002; Wilde, 2010). 

De maneira geral, em países em desenvolvimento, agências policiais e sentenças 

judiciais conferem baixa prioridade a crimes ambientais (Select Committee on Environmental 

Audit, 2004). Outro grave problema é a falta de recursos como equipamentos, veículos e 

funcionários destinados ao serviço de fiscalização, além de falta de tecnologia avançada para 

serviços de inteligência e número adequado de agentes capacitados (Brack, 2002; McMullan e 

Perrier, 2002). A corrupção de funcionários que atuam na fiscalização, detecção, Ministério 

Público, Poder Judiciário e política, especialmente no Brasil é um dos agravantes para o 

aumento da caça e difículta o combate deste crime ambiental, principalmente quando 

consideramos que esta atividade ilícita confere aos infratores baixo risco de serem detectados, 

presos e condenados, mas alto retorno financeiro frente ao que é investido (Akella e Cannon, 

2004). 

A compreensão de como e em que circunstâncias ocorrem todos esses fatores representa 

uma abordagem importante para subsidiar políticas ambientais de combate à caça. Esta tese 

propõe estudar a caça de animais silvestres praticada para o consumo da carne de animais 

silvestres a partir de uma abordagem interdisciplinar.  

  

Estrutura da tese 

A tese foi dividida em uma introdução, quatro capítulos e discussão geral:  

A Introdução Geral apresenta o conceito da Tragédia dos Comuns em meio às questões 

que causam preocupações em relação à caça de animais silvestres, bem como as dificuldades 

para contê-la. 

O Capítulo 1 aborda as alterações que a caça pode provocar nos serviços ambientais ao 

diminuir populações ou causar o desaparecimento de espécies em florestas tropicais. O 

capítulo citado descreve as principais abordagens de estudos sobre a caça de animais 

silvestres desenvolvidos em países tropicais: estudos que avaliam a pressão de caça e os que 

verificam níveis de sustentabilidade a que florestas estão expostas frente à exploração de 

animais silvestres.  

O Capítulo 2 apresenta um ensaio sobre como e quando a caça passou a ser considerada 

crime no Brasil. As transformações da concepção conservacionista sobre o tema, como a 

conhecemos atualmente são apresentadas sob a perspectiva do desenvolvimento do Direito 

Ambiental e das transformações econômicas e políticas no país e, especialmente pela 

influência que tratados multilaterais internacionais tiveram nas decisões de políticas públicas 
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ambientais brasileiras até o surgimento do conceito de direito difuso (bem comum) dos 

recursos naturais, do princípio da precaução e da Lei de Crimes Ambientais. Apesar da 

incorporação destes mecanismos legais na política ambiental do país, persistem pressões para 

a exploração da fauna silvestre por meio da caça esportiva, que intenciona, inclusive, 

beneficiar economicamente setores industriais e rurais. A última parte do capítulo discute que 

prioritariamente, para que a caça esportiva possa ser considerada viável no Brasil, é 

necessário compreender e solucionar quais são as dificuldades que as instituições que tratam 

da fiscalização e punição do crime ambiental possuem para que possam garantir a proteção 

dos recursos naturais - incluindo a fauna silvestre - e responsabilizar efetivamente os 

infratores pelos danos causados.  

O Capítulo 3 compara a ocorrência e tipos de estratégias de caça em duas reservas 

biológicas e em uma propriedade particular rural da baixada litorânea do Estado do Rio de 

Janeiro. Estas áreas possuem semelhantes fisionomias vegetais, mas diferentes padrões de 

proteção e verifica, por meio de análise espacial e modelagem estatística quais são os acessos 

e fatores físicos que implicam em vulnerabilidade às áreas. 

O Capítulo 4 analisa o perfil da caça na região da baixada litorânea fluminense. A 

abordagem de triangulação em pesquisa foi utilizada para compreender de forma mais 

abrangente os aspectos que, por se tratarem de atividades ilegais, dificilmente podem ser 

obtidos por meio de um único método de pesquisa. Foram investigados: 1) O perfil e origem 

dos caçadores; 2) O comportamento do caçador; 3) O investimento financeiro e os aspéctos 

econômicos envolvidos na caça; 4) O perfil da caça na região; 5) O conhecimento sobre a 

proibição da caça de animais silvestres e propostas de atuação em relação ao tema para a 

região. 

Na Discussão Geral o conceito da Tragédias dos Comuns é novamente abordado, 

pautado em três pilares: os fatores que compreendem as características dos recursos naturais e 

a dinâmica ecossistêmica na qual estão inseridos, as motivações humanas para uso e 

exploração destes recursos e as regras determinadas e reguladas pelas instituições para 

controlar seu uso. Embora os estudiosos da Tragédia dos Comuns não apóiem, de maneira 

geral, a decisão de transferir ao governo a responsabilidade de gerir e proteger os recursos 

naturais, esta tese, ao contrário, propõe ações, estratégias e novos estudos que possam 

fortalecer e incentivar as instituições públicas a atuarem na mitigação da caça.  

 

 

 



4 

 

CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1    

    

O Consumo de carne de animais silvestres: estimativas 

populacionais e caracterização da atividade 

 A caça de animais silvestres em florestas tropicais é praticada há pelo menos 40.000 

anos na África e no sudeste da Ásia (Zuraina, 1982; Bahuchet, 1993) e ao menos há 10.000 

anos na América Latina (Roosevelt et al., 1996). Entretanto, o consumo de carne e 

subprodutos da caça vem aumentando de forma desproporcional nas últimas décadas. 

Estimativas indicaram que por ano, 23.500 toneladas de animais são retiradas das florestas de 

Sarawak, na Malásia (Bennett, 2002). Na Amazônia brasileira as estimativas são de 67.000 a 

164.000 toneladas de fauna silvestre abatidas anualmente (Robinson e Redford, 1991a; Peres, 

2000). Na África, a safra anual pode alcançar de um milhão a 3,4 milhões de toneladas de 

animais silvestres caçados (Wilkie e Carpenter, 1999; Fa et al., 2001). 

As razões para o crescimento da caça são diversas, incluindo o aumento da população 

humana, a expansão das rodovias e estradas e a fragmentação das florestas que facilita o 

acesso, o uso de modernos instrumentos de caça e o declínio das culturas tradicionais de caça 

(Bodmer et al., 1994; Bennett e Robinson, 2000; Wright et al., 2007). Contribui também o 

fato da maioria das florestas tropicais localizarem-se dentro das fronteiras políticas de países 

oprimidos pela pobreza, que também são caracterizados pela debilidade das agências 

ambientais e pela grande demanda por recursos naturais que abastecem mercados locais, 

nacionais e internacionais (Cuarón, 2000). 

As conseqüências da superexploração da caça podem se refletir na extinção de muitas 

espécies e no desequilíbrio dos processos ecológicos das florestas (Redford, 1992; Bennett, 

2002; Jerozolimski e Peres, 2003). Mesmo quando uma floresta está intacta, ela pode ser 

destituída de espécies de animais valorizados pela exploração humana, resultando no 

desequilíbrio das funções e interações ecológicas e na eficiência dos serviços florestais 

(Bunker et al., 2005; Peres e Palacios, 2007). Em longo prazo, estes efeitos podem resultar em 

um fenômeno conhecido como “floresta vazia” (Redford, 1992). 
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Desequilíbrio dos serviços florestais 

 Todas as espécies que compõem os ecossistemas desempenham importantes serviços 

ambientais, que se refletem na manutenção das comunidades, inclusive a humana. Os serviços 

ecossistêmicos são valorados, numa perspectiva global, em torno de US$ 33 trilhões anuais e 

são definidos como uma combinação entre as funções realizadas pelos processos ecológicos - 

regulação climática, abastecimento de água, retenção de sedimento e controle de erosão, 

formação de solo, ciclagem de nutrientes, controle biológico, polinização, recursos genéticos 

e outras, além de proporcionar recreação e cultura, que produzem o bem-estar humano 

(Constanza et al., 1997).  

A caça, ao exaurir seletivamente populações chaves de vertebrados, pode provocar 

extinções de espécies ao nível local ou global, mas também pode resultar em extinções 

ecológicas (Redford, 1992). Embora algumas espécies possam estar presentes na comunidade, 

a redução de sua abundância ocorre a níveis tão baixos que em longo prazo elas passam a não 

interagir ecologicamente de maneira significativa com as outras espécies e não são capazes de 

desempenhar adequadamente suas funções ecológicas (Estes et al., 1989; Redford, 1992). 

Uma série de alterações na qualidade das florestas como a fertilidade do solo, ciclos 

hidrológicos, composição florística, produção total e sazonal de frutos e estágio de sucessão 

vegetal é desencadeada, comprometendo a manutenção das florestas tropicais (Peres e 

Palacios, 2007) podendo desencadear uma série de impactos ecológicos como inundações e 

mudanças climáticas, por exemplo (Banks et al., 2008). 

Dentre os animais caçados, o grupo mais afetado pelos caçadores nos trópicos é o dos 

mamíferos (Redford, 1992), não apenas por serem os favoritos para alimentação, mas também 

por serem utilizados como animais de estimação ou caçados furtivamente para que peles, 

ossos e dentes sejam utilizados como artefatos e ornamentos (Caldecott, 1988; Robinson e 

Redford, 1991b; FitzGibbon et al., 1995). Em geral, em florestas tropicais, os animais de 

maior porte são preferidos pelos caçadores, especialmente por seu valor comercial ou maior 

quantidade de carne para ser consumida, mas suas características de história de vida 

relacionadas ao tamanho corporal, como longevidade e razão específica de crescimento 

populacional, além de sua demografia, os tornam mais vulneráveis ao impacto humano (Peres, 

1990; Bodmer et al., 1997).  

Estudos sobre o impacto ecológico causado pela diminuição de populações de 

vertebrados enfocam três categorias: predadores carnívoros, herbívoros predadores e 

dispersores de sementes. Embora predadores como felinos não sejam normalmente caçados 

para consumo de sua carne, são procurados pelo valor econômico de sua pele. A diminuição 
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na abundância de grandes mamíferos predadores pode provocar um aumento na densidade de 

mamíferos terrestres de médio-porte que são suas presas (Redford, 1992), os quais, em sua 

maioria são herbívoros predadores e dispersores de sementes, desencadeando um processo 

que pode afetar a integridade de comunidades de plantas (Muller-Landau, 2007). 

 Quando o interesse de caçadores é direcionado às espécies de vertebrados herbívoros, o 

recrutamento da vegetação pode ser comprometido, pois estes animais estão envolvidos em 

múltiplos processos ecológicos, com características específicas de interação com as plantas 

que coletivamente determinarão o número, local e sobrevivência de sementes e plântulas 

dispersadas e consequentemente, o sucesso do padrão de regeneração das plantas (Nathan e 

Muller-Landau, 2000; Wright, 2007). 

Alguns grupos de animais de florestas tropicais como primatas, ungulados e roedores 

predam as sementes, as mastigando e engolindo. Fatores como densidade de frutos ou de 

sementes, dureza e tamanho da semente influenciam o desempenho dessa função, colaborando 

para o controle populacional de muitas espécies de plantas (Kapling e Moermond, 1998). A 

predação de sementes pode acontecer diretamente na planta-mãe (predação de sementes pré-

dispersão) ou pelo consumo de sementes que já foram dispersadas por outros animais 

(predação de sementes pós-dispersão) (Stoner et al., 2007a). 

Outros animais desempenham a função de dispersar as sementes, consumindo os frutos 

diretamente da planta ou de seu entorno, quando no chão, e assim, evitam que elas 

permaneçam diretamente abaixo das plantas-mãe, proporcionando uma maior probabilidade 

de recrutamento e estabelecimento das espécies de plantas, uma vez que sementes e plântulas 

em altas densidades podem ser inábeis para escaparem à alta mortalidade por patógenos, 

predadores de sementes, herbívoros e eventualmente competição abaixo da planta-mãe 

(Janzen, 1970). O tamanho corporal desses animais, estratégias reprodutivas, comportamento 

de deslocamento e padrões de defecação são importantes características que influenciam o 

sucesso de germinação das sementes (Stoner et al., 2007b). 

Em florestas tropicais, em torno de 70 a 90 % de todas as espécies de plantas são 

dispersadas por vertebrados (Wilson et al., 1989).  Árvores de sementes pequenas produzem 

inúmeras sementes, enquanto que árvores de sementes maiores produzem poucas, embora 

com maior probabilidade de estabelecimento do que as pequenas (Westoby et al., 2002). 

Plantas com sementes pequenas são dispersadas por uma variedade de animais de pequeno a 

grande porte (Shanagan et al., 2001), mas sementes maiores são restritas a uma assembléia de 

potenciais agentes dispersores (Wheelwright, 1985) representada por animais de maior porte, 

cujo serviço não pode ser compensado pelos animais menores (Peres e Palacios, 2007).  
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A eliminação da guilda de grandes frugívoros dispersores de sementes resulta em menor 

recrutamento das sementes maiores e efeitos demográficos negativos (Stoner et al., 2007b) e 

mudanças na distribuição espacial destas espécies (Peres e van Roosmalen, 2002). Além 

disso, na ausência de médios e grandes mamíferos e na abundancia dos menores, a predação 

de sementes maiores aumenta (Dirzo et al., 2007). 

As espécies animais possuem distintas características comportamentais de dispersão de 

sementes, uma vez que algumas, como Agouti sp. (paca) e Dasyprocta sp. (cutia) (Wright et 

al., 2000; DeMattia et al., 2004; Dirzo et al., 2007) possuem o hábito de esconder ou enterrá-

las para consumi-las posteriormente (Stoner et al., 2007b), contribuindo dessa forma, para a 

dispersão secundária, uma vez que sementes enterradas sobrevivem à ação de fungos e da 

predação de outros animais e têm maior sucesso de germinação e estabelecimento de 

plântulas, além de que, enterrando-as em diferentes sítios evitam a competição entre sementes 

irmãs (Vander Wall e Logland, 2004). O sucesso de recrutamento aumenta porque esses 

roedores esquecem os locais onde as enterraram ou morrem e não retornam para consumi-las 

(Jansen et al., 2004). 

A distância que os mamíferos dispersam as sementes (dispersão secundária) ou da 

árvore-mãe (dispersão primária) varia entre espécies e o tamanho e densidade dos grupos 

sociais colabora para a qualidade dos serviços de dispersão (Peres e Palacios, 2007). Tayassu 

pecari e T. tajacu (porcos queixada e catitu) e Tapirus terrestris (anta) podem percorrer 

longas distâncias para depositar as sementes - acima de 10 e 20 km, respectivamente - 

(Fragoso et al., 2003; Beck, 2005), enquanto animais de pequeno porte como roedores movem 

as sementes a curtas distâncias – 5 a 100 m (Jansen e Forget, 2001). 

A caça pode também afetar, indiretamente, a população de invertebrados. As larvas de 

coleópteros da família Bruchidae desenvolvem-se dentro das sementes da palmeira da família 

Arecaceae e as matam. Entretanto, essas sementes são predadas por mamíferos granívoros 

(cutia, paca, queixada, e esquilos), e a proporção de consumo é maior em sementes infestadas 

por essas larvas em relação as que não o são (Silvius, 2002; Johnson e Romero, 2004), o que 

favorece o sucesso de germinação das sementes com menor infestação de larvas. Quando 

caçadores exterminam vertebrados, o número de bruchídeos que sobrevive aumenta e causa 

um desequilíbrio na propagação das palmeiras (Stoner et al., 2007a). 

Quando a população de vertebrados declina, a população de outro coleóptero, um 

escarabeídeo conhecido como rola bosta por sua característica comportamental de transportar 

e armazenar fezes dos vertebrados para suprimento alimentar de suas larvas, também declina. 

Inadvertidamente, o comportamento desse artrópode beneficia sementes quando ele enterra 
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fezes que as contém, protegendo-as da predação e da ação de fungos, e assim, o efeito cascata 

que se inicia com o declínio da população de vertebrados, reflete-se nas populações das 

sementes dispersadas por estes coleópteros (Peres e Dolman, 2000; Vulinec, 2000).  

 

Pressão de caça 

 Estudos sobre a suscetibilidade de espécies em relação à pressão de caça auxiliam a 

compreender a ameaça para as populações. Populações em declínio são consideradas 

susceptíveis à caça (Cullen Jr. et al., 2000). O impacto da caça pode ser avaliado pelas 

mudanças nos parâmetros populacionais das espécies entre áreas com menor e maior pressão 

de caça.  

 Estudos avaliam estes fenômenos por meio de censos populacionais de observação 

direta e/ou indireta, por transecto linear, armadilhas e caixas de areia e entrevistas com 

moradores locais. Estes recursos metodológicos são viáveis, independentemente de variações 

regionais ou culturais de padrões da caça. Os parâmetros para determinar o nível de pressão 

de caça – nulo; fraco; moderado; alto – são estabelecidos de acordo com informações 

fornecidas por meio de entrevistas com moradores locais (Peres, 1990; Peres, 1996; Peres, 

2003), informações sobre o número de residências humanas próximas, obtidas em imagens de 

satélites (Peres, 1996; Cullen Jr. et al., 2000; Peres, 2003), número de cachorros pertencentes 

a moradores do entorno das áreas (Cullen Jr. et al., 2000) e indicativos de caça avistados 

dentro das florestas como quantidade de cachorros, encontro com caçadores, número de 

disparos de arma de fogo ouvidos, quantidade de plataformas de espera de caça (jiraus), 

armadilhas para animais, trilhas e acampamentos de caçadores, além de relatórios de equipes 

de fiscalização das áreas, indicando as maiores e menores ocorrências de extração de recursos 

naturais (Peres, 1996; Cullen Jr. et al., 2000; Peres, 2000; Cullen Jr et al., 2001; Pianca, 2004; 

São Bernardo, 2004).  

Baixa pressão de caça e fiscalização rotineira são fatores correlacionados com maior 

abundância relativa de mamíferos onívoros de médio e grande porte na Mata Atlântica 

(Pianca, 2004). Neste bioma, em locais onde ocorre intensa prática da caça, os mamíferos 

mais suscetíveis são antas e queixadas (Cullen et al., 2001), mas mamíferos de médio e 

pequeno porte como Agouti paca (paca), Dasypus spp. (tatu), Dasyprocta sp. (cutia) também 

são animais bastante procurados para consumo alimentar e apresentam tamanhos 

populacionais baixos (Cullen Jr. et al., 2000; Pianca, 2004).  

Na Amazônia são raros os estudos descrevendo pressão de caça em animais de menor 

porte. Um dos fatores considerados pode ser a maior abundância de animais maiores em 
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relação à Mata Atlântica, mas um estudo realizado por Peres (1990) indica que fatores 

econômicos como o valor local cobrado pelo cartucho de espingarda (de US$ 1 a US$ 5 cada 

– valor da época do estudo), muito superior do que 1 kg da maioria de espécies de peixes, 

inclusive de Arapaima gigas (pirarucu), é fator determinante para que animais de menor 

porte, como macacos abaixo de 3 kg sejam ignorados por seringueiros. Primatas representam 

um dos grupos preferidos por caçadores desse bioma e Peres (1990) comparou a densidade da 

comunidade de primatas em áreas sem pressão de caça e áreas cuja prática de caça acontecia 

há pelo menos 15 anos. As espécies menos avistadas foram Alouatta seniculus (guariba), 

Ateles paniscus (macaco-aranha) e Lagothrix lagotricha (macaco-barrigudo). No entanto, na 

Mata Atlântica, macacos não são animais alvejados normalmente para consumo de sua carne. 

Espécies como Leontopithecus chrysopygus (mico-leão-preto) e as do gênero Cebus (macaco-

prego) e Alouatta (guariba) têm populações abundantes mesmo em áreas consideradas de alta 

pressão de caça (Cullen Jr et al., 2000). 

 Características comportamentais também podem determinar a resiliência de algumas 

espécies, mesmo que sejam preferidas por caçadores. Populações de T. tajacu podem sofer 

menos impactos do que aquelas de T. pecari da mesma área. Uma hipótese para explicar esta 

diferença é que catetos (T. tajacu) não possuem intensa coesão social como queixadas (T. 

pecari), o que pode diminuir a possibilidade de que muitos indivíduos sejam mortos ao 

mesmo tempo. Queixadas podem se deslocar em grupos de até 200 indivíduos, enquanto que 

em catetos o agrupamento raramente excede 10 indivíduos. Encontros com caçadores podem 

resultar na morte de um ou dois catetos, mas em uma ocasião, na Amazônia, um grupo de 20 

caçadores abateu 82 queixadas (Peres, 1996). Além disso, catetos tendem a correr quando são 

atacados, enquanto queixadas tendem a se agrupar (Cullen Jr. et al., 2000).  

 O status de proteção também pode ser relacionado com a pressão de caça. Cullen Jr. et 

al. (2001) demonstraram que em áreas de proteção integral, a densidade de mamíferos de 

maior porte foi maior quando comparada com áreas de moderada pressão de caça e antas e 

veados não foram avistados em áreas com alta pressão de caça, as quais não constituíam áreas 

protegidas. A biomassa de ungulados também foi maior em unidades de conservação do que 

nas áreas de florestas localizadas em propriedades privadas. 

 Estudos sobre caça que procuram investigar declínios populacionais levam em conta 

ainda, outros parâmetros para análise da pressão de caça. O fator de distância dos fragmentos 

florestais às ocupações humanas e o efeito da acessibilidade às áreas, fertilidade do solo e 

características da vegetação e abundância de recursos alimentares para os animais são alguns 

parâmetros que podem reforçar a pressão antrópica provocada pela caça. 
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 Estudos indicaram que a abundância de indivíduos de espécies de vertebrados 

preferidos por caçadores tende a aumentar de acordo com a maior distância dos pontos de 

acesso às florestas e de comunidades humanas, enquanto que o inverso ocorre com espécies 

de animais menores, ou seja, por não serem os preferidos para a caça apresentam maior 

abundância em áreas mais próximas aos acessos e às comunidades humanas (Peres, 2003; São 

Bernardo, 2004). 

A qualidade de nutrientes presentes no solo das florestas pode ser outro fator de 

influência nos tamanhos populacionais de animais herbívoros. Nas áreas de florestas 

eutróficas (floresta amazônica de várzea) há uma maior biomassa de espécies que são 

preferidas pelos caçadores em relação a áreas oligotróficas, com pobreza de nutrientes de solo 

(floresta de terra firme) e a densidade total de vertebrados pode ser mais afetada pelo tipo de 

solo do que pela pressão de caça (Peres, 2000).  

 Como visto, para verificar a pressão de caça é necessário correlacionar os índices de 

abundância de espécies potencialmente caçadas com outras variáveis, no entanto, os métodos 

para estimar as populações podem levar a subestimá-las e dessa forma, os resultados podem 

não apresentar a real pressão de caça, uma vez que o comportamento dos animais influencia 

suas densidades e os censos falham em distinguir isso, assim como falham em prever medidas 

independentes da atividade de caça, além de que os dados são coletados em trilhas, cuja 

presença dos animais é mais infrequente.  

Hill et al. (1997) propõem que os censos de animais sejam realizados levando-se em 

conta diversos tipos de vegetação (floresta dominada por lianas, floresta baixa, floresta 

dominada por grandes bambus, floresta dominada por pequenos bambus, floresta alta, mata 

ciliar, campo ou pastagem, pântano) e outras variáveis como estação sazonal, condições 

climáticas e hora da amostragem, uma vez que são fatores significativamente associados com 

a razão de encontro de algumas espécies. É importante levar em consideração que algumas 

espécies de animais têm padrões de atividade sazonais e que a abundância de sinais em uma 

determinada época simplesmente pode ser devido à fácil detecção de indícios e sinais 

deixados por elas sob determinadas condições climáticas.   

Até mesmo as condições de ventos, citam os autores, devem ser levadas em 

consideração nas amostragens. No Paraguai, onde o estudo foi realizado, os ventos sopram na 

estação seca, época de inverno. Animais terrestres podem ser encontrados mais 

frequentemente nesse período porque eles dormem durante o dia e não ouvem pesquisadores 

ou caçadores se aproximando, enquanto que animais arborícolas são mais difíceis de serem 

encontrados porque é mais raro ouvi-los forrageando quando o vento sopra. O estudo 
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confirmou que os encontros com os animais são mais freqüentes no início da manhã do que 

no período da metade do dia e muitas espécies de animais demonstram preferência de habitat. 

O estudo citado foi conduzido em parceria com indígenas caçadores-coletores da etnia Ache e 

implicou em uma oportunidade de agregar conhecimentos científicos e conhecimentos 

tradicionais para buscar informações mais precisas sobre a demografia populacional dos 

animais caçados. 

 

Níveis indicativos de sustentabilidade da caça 

 A caça é utilizada em larga escala para a obtenção de proteína animal em muitos países 

em desenvolvimento. Estima-se que o consumo de proteína animal proveniente da caça e da 

pesca represente pelo menos 20% da dieta de populações tradicionais em pelo menos 62 

países, situados na sua maioria nas regiões tropicais (Bennett e Robinson, 2000). Estimativas 

sobre o consumo de carne de animais silvestres é uma das vertentes de estudos sobre caça em 

países tropicais e objetiva compreender a interação entre caçadores e a biologia dos animais 

caçados para a promoção de sustentabilidade, avaliando a intensidade da caça praticada, 

estratégias e instrumentos utilizados pelos caçadores. 

 Na Terra Indígena Uaçá, localizada no município de Oiapoque, no extremo norte do 

estado do Amapá, estudos sobre a extração de animais silvestres puderam ser realizados por 

meio de calendários, os quais foram compostos por um conjunto de desenhos representando 

as diferentes fontes de proteína animal disponíveis para o consumo e nos quais indígenas 

marcaram em cada dia o que haviam consumido. As análises revelaram que a carne de fauna 

silvestre e pescado foram as fontes de proteína animal mais frequentemente utilizadas na 

alimentação dos moradores, embora também fizessem uso de animais domésticos como 

frango e boi e conservas enlatadas comercializados na região. Os mamíferos foram os 

vertebrados silvestres mais consumidos na terra firme (com predominância para ungulados), 

seguido pelos répteis e aves. Na várzea, não foram encontradas diferenças significativas entre 

o consumo de mamíferos e répteis (embora crocodilianos tenham sido mais consumidos), os 

quais foram mais caçados do que aves (Mühlen, 2005). 

 Em cinco meses, no norte do estado do Mato Grosso, foram caçados 113 animais, dos 

quais 97 para o consumo da carne, nove por atacarem criações domésticas e sete foram 

mortos durante as caçadas por representarem perigo aos cães de caça. Essa população 

formada por assentados do Movimento Sem Terra que ocupava uma propriedade da região, 

contava com culturas agrícolas como milho, mandioca, feijão e criações domésticas como 

galinhas, porcos e gado, mas o consumo de carne de caça foi mencionado em 11 de 34 
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refeições analisadas, sendo a carne de queixada, seguida de veado, anta e capivara as 

mencionadas (Trinca e Ferrari, 2006). 

A caça em regiões onde a população depende do valor nutricional da carne de animais 

silvestres para suplementação alimentar pode ser praticada também com fins comerciais. Da- 

Silveira e Thorbjarnarson (1999) avaliaram o impacto da caça comercial sobre populações de 

jacarés na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, no estado do 

Amazonas, por meio de informações de censo populacional das espécies e pelo peso dos 

animais caçados. Este estudo foi possível porque os próprios caçadores das áreas forneceram 

informações por meio de entrevistas e permitiram que os pesquisadores medissem, pesassem e 

fizessem a sexagem dos animais abatidos. Os moradores dessas comunidades não têm o 

hábito de consumir carne de jacaré, mas a vendem juntamente com peixes para o estado do 

Pará e para a Colômbia. O preço local pago pela carne de jacaré fresca foi de US$ 0,7 a US$ 

0,9 o kg em Mamirauá. De janeiro a março de 1995 foi confirmada a venda de 6.671 kg de 

jacaré fresco, além de outros 6.952 kg relatados por meio de entrevistas, sugerindo que 

anualmente 115 toneladas de jacarés foram comercializadas localmente e regionalmente.  A 

maioria das populações de jacarés correspondia a machos subadultos e fêmeas adultas de 

Melanosuchos niger e 97% dos Caiman crocodilus abatidos eram sexualmente maduros. 

 Informações sobre técnicas e estratégias de caça em estudos realizados por meio de 

entrevistas revelaram que dentre os instrumentos mais comuns estão as armas de fogo (Taylor 

e Albert, 1999; Sanches, 2001; Trinca e Ferrari, 2006), mas outras técnicas são utilizadas na 

caça como armadilhas (Sanches, 2001; Olmos et al., 2004), cães, cevas, jiraus (Sanches, 

2001; Trinca e Ferrari, 2006), aliadas à estratégias que implicam maior eficiência de abate do 

animal. Trinca e Ferrari (2006) revelaram que dentre as estratégias de caça mais utilizadas, a 

caça de espera (normalmente feita em jiraus) é preferida, seguida pela de cachorros e a de 

escoteiro (quando o caçador busca os animais em caminhadas pela mata). Estes autores 

apresentaram uma descrição etnológica das estratégias de caça utilizadas por caçadores do 

estado do Mato Grosso, por meio do método de observação-participante.  

 Em países como o Peru, que permitem a venda de animais provenientes da caça de 

subsistência (Bodmer, 1988), estimativas de valor econômico da caça são mais facilmente 

possíveis de serem realizadas, seja por meio de entrevistas ou por vistorias em mercados 

comerciais (Bodmer et al., 1995; Bodmer e Lozano, 2001). Entretanto, a investigação nos 

mercados e o processo de trânsito para venda da caça ilegal pode também ser feito por meio 

de pessoas que não levantem suspeitas com relação às intenções de pesquisa (Milner-Gulland 

e Clayton, 2002). 
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 No mesmo país, em um ano, catetos foram os animais mais vendidos nos mercados 

(2.542 indivíduos), seguido de queixadas (2.316 indivíduos) e pacas (1.860 indivíduos) e o 

valor movimentado, estimado, foi de US$ 250.268 (Bodmer e Lozano 2001). Estudos 

apontam que a preferência de caça não está correlacionada com a biomassa, ou seja, os 

caçadores não têm preferência por animais de maior porte cujas populações apresentem 

maiores densidades; nem tampouco pelo valor de mercado para cada espécie (espécies 

maiores geralmente apresentam maior valor comercial), mas está relacionada com a 

produtividade reprodutiva desses animais - pacas e queixadas foram mais frequentemente 

caçados, embora os caçadores tivessem preferência de consumo por anta e veado (Bodmer, 

1995). 

Os estudos citados neste capítulo que abordam estimativas de consumo de caça, 

geralmente estão concentrados em regiões com predomínio de caça de subsistência por 

populações tradicionais, e os pesquisadores contaram com a cooperação dos próprios 

caçadores. Entretanto, em regiões onde moradores locais possuem conhecimento de que estão 

praticando crime ambiental e das conseqüências de sua atividade e, especialmente onde é 

frequente a presença de fiscalização, essa abordagem de estudo torna-se bastante difícil, 

porque os caçadores são relutantes em confiar em pesquisadores e dificilmente revelam a eles, 

periodicamente, quais animais são abatidos e a quantidade caçada. 

 

Considerações finais 

Além da compreensão dos fatores que levam à pressão da caça sobre populações de 

animais silvestres e as estimativas do consumo de sua carne é importante conhecer quais são 

as motivações para que a caça continue sendo praticada nas florestas tropicais.  

Compreender quais são os aspectos que estimulam o consumo e comércio de carne 

silvestre deve ser também uma preocupação dos pesquisadores que se dediquem a este campo 

de estudo. As informações geradas, contextualizadas dentro das características sócio-culturais 

onde a prática ocorre pode colaborar para uma série de intervenções, como propostas de 

políticas ambientais, fomento de programas de educação ambiental com enfoques regionais, 

elaboração de campanhas publicitárias informando sobre os efeitos da extração deste tipo de 

recurso no bem estar da população e principalmente sobre os aspectos legais que controlam 

essa atividade, no direcionamento dos esforços de agentes de fiscalização e dos profissionais 

da área criminal e jurídica envolvidos com a repressão da atividade ilegal praticada no Brasil. 

Os capítulos posteriores apresentarão essa abordagem por meio de uma proposta de 

estudo interdisciplinar. 
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CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2    
 

O direito difuso e a caça de animais silvestres no Brasil: status 

legal e política de conservação 

 Em 1998 foi aprovada no Brasil a Lei 9.605, conhecida como Lei de Crimes Ambientais 

(LCA) que definiu os crimes ambientais e abordou as condutas lesivas ao meio ambiente – 

incluindo a atividade de caça - sob o aspecto criminal e o das infrações administrativas 

(Oliveira Júnior, 2009; Barreto et al., 2009). Apesar de ser considerada uma das leis 

ambientais mais avançadas do mundo e o Brasil, de acordo com Dourojeanni (2004), ser o 

único país da América Latina que proíbe a caça de animais silvestres, é necessário entender 

que nem todas as modalidades de caça são proibidas no país. Além disso, há que se considerar 

também que a prática da caça, apesar das restrições e severas sanções que impõe a LCA, 

continua ocorrendo em todas as regiões do país.  

O tema da caça de animais silvestres no Brasil exige uma abordagem complexa1 para 

que possa ser compreendido. O status legal da caça será apresentado aqui no contexto das 

transformações históricas pelas quais passou o Brasil e também será abordado em relação às 

leis não específicas de proteção à fauna, mas que foram fundamentais para que o conceito de 

preservação desse tipo de recurso ganhasse importância política e social. Neste ensaio não 

serão abordados os motivos pelos quais a caça continua sendo praticada ilegalmente no país - 

os resultados dos capítulos seguintes pretenderão responder a esta questão, a um nível 

regional.  

O recorte adotará as diferentes modalidades de prática de caça descritas pelo Direito 

Ambiental Brasileiro. O objetivo é demonstrar que no Brasil, atualmente, apenas três 

modalidades – a caça de subsistência, a caça de controle e a científica – são permitidas (as 

duas últimas, apenas com a devida autorização do órgão competente, que atualmente é o 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA). A 

análise do contexto histórico no qual a legislação sobre a caça de animais silvestres se 

desenvolveu elucidará como e porque as demais modalidades da atividade – caça profissional 

                                                 
1 O termo complexo é utilizado aqui de acordo com a proposta de Morin (1977) para pensamento complexo. 
Basicamente, de acordo com o autor, elementos, fatos devem ser pensados de maneira inter-relacionada, de 
forma que sejam “tecidos juntos”, independente de sua diversidade, formando o que se chama de circuito 
sistêmico, uma vez que fatos e elementos remetem-se um para o outro; finalizam-se um no outro.  
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(comercial), esportiva (amadora) e sanguinária – foram proibidas no Brasil ou nunca foram 

toleradas (Anexo I).  

Apesar das restrições atuais, existem fortes argumentações por parte de grupos 

interessados na liberação da prática de caça esportiva em todo o território nacional e, dos que 

vêem a centralização dos órgãos governamentais responsáveis pela proteção dos recursos 

naturais uma via inflexível para o uso econômico da fauna como recurso natural renovável. A 

segunda parte deste ensaio mostrará o teor dessas argumentações.  

Entretanto, a exploração econômica de um recurso natural como a fauna nativa, que 

exige amplo conhecimento da riqueza e diversidade de espécies, estudos de longo prazo sobre 

dinâmicas populacionais, além de seu monitoramento e manejo, profissionais capacitados e 

um rígido sistema de fiscalização, ainda é questionável em virtude da viabilidade econômica e 

técnica que possui o Brasil para investir neste setor. Existem inúmeras dificuldades para que 

todos os setores envolvidos na proteção à fauna - dos órgãos fiscalizadores à Justiça - 

cumpram as determinações da LCA, e tratar de compreender e solucionar essas lacunas 

pretende ser uma primeira iniciativa antes de termos condições de ampliarmos as discussões 

em torno da exploração econômica da fauna silvestre. A terceira e última parte deste ensaio 

tratará destas questões.  

 

Contexto histórico e status legal da caça no Brasil 

Para compreendermos as raízes históricas de proteção à fauna no Brasil temos que nos 

voltar à época do Império, quando foram estabelecidos os primeiros princípios legais. Por 322 

anos, enquanto o Brasil foi Colônia portuguesa, as normas jurídicas em regime eram 

determinadas pelas Ordenações do Reino. As Ordenações foram os primeiros instrumentos 

jurídicos utilizados em Portugal e posteriormente, aplicado em suas colônias, embora as 

estruturas sociais, culturais e naturais fossem completamente distintas (Wainer, 1993; 

Comparato, 2004).  

As Ordenações receberam três denominações que obedeceram às mudanças de regentes 

portugueses. As primeiras Ordenações portuguesas foram as Ordenações Afonsinas, que 

significaram o primeiro Código Legal Europeu, cujo conteúdo foi compilado2 do Direito 

Romano e Canônico e concluído em 1446. Esta denominação foi dada em homenagem ao 

                                                 
2 As compilações eram codificações oficiais. Podiam ser apenas cópias de legislações anteriores, como as 
Ordenações Afonsinas. Mas no caso das Ordenações Manuelinas e Filipinas, foram reescritas em forma de 
decretos como se tratassem de novos códigos. Na realidade, equivaliam a uma revisão dos textos legislativos e 
freqüentemente eram simplesmente um método para renovar as determinações já existentes, excluir normas 
determinadas por  regentes anteriores ou acrescentar outras com indicação do rei que as havia ordenado (Pieroni, 
2001). 
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então regente, D. Afonso I. Em períodos subsequentes, as novas Ordenações - Manuelinas e 

Filipinas – seguiram a mesma condição de homenagem, de acordo com o regente que havia 

determinado novas reformas nas decisões jurídicas. As primeiras normas dedicadas à fauna 

foram aplicadas tanto no reino português como no Brasil colônia e surgiram durante a 

regência de D. Manoel e D. Felipe I (Wainer, 1999). 

Em 1521, sob o regime das Ordenações Manuelinas, predominava a determinação de 

que animais como perdizes, lebres e coelhos não podiam ser abatidos com instrumentos que 

lhes causassem a morte com dor e sofrimento. Despontava também uma introdução do 

conceito de zoneamento ambiental, uma vez que a caça era permitida em alguns lugares e 

vedada em outros (Wainer, 1993; Pieroni, 2001). A contravenção da lei previa como 

penalidades multa no valor de mil réis, apreensão de materiais e cães utilizados na caça 

(Omena, 2008), além de penas físicas aplicadas ao infrator com distinta Justiça classicista:  

“se fosse peão era açoitado; se fosse pessoa a quem não cabia açoite era 

degredado pelo período de dois anos” (Wainer, 1993, p. 195). 

A partir de 1650, as leis em relação à proteção à fauna contidas nas Ordenações 

Filipinas proibiram os artefatos de caça com caráter predatório, limitaram o fluxo de abate e 

proibiram também o consumo e quebra de ovos, com intenção de proteger os mecanismos de 

reprodução (Castro, 1975; Cadavez, 2008). Ganhou destaque a pena de degredo definitivo 

para o Brasil a quem provocasse a morte de animais “por malícia” (Wainer, 1993).  

No Brasil, embora estas normas intencionassem regulamentar o uso da fauna silvestre, 

os esforços portugueses para proteger os recursos naturais concentravam-se naqueles que 

abasteciam a coroa e aos quais as demais nações estrangeiras também tinham especial 

interesse, como gêneros alimentícios e, sobretudo os recursos madeireiros, especialmente de 

pau-brasil (Caesalpinia echinata) que sofria severa exploração (Wainer, 1999).    

Neste período, as regulamentações de proteção aos recursos naturais de nada valiam. 

Até mesmo recompensas oferecidas a quem denunciasse os infratores, de modo a estimular a 

Colônia a cuidar do patrimônio português não surtiam efeitos. O conceito e o valor de bem 

público não estavam enraizados na vida e na prática do homem que se estabelecia em terras 

brasileiras e nem mesmo no corpo administrativo da Colônia (Wainer, 1993).  

Em 1916, durante a República Velha, o Código Civil Brasileiro (Lei 3.071/1916), 

passou a regular os direitos e obrigações de ordem privada concernentes às relações pessoais, 

conflitos de vizinhança, bens e saúde, mas também relacionava alguns de seus artigos à caça. 

O objetivo legal não tinha a intenção de preservação das espécies, mas de caracterizá-las 

como propriedade do bem móvel, ou seja, os animais silvestres – ditos bravios – como 
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“coisas sem dono e sujeitos à apropriação” (Brasil, 1916) pertenciam ao caçador ou ao 

proprietário de terras onde fossem encontrados (Boccasius-Siqueira, 2002; Sirvinskas, 2002).  

A caça era regulamentada de modo que a atividade poderia ser exercida nas terras 

públicas ou nas particulares, desde que com licença de seus donos. O caçador tinha o direito 

de posse do animal, mesmo que ferido e apreendido por outrem. Se a caça ferida penetrasse 

em propriedade alheia, murada, cercada ou cultivada, o proprietário que não a desejasse 

deveria entregá-la ao caçador ou a expelir. Mas se o caçador entrasse em terras privadas sem 

licença do dono, perderia este o direito ao animal (Brasil, 1916). 

Neste período e nas décadas seguintes, o desenvolvimento do Brasil esteve baseado na 

exaustiva exploração dos recursos naturais, gerando surtos de crescimento da economia 

devido aos ciclos econômicos. Surgiam no país manifestações isoladas de alguns setores da 

sociedade e do Estado em favor de uma reflexão indicando soluções que poderiam conter ou 

atenuar o esgotamento dos recursos naturais em defesa do progresso econômico (Pádua, 2002; 

Franco e Drumond, 2004; Roncaglio, 2007).  

Posteriormente, nas décadas de 1930 e 1940, um período conhecido por seu intenso 

nacionalismo e desejo de modernização das sociedades e do Estado, consolidou-se a idéia de 

que os recursos naturais deveriam ser preservados não apenas para interesses econômicos, 

mas também pela valorização da beleza cênica das florestas brasileiras (Franco, 2002; Franco 

e Drumond, 2004). Neste período, cientistas e políticos3, ligados às instituições de caráter 

científico-cultural4, chamavam a atenção para uma campanha de elaboração de um Código 

Nacional de Florestas e de um Serviço Nacional de Florestas5, criação de parques nacionais 

com finalidade de proteção da natureza para fins de valoração econômica, estética e de 

identidade da nação brasileira e ainda para a necessidade de se criar uma legislação sobre a 

caça que regulamentasse a exploração da fauna (Franco e Drumond, 2004; Franco e 

Drumond, 2005b). 

Em 1934, o Poder Público decidiu interceder, estabelecendo limites ao que parecia ser 

um saque ou pilhagem dos recursos florestais (muito embora, até então, tais práticas fossem 

lícitas). A mencionada “intervenção” necessária, materializou-se por meio da edição de um 

                                                 
3 Alberto Löefgren (1854-1918) e posteriormente Armando Magalhães Corrêa (1889-1944) foram os autores da 
campanha para elaboração de um Código Nacional de Florestas e de um Serviço Nacional de Florestas. Armando 
Magalhães Corrêa e Alberto Sampaio (1881-1946) reivindicavam a criação dos Parques Nacionais. Este último 
conservacionista, juntamente com Herman von Ihering (1850-1930) alertavam a necessidade de se criar uma 
legislação sobre caça (Franco e Drumond 2004).    
4 Tais como o Museu Nacional e o Jardim Botânico (no Rio de Janeiro) e o Museu Paulista (em São Paulo).  
5 O Código Nacional de Florestas representou a idéia precursora dos Códigos Florestais criados para 
regulamentar a exploração e preservação das florestas brasileiras. O Serviço Nacional de Florestas ou Serviço 
Florestal, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura foi o primeiro sistema administrativo de proteção 
ambiental, precursor do conceito que gerou o IBDF (Medeiros, 2006). 
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(primeiro) Código Florestal (Decreto 23.793/1934) (Ahrens, 2005), que trazia em seu 

primeiro artigo a determinação de que as florestas existentes em todo o território nacional 

eram de interesse comum a todos os habitantes do país6.  

Além disso, as florestas brasileiras receberam distintas classificações: modelo e 

rendimento (com fins de exploração econômica, especialmente de madeira); protetoras (para 

proteger recursos hídricos, dunas, evitar erosão da terra, auxiliar a defesa das fronteiras); e 

florestas remanescentes (parques nacionais, estaduais e municipais, bosques, sítios de rara 

beleza cênica), numa iniciativa pioneira de se criar refúgios de proteção dos recursos naturais 

(Brasil, 1934). 

A caça, neste período continuava sendo praticada indiscriminadamente, ou seja, sem 

normas ou regulamentações, em todo o território nacional, e não havia ainda critérios que 

tratassem da exploração da fauna. Entretanto, o código florestal proibiu o exercício de 

qualquer atividade contra a fauna praticada dentro dos parques nacionais, estaduais e 

municipais e quando praticada nas florestas protetoras e remanescentes, que não constituíam 

parques – de propriedade do Estado, mas também de particulares - dependia de licença prévia 

e expressa da autoridade competente (Anexo II) (Brasil, 1934). 

Os primeiros parques nacionais, criados a partir de 1937 – Parque Nacional de Itatiaia e 

Parque Nacional Serra dos Órgãos, ambos no Rio de Janeiro e Parque Nacional do Iguaçu, no 

Paraná - e as primeiras florestas nacionais federais – Floresta Nacional de Araripe-Apodi, no 

Ceará e Floresta Nacional de Caxiuanã, no Pará -, a partir de 1946 foram administrados pelo 

Serviço Federal Florestal, órgão criado em 1921, mas que só ganhou autoridade para manejar 

as florestas protetoras e remanescentes com o advento do Código Florestal.  Em 1944, o 

Serviço criou uma Seção de Parques e Florestas Nacionais, vinculada ao Ministério da 

Agricultura, com um pequeno grupo de funcionários e técnicos que administrou os parques 

até 1967, quando foi criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), um 

dos precursores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) (Drumond, 1999; Medeiros, 2006). 

Em 1943, foi instituído o Código de Caça (Decreto-lei 5.894/1943), com forte caráter 

regulador dos interesses econômicos provenientes da fauna, disciplinando a atividade de caça 

em todo o território nacional. Este Decreto-lei autorizava a caça profissional (comercial), 

esportiva (amadora) e científica e incentivava a criação e comercialização de animais da fauna 

                                                 
6 Em termos jurídicos, o “interesse” deve ser entendido como a faculdade legal e constitucionalmente 
assegurada a qualquer indivíduo de exigir, administrativa ou judicialmente, do titular do domínio florestal ou de 
outras formas naturais de vegetação que sejam preservadas as condições ambientais adequadas (Ahrens, 2005). 
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silvestre em cativeiro, determinava valores para pagamentos de taxas para o exercício da caça 

e no caso de contravenções, as infrações podiam ser punidas com multas, apreensão de 

instrumentos de caça e/ou prisão, mas a detenção só poderia acontecer caso o infrator deixasse 

de pagar em 48 horas a multa pela qual havia sido condenado pela justiça (Anexo III) (Brasil, 

1943; Drumond, 1999; Silva, 2000; Hernandez, 2008).  

Interesses econômicos, num período em que governo e sociedade brasileira estavam 

mobilizados sob um forte desejo de desenvolvimento do país a qualquer custo, 

proporcionaram a regulamentação da atividade (Drumond, 1999), mas neste cenário, surgiam 

no país organizações ambientalistas melhor organizadas7 que impulsionavam discussões em 

torno da importância do uso racional dos recursos naturais. Pouco menos de uma década 

anterior à aprovação do Decreto-lei, em abril de 1934, no Rio de Janeiro, havia sido realizada 

a “Primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza”, organizada pela Sociedade dos 

Amigos das Árvores (Franco e Drumond, 2005a). A Conferência consolidou as discussões em 

torno da preocupação com a exploração econômica racional dos recursos da natureza, da 

importância cênica das paisagens naturais brasileiras, da necessidade de se fortalecerem os 

meios para que os recentes mecanismos legais pudessem ser cumpridos, mas também 

enfatizou a importância de que o Brasil acompanhasse as iniciativas de conservação da 

natureza que vinham sendo implantadas em outros países (Franco, 2002). 

Em 1940, o Brasil já havia participado da Convenção para a Proteção da Flora, da 

Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, nos Estados Unidos, a primeira 

grande reunião internacional com propósito conservacionista e que gerou um importante 

termo de responsabilidade no disciplinamento de parques nacionais em todo o mundo. 

Posteriormente, em 1962, na Conferência Geral da UNESCO, em Paris, foram sugeridas 

medidas de proteção legal e autonomia dos poderes públicos para decidir sobre as áreas de 

interesse natural que estivessem sob domínio privado, mecanismos de facilitação para que 

instituições não-governamentais (ONGs) fossem criadas, criação e manutenção de reservas 

naturais e parques nacionais, bem como a divulgação de mecanismos de proteção. Neste 

contexto, além dos parques nacionais, o Brasil, embora lentamente, ampliou suas áreas 

naturais protegidas com a criação de algumas florestas nacionais e reservas biológicas 

(Drumond, 1999; Roncaglio, 2007).  

Entre as décadas de 1960 e 1970, instrumentos jurídicos e administrativos que 

representaram importantes passos para a preservação dos recursos naturais foram criados, 

                                                 
7  Tais como o Centro Excursionista Brasileiro, cujos membros eram guardas florestais; a Federação Brasileira 
para o Progresso Feminino; a Sociedade dos Amigos do Museu Nacional (Franco, 2002). 
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num contexto onde os debates nacionais e internacionais discutiam a preocupação de que o 

desenvolvimento socioeconômico acontecesse de forma a evitar os colapsos ecológicos 

mundiais (Roncaglio, 2007). 

No Brasil, após imensa dificuldade de implementação do primeiro Código Florestal foi 

sancionado um novo Código Florestal (Lei 4771/1965), cujos termos em muito se 

assemelhavam ao anterior. A respeito da caça, a inovação do novo código deteve-se apenas 

em considerar contravenção penal, punível com três meses a um ano de prisão simples ou 

multa de uma a cem vezes o salário-mínimo mensal, o ato de penetrar em floresta de 

preservação permanente conduzindo armas, substâncias ou instrumentos próprios para caça, 

sem estar munido de licença da autoridade competente. Em terras indígenas, a caça somente 

poderia ser realizada pelas comunidades indígenas em regime de manejo florestal sustentável, 

para atender à sua subsistência (Brasil, 1965; Ahrens, 2005). 

Administrativamente, devido à necessidade de instituir um novo órgão que assumisse a 

responsabilidade de desenvolver a política de meio ambiente e executar a legislação, foi 

criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), por meio do Decreto-lei 

289/1967 (Roncaglio, 2007). As atividades do órgão, na época, estavam subordinadas mais a 

interesses de desenvolvimento econômico do que aos interesses de proteção ecológica e havia 

grande carência de técnicos, guardas-parque e material de pesquisa. Na época, o 

Departamento de Pesquisas Florestais e Conservação da Natureza, vinculado diretamente à 

presidência do IBDF, responsável por toda a pesquisa sobre a conservação da fauna e flora no 

território brasileiro, possuía apenas quatro funcionários (Urban, 1998). 

Apesar das deficiências de administração e de fiscalização, no mesmo ano da criação do 

IBDF, a fauna passou a ser protegida na esfera federal pela Lei de Proteção à Fauna (Lei 

5.197/1967) 8 (Anexo IV) e muitos dos aspectos legais referentes à fauna silvestre são regidos 

até os dias atuais por meio desta lei. Diferente do Código Civil de 1916, no qual os animais 

pertenciam ao caçador ou ao proprietário de terras, na Lei de Proteção à Fauna, os animais 

passaram a pertencer ao Estado (Rodrigues et al., 2007). Seu primeiro artigo esclarece que: 

“Os animais de qualquer espécie, em qualquer fase de seu desenvolvimento e que 

vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como 

                                                 
8 A lei foi apresentada ao ministro da Agricultura Severo Gomes, durante o regime militar, pelos zoólogos 
Fernando Ávila Pires e José Cândido de Melo Carvalho, com a colaboração de Adelmar Faria Coimbra-Filho, 
que conseguiram com que fosse aprovada no Congresso Nacional em 1967. “Não foi criada uma comissão ou 
um grupo de trabalho para elaborar a lei, tampouco foram feitas audiências públicas e consultas a outras 
instituições, talvez, se tivesse ocorrido um debate democrático, a lei não teria vingado, pois contrariava 
interesses econômicos de curtumes e de comércio de peles e couros” (Maria Tereza Jorge Pádua, funcionária do 
IBDF, entre os anos de 1960-1980, em entrevista concedida à Roncaglio, 2007). 
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seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedade do Estado, sendo 

proibida sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha” (Brasil, 1967). 

De maneira inédita em relação ao Código de Caça de 1943, a lei de Proteção à Fauna 

apresentou um inovador caráter conservacionista, uma vez que proibiu a caça profissional e 

dessa forma, o comércio que envolvia animais silvestres foi suspenso no país, exceto os 

provenientes de criadouros devidamente legalizados (Coimbra-Filho, 1978). Não existiu na lei 

qualquer referência à caça de subsistência, uma vez que, de acordo com as interpretações da 

época, o direito à sobrevivência seria maior do que determinações criadas por lei e por esse 

motivo, a caça para obtenção de proteína animal e complementação alimentar de habitantes de 

regiões interioranas e isoladas não estava sob discussão (Pádua, 1978). 

Por outro lado, a lei manteve permissão para a eliminação de animais silvestres 

considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública (caça de controle); manteve o incentivo 

à prática de caça esportiva desde que a atividade estivesse vinculada a clubes de caça e tiro 

registrados em órgão público federal competente e mediante permissão em portarias do IBDF 

anuais, apoiadas por estudos de viabilidade da atividade de acordo com as peculiaridades 

regionais e levantamento técnico-quantitativo da fauna a ser caçada; previu a formação de 

parques de caça federais, estaduais e municipais, onde o exercício da caça seria permitido 

total ou parcialmente ao público, com fins recreativos, educativos e turísticos (Brasil, 1967; 

Carvalho, 1978; Federação Gaúcha de Caça e Tiro, 1978; Nogueira-Neto, 1978).  

Os parques de caça (públicos ou particulares) que, a princípio, seriam formados e 

manejados artificialmente por proprietários rurais ou associações de caçadores tinham por 

objetivo gerar recursos financeiros extras, por meio das mensalidades ou taxas pagas pelos 

caçadores para desfrutarem de temporadas de caça. A fiscalização e interesse no manejo das 

espécies ficariam a cargo dos proprietários e seria, portanto, uma proposta comparativa à 

atividade agropecuária, com benefícios tanto para fazendeiros como para caçadores, de 

maneira semelhante ao que ocorre em alguns países de regiões temperadas e da América do 

Sul (Coimbra-Filho, 1978; Pedreschi, 1992). Mas os parques de caça, apesar de previstos na 

Lei de Proteção à Fauna, nunca foram regulamentados no Brasil em áreas públicas ou em 

áreas particulares (Predeschi, 1992). 

 Em 1970, um relatório, publicado sob o título “Limites do Crescimento”, formulado 

pelo Clube de Roma em associação com Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

divulgou os limites do planeta e das restrições que impunham à população e às suas atividades 

(Sousa, 2005; Gomes, 2008). Dois anos depois, em Estocolmo, durante a Assembléia Geral 

das Nações Unidas, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
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(PNUMA). O Brasil, como signatário dessa Conferência, que produziu a Declaração Sobre o 

Ambiente Humano, comprometeu-se, embora com algumas resistências, a garantir a 

qualidade ambiental para as atuais e futuras gerações, num contexto que viria a se chamar 

desenvolvimento sustentável (Sousa, 2005; Roncaglio, 2007).  

Embora o regime ditatorial brasileiro visse com reservas a euforia ambientalista 

internacional, a segurança nacional do Estado, uma das principais metas políticas daquele 

período, dependia do capital internacional para colocar em prática o desenvolvimento 

econômico acelerado (Medeiros, 2006; Roncaglio, 2007). Em função disto, e sob a 

coordenação do Ministério do Interior, foi criada a Secretaria Especial de Meio Ambiente 

(SEMA) (Decreto 7.3030/1973). A SEMA deveria dividir com o IBDF a responsabilidade 

pela gestão e fiscalização da política brasileira para as áreas protegidas e em 1981, a SEMA 

propôs o que seria de fato a primeira lei ambiental do país, que influenciou a criação do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), que administra as políticas públicas desse 

setor, visando torná-las mais eficazes e efetivas, sob a coordenação de um Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA) (Farias, 2006; Gomes, 2008; Sátyro, 2008).  

A partir deste processo, nasceu a doutrina legal sobre o meio ambiente e o Brasil passou 

a ter uma Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981). Até então, não havia 

propriamente no Brasil uma política ambiental, mas apenas leis dispersas que tratavam da 

exploração dos recursos naturais, com cada estado ou município tendo autonomia para eleger 

suas diretrizes políticas em relação ao meio ambiente de forma independente, embora na 

prática, poucos demonstrassem interesse pelo tema (Gomes, 2008). 

Surgia a partir de então uma visão protecionista dos recursos naturais e, em 1985 foi 

aprovada a Lei 7.347, conhecida como a Lei de Ação Civil Pública, que tratava da proteção 

dos interesses difusos9. Esta lei instituiu a ação civil pública por danos causados ao ambiente 

– inclusive os danos causados à fauna -, que já era considerada desde a lei 6.938/1981 um 

bem público de interesse difuso (Medeiros, 2006, Oliveira Jr., 2009). 

Em 1988, a Constituição Federal em seu Artigo 225 fixou os princípios gerais em 

relação ao meio ambiente, e a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente ganhou mais 

notoriedade. O direito a um meio ambiente sadio como um bem de uso comum foi consagrado 

como um direito fundamental humano, essencial para a qualidade de vida (Gomes, 2008) e 

vedou as práticas que colocassem em risco sua função ecológica, provocando extinção de 

                                                 
9 Um recurso ambiental como a fauna, por exemplo, integra o meio ambiente ecologicamente equilibrado 
previsto no Art. 225 da Constituição Federal. Trata-se de um bem difuso, que não é público nem privado, é de 
uso comum do povo. A fauna pertence à coletividade e é um bem que deve ser preservado para as atuais e 
futuras gerações (Sirvinskas, 2002). 
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espécies ou submetendo os animais à crueldade. De acordo com a Constituição Federal de 

1988, é de responsabilidade do Poder Público preservar a diversidade e a integridade do 

patrimônio genético do país, além de fiscalizar e proteger a fauna e a flora (Brasil, 1988). 

Com o fim do regime autoritário e o restabelecimento da ordem democrática, algumas 

autarquias criadas em décadas anteriores passavam por um estado de crise e enfraquecimento. 

Em função disto, surgia a idéia de se ter um órgão que tratasse de todos os temas ambientais, 

fossem eles de caráter ecológico, econômico ou social (Sátyro, 2008). Como resultado, foram 

unificados a SUDEPE (pesca), a SUDHEVEA (borracha), o IBDF (desenvolvimento 

florestal) e a SEMA (meio ambiente) em torno de um único órgão federal, o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA). O IBAMA nasceu como 

uma autarquia federal, inicialmente vinculada ao Ministério do Interior, e posteriormente ao 

Ministério do Meio Ambiente, sendo criado pela Lei 7.735/1989, com autonomia financeira e 

administrativa (Sousa, 2005).  

Com a finalidade de formular, coordenar, executar e fazer executar a política nacional 

do meio ambiente e da preservação, conservação e uso racional, fiscalização, controle e 

fomento dos recursos naturais renováveis e em parceria com outros órgãos, o IBAMA 

participou de projetos sócio-ambientais e criou diversas unidades de conservação. Mas 

sempre houve questionamentos em relação à sua estrutura precária e eficiência no que diz 

respeito à fiscalização e de seu funcionamento, pois o IBAMA pouco controlou o crescimento 

da caça ilegal e de extração dos recursos naturais no país (Sátyro, 2008). 

O IBAMA passou, desde sua criação, por pelo menos cinco transformações em seu 

regimento interno. A última aconteceu em 2007, por meio da Medida Provisória n° 366, que 

dividiu o IBAMA e criou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio). Atualmente o IBAMA está encarregado da fiscalização e do licenciamento 

ambiental de atividades econômicas de impacto nacional, enquanto que ao ICMBio cabe a 

gestão e fiscalização das unidades de conservação federais (Sátyro, 2008). 

Novos temas da política ambiental foram definidos e a necessidade de um novo pacto 

entre as nações gerou uma nova conferência internacional, a Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco 92 que foi realizada no Rio de Janeiro, em 

1992 (Sousa, 2005). Após esta Conferência, a relação entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento passou a ser conduzida, em tese, por princípios de responsabilidade comum. 

A partir daí, as ONGs alcançaram uma maior expressividade no papel de fiscalização e na 

pressão sobre os governos nacionais para que os acordos ambientais fossem cumpridos. 

Durante a Conferência, foi firmada a Convenção sobre Diversidade Biológica, um dos cinco 
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documentos aprovados, apontando o valor intrínseco da biodiversidade e medidas para 

assegurar sua conservação, utilização racional de seus elementos e a repartição justa e 

equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos (Lerner, 2008; 

Schroeder, 2009). 

Nos anos seguintes, o Brasil aprovou importantes mecanismos de proteção à 

biodiversidade. Um deles foi a criação da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998) que 

representou avanços importantes referentes à criminalização das condutas lesivas ao meio 

ambiente, antes consideradas meras contravenções e consolidou a tríplice responsabilidade 

provocada pelo dano ambiental10, previstas pelo Artigo 225 da Constituição Federal de 1988. 

Antes disso, as sanções administrativas eram baseadas em portarias do IBAMA e 

frequentemente rejeitadas pelos tribunais, devido ao princípio da legalidade, segundo o qual 

não há crime sem lei anterior que o defina (Brito e Barreto, 2005).    

De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, constitui crime contra a fauna: 

“matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos 

ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da 

autoridade competente ou em desacordo com a obtida” (Brasil, 1998).  

A LCA não faz qualquer referência à caça amadora. A caça de controle, desde que legal 

e expressamente autorizada pela autoridade competente continuou prevista pela Lei, assim 

como a caça de subsistência. Neste último caso, a legislação que dispõe sobre o registro, 

posse e comercialização de armas de fogo e munição (Lei 10.826/2003; Decreto 5.123/2004), 

estabelece que seja concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo, na categoria de 

Caçador de Subsistência, com normas específicas11, desde que o interessado comprove a real 

necessidade.  

 

 

                                                 
10 Hoje a proteção da fauna se dá em três esferas: 1) civil – imposta pelo Poder Judiciário - o causador de danos 
à fauna deve, após realização da perícia, recompor ou devolver à natureza os animais abatidos ou apreendidos 
por meio, geralmente, de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) aplicado pelo Ministério Público -; 2) 
administrativa – aplicada pelo IBAMA - o causador do dano pode ser autuado administrativamente com multa 
pecuniária, além da apreensão dos produtos e subprodutos originários da caça -; 3) penal – imposta pelo Poder 
Judiciário - o autor pode ser processado e condenado à detenção pela prática de qualquer ação tipificada nos 
artigos 29 a 35 da Lei 9.605/1998 (Sirvinskas, 2002).  
11 Uma arma portátil, de tiro simples, com um ou dois canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16, 
destinada apenas a maiores de 25 anos, devendo ser anexado original e cópia autenticada de documento de 
identificação pessoal; documento comprobatório de residência em área rural; atestado de bons antecedentes. A 
arma não pode ser utilizada para outros fins e não tem licença de trânsito. 
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As penalidades impostas pela Lei para o crime de caça podem ser advertência, multa 

simples12, penas privativas de liberdade (detenção) e penas restritivas de direitos13. Estas 

últimas, geralmente são priorizadas pela LCA, uma vez que dificilmente um crime ambiental 

será punido com prisão, pois a maioria constitui crime de menor poder ofensivo, ou seja, 

aqueles com pena máxima de até dois anos (Barreto et al., 2009). Mas os suspeitos de 

praticarem a caça ilegal podem ser indiciados concomitantemente e com penas cumulativas 

em crime de porte ilegal de arma e formação de quadrilha, se for o caso (informação 

concedida, por entrevista, à autora deste estudo por um delegado “anônimo” da Polícia 

Federal) (Anexo V).  

Por fim, um segundo mecanismo legal importante criado a partir da Convenção Sobre a 

Diversidade Biológica e que contribuiu com a regulamentação da caça de animais silvestres 

no Brasil, foi a Lei 9.985, em 2000 (Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - 

SNUC), que excluiu a categoria de Parques de Caça, existentes na Lei de Proteção à Fauna e 

determinou que a caça apenas pode ser praticada em Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável, como as Reservas Extrativistas (RESEX) e Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS), se estiver de acordo com o Plano de Utilização destas Unidades, sendo 

proibido qualquer tipo de caça para fins esportivos e comerciais, assim como a venda de 

qualquer produto proveniente da caça fora das reservas. A caça, nestes tipos de unidades de 

conservação só é permitida para proteção das roças e animais domésticos (caça de controle) e 

para subsistência, desde que não se coloque em risco o equilíbrio ecológico e a espécie não 

esteja ameaçada de extinção (Murrieta e Rueda, 1995; Brasil, 2000; Wiedmann, 2002).  

 

Propostas para liberação da caça esportiva no Brasil 

Apesar da caça esportiva ter sido legalizada no Brasil por meio da Lei de Proteção à 

Fauna, o único estado brasileiro que a regulamentou foi o Rio Grande do Sul, por meio da Lei 

Estadual 10.056/1994, utilizando-se da competência prevista na Constituição Federal de 

198814 (Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 2009), com normas 

para a atividade, bem como mecanismos para que portarias do IBAMA pudessem ser 

                                                 
12 As penalidades de multa devem ser aplicadas mediante lavratura do Auto de Infração pelo órgão 
administrativo com poder de polícia. A advertência apenas pode ser aplicada em crimes de menor lesão ao meio 
ambiente, ou seja, quando a multa não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00. 
13  São penas alternativas, que visam à prevenção e reparação do dano ambiental, como prestação de serviço à 
comunidade; pagamentos de cestas básicas e medicamentos às instituições específicas, interdição temporária de 
direitos e outras. Podem ocorrer visando acordos para evitar o processo penal até a suspensão da aplicação da 
pena (Barreto et al., 2009). 
14 De acordo com o Art. 24, inciso VI, compete à União, aos Estados (grifos meus) e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (Brasil, 1988). 
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liberadas (Anexo VI). De acordo com um informante anônimo, que atuou em consultorias 

envolvendo a caça amadora, em entrevista concedida à autora do presente estudo: 

“O Rio Grande do Sul foi a única exceção pelo fato de lá o associativismo entre 

caçadores, por meio dos Clubes de Caça e Tiro ao Vôo fortalecidos (grifos 

meus), ter sido determinante na cobrança do efetivo direito de exercer a caça, 

obrigando o IBAMA a exercer seu mister, autorizando cotas anuais de espécies 

para abate em portarias anuais”.  

Em 2008, a atividade foi proibida no Rio Grande do Sul, devido a uma ação pública 

movida contra o IBAMA pela ONG União pela Vida, juntamente com o Ministério Público e 

a sociedade civil, por meio de 12.000 assinaturas (Anexo VII). Entretanto, os defensores e 

interessados nesta modalidade de caça argumentam que a atividade pode ser realizada em 

benefício da conservação (Menegheti e Bertonatti, 2000), uma vez que a partir da utilização 

econômica de uma espécie, as demais e todo o ecossistema também estariam sendo 

preservados (Verdade, 2004). Apesar dos protestos de ambientalistas, Guadagnin et al. (2007) 

afirmam que no Rio Grande do Sul, por mais de 70 anos, os caçadores autorizados a 

praticarem a caça de aves em banhados – áreas de preservação permanente – pouparam a 

expansão agrícola, especialmente de arroz, arrendando as propriedades particulares 

formalmente15 e informalmente16 e dessa forma, contribuíram para a preservação das áreas 

naturais.   

Mas a defesa de se manter autorizada a caça esportiva no Brasil ganha contornos que 

vão além do desejo da prática do esporte. Alinham-se propostas de regulamentação de 

fazendas de caça (algumas vezes usando o termo “parques de caça”) para que a prática possa 

ser exercida com fins econômicos e de lazer, em áreas privadas ou públicas, como em 

unidades de conservação de uso sustentável. Especula-se que a rentabilidade seria alta, 

gerando trabalho local e vantagens para o serviço de fiscalização da fauna, pressupondo-se 

que seria do interesse do proprietário obedecer às recomendações de cotas máximas de 

extração recomendadas pelas avaliações de censo e de manejo, além de combater a caça 

clandestina (Menegheti e Bertonatti, 2000; Dourojeanni, 2005; Guadagnin et al., 2007). 

A proposta de fazendas de caça delegaria à autoridade ambiental competente a função 

de assegurar que fosse aplicado na fazenda um manejo cientificamente válido e que sejam 

respeitadas leis e normas que deveriam orientar a atividade. O pagamento das taxas para caça 

                                                 
15 Em 2008, último ano em que foi autorizada a caça amadora no Estado do RS, banhados extensos foram 
arrendados por um período de três anos, por até US$ 15 mil (cerca de R$ 41.700,00 – cotação do dia 02 de julho 
de 2010). 
16 O proprietário obtém algum tipo de ganho – não especificado pelos autores do estudo – por meio do caçador 
interessado em praticar a modalidade de caça em suas terras. 
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esportiva poderia cobrir os custos com assistência técnica, manejo e fiscalização. A venda de 

licenças de caça poderia ser feita diretamente nas áreas de manejo, pelos proprietários das 

fazendas, mediante um acordo com a autoridade ambiental (Dourojeanni, 2005). De maneira 

ampliada poderia vir a desestruturar a atividade de caça clandestina (Guadagnin et al., 2007), 

como também poderia ser uma alternativa para resolver o dispendioso orçamento com 

fiscalização das áreas florestais gasto pelos órgãos públicos, num país com proporções 

continentais como o Brasil. Os maiores interessados em regularizar as fazendas e parques de 

caça seriam os caçadores esportivos, proprietários rurais e indústrias de armas e munições, 

como a Taurus, a Rossi e a Boito, instaladas no Rio Grande do Sul (Pedreschi, 1992).  

Em julho de 2002, o IBAMA, em acordo com os interessados, acolheu e encaminhou 

para análise técnica um projeto de lei para liberar a abertura de clubes e fazendas de caça em 

território brasileiro. Manifestações de protesto enviadas por correio eletrônico à diretoria de 

fauna do IBAMA, após apelo feito pela ONG ARCA Brasil e de uma enquete sobre o tema 

colocada no ar pela rádio CBN, em agosto do mesmo ano, que revelou mais de 90% das 

manifestações foram contrárias à liberação da caça no Brasil, o que resultou no arquivamento 

do projeto, ainda que temporariamente.  

Para que a caça amadora com fins comerciais possa ser implementada no Brasil, 

dificuldades técnicas devem ser inicialmente resolvidas para garantir o desenvolvimento 

eficiente desta proposta. O manejo e conservação da vida silvestre executado pelo IBAMA, na 

prática, salvo raras exceções, não é feito com eficiência. Não há no Brasil uma estrutura de 

gerenciamento da vida silvestre como o U.S Fish and Wildlife Service (norte americano) e 

uma categoria profissional específica, como a dos wildlife biologists, que atende 

especificidades regionais e mesmo institucionais e visa aplicar técnicas de manejo como 

ampliação de populações depletadas, controle da superpopulação de algumas espécies, 

estabelecimento de uma taxa máxima de rendimento sustentável de uma população 

econômica, manipulação de habitat e controle de atividades humanas para evitar declínios 

(Verdade, 2004).  

Além disso, não há evidências que comprovem que um sistema de caça legalizado 

inibiria a atividade clandestina ou mesmo o desrespeito às normas regulamentadas pelo órgão 

competente. Uma fazenda de criação de jacarés na Amazônia, localizada em Manacapuru, no 

estado do Amazonas, em 2001, foi considerada responsável pela maior entrada de carne de 

jacaré no estado de São Paulo e, no entanto, não havia informações sobre a quantidade de 

carne comercializada e a fazenda não produzia jacarés há anos (Da Silveira, 2001). A carne de 
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jacaré vendida em São Paulo, provavelmente era de vida livre, mas eram comercializadas 

como originárias de criadouro registrado, pertencente a esta fazenda.   

Pesquisas confiáveis que indiquem de que forma a caça legalizada pode ter suas normas 

desrespeitadas são difíceis de serem concretizadas, no entanto, um estudo realizado pelo 

Department of Wildlife and Fisheries, dos Estados Unidos – país que conta com um eficiente 

sistema de manejo e fiscalização da atividade de caça esportiva – revelou que alguns 

caçadores ignoram as leis que permitem a caça, apesar de terem consciência do declínio de 

muitas populações. Dos 8.220 caçadores registrados para caça de pato e ganso no Mississipi, 

aproximadamente 35% revelaram terem caçado de forma ilegal em uma ou mais temporadas e 

26% admitiram terem violado alguma norma na temporada de caça de 1989-1990. Dos 1.465 

caçadores previamente registrados como infratores de normas de caça, 69% admitiram no 

estudo que haviam cometido o delito de forma intencional (Gray e Kaminski, 1994). 

Quando os efeitos de atividades antrópicas no meio ambiente não são conhecidos ou há 

dúvida a respeito do dano ambiental que poderá advir, a tutela ambiental internacional e a 

legislação brasileira estão de acordo em se aplicar o princípio da precaução, termo que teve 

sua origem no direito alemão na década de 1970 e que vem orientando as políticas ambientais 

globais desde a Conferência de Estocolmo. O objetivo do princípio não é o de “imobilizar” as 

atividades humanas, mas sim um meio de garantir a sustentabilidade e sadia qualidade de vida 

para todos (Schroeder, 2009). Por essa razão, não há oportunidade para que propostas de 

liberação da caça esportiva no Brasil – com fins recreativos ou comerciais – possam ser 

concretizadas, uma vez que as políticas ambientais mundiais estão concentradas em direcionar 

esforços para legitimar os direitos difusos e atuar nas deficiências existentes de órgãos que 

cuidam de garantir esse direito. 

 

Deficiências administrativas e judiciárias para o cumprimento da Lei de Crimes 

Ambientais 

Conhecer de que forma os crimes ambientais são tratados pelos órgãos administrativos e 

judiciários são fundamentais para se compreender as dificuldades e sucessos desses setores 

para o cumprimento das determinações da Lei de Crimes Ambientais. Além disso, órgãos 

federais e estaduais responsáveis pela gestão das áreas florestais possuem recursos limitados 

(Tribunal de Contas da União, 2008). Portanto, é essencial que os recursos financeiros e de 

pessoal sejam usados de forma eficiente, porém, ainda são raras as pesquisas que pretendem 

verificar a eficiência dos órgãos de proteção ambiental (Barreto et. al., 2009). Na Área de 

Proteção Ambiental (APA) da bacia do Rio São João, no estado do Rio de Janeiro, Rambaldi 



29 

 

(2007) analisou a via administrativa que percorre o crime de caça e desmatamento. Enquanto 

isto, estudos do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON), no estado do 

Pará, revelaram as deficiências e conflitos jurídicos com que vários crimes ambientais, 

inclusive o de caça, se deparam (Brito e Barreto, 2005; Barreto et. al., 2009). Os órgãos de 

fiscalização como IBAMA e ICMBio, frequentemente são os primeiros a identificarem um 

crime ambiental, embora outras instituições como a Polícia Militar Florestal e Polícia Federal 

também possam participar da identificação, como parceiros ou isoladamente. Isto se dá por 

meio de rondas de patrulhamento de rotina, operações especiais, denúncias e serviços de 

inteligência (Rambaldi, 2007; Barreto et. al., 2009).  

A partir da detecção do crime, seguem-se três possíveis fases processuais: 1) 

administrativo – de competência do IBAMA; 2) investigativo - de competência da Polícia 

Federal ou Polícia Civil, ou ainda do Ministério Público; 3) judiciário – de competência da 

Justiça Federal ou Estadual, como descritos a seguir. 

 

Processo administrativo 

O objetivo do processo administrativo é punir o infrator, em forma de pagamento de 

multas. O processo inicia-se com a autuação, por meio do Auto de Infração (AI) lavrado17 

pelas equipes de fiscalização do IBAMA ou ICMBio, com informações que devem ser 

acrescentadas para apoiar o processo, como testemunhas, mapas e fotografias e os 

equipamentos e demais petrechos de caça devem ser confiscados e ficarem sob a guarda da 

Polícia Civil ou Polícia Federal até a conclusão do processo. No caso do IBAMA, uma via 

dos AIs devem ser enviadas pela unidade do IBAMA que fez as autuações à Superintendência 

Estadual (SUPES), responsável por protocolar os processos e iniciar a persecução 

administrativa por meio de notificação do infrator. De acordo com o procedimento, depois de 

notificado, o infrator tem 30 dias para pagar a multa com 30% de desconto ou interpor recurso 

que é julgado pela Superintendência do Estado. Mas dessa decisão o infrator ainda pode 

recorrer em instâncias superiores e a multa só é paga quando se esgotam todos os seus direitos 

de defesa (Rambaldi, 2007). 

 

 
                                                 
17 Os AIs são exclusivos do IBAMA e ICMBio e neles constam informações como nome e documentos pessoais; 
filiação, endereço; estado civil; descrição da infração; equipamentos de caça apreendidos, inclusive descrição de 
armas, munições e veículos; local e hora da autuação e valor da multa. Na APA da bacia do Rio São João há 
poucos anos atrás, operações de fiscalização eram realizadas tanto pelo IBAMA como pelo Batalhão da Polícia 
Militar Florestal do estado do Rio de Janeiro, que utilizavam, por meio de acordo firmado, o mesmo talonário de 
AI do IBAMA. 
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Processo investigativo e judiciário 

A atividade de caça ilegal deve ser investigada pela Polícia Civil ou Federal, que podem 

instaurar o Inquérito Policial, quando se trata de infração penal de alta complexidade (como 

autoria desconhecida, por exemplo), cuja pena ultrapasse dois anos, ou o Termo 

Circunstanciado de Ocorrência para crimes de baixa complexidade com autoria conhecida e 

de menor poder ofensivo (quando a pena não ultrapassa dois anos). O Ministério Público 

também pode conduzir suas próprias investigações quando é comunicado sobre o crime, mas 

o faz, geralmente, quando a autoria é conhecida (Barreto et al., 2009), ou quando faltam 

elementos para compor o caso na Justiça. 

As SUPES e as Polícias devem enviar as comunicações dos crimes, juntamente com 

cópias dos AIs e demais evidências e o resultado das investigações, respectivamente, para o 

Ministério Público, o qual é responsável por avaliar o resultado de todas as investigações e 

decidir se propõe ao juiz o início da ação penal ou se arquiva o caso. Se decidir pela primeira 

alternativa, o Ministério Público poderá propor transação penal, suspensão condicional do 

processo (Anexo VIII) ou simplesmente o início da ação penal (Anexo IX). As ações de 

crimes cujas penas não ultrapassem dois anos são propostas no Juizado Especial Criminal 

(JECrim) Estadual ou Federal, do contrário são propostas em Vara Penal comum Estadual ou 

Federal (Barreto, et.al., 2009). 

 

Deficiências e falta de maior integração entre as instituições 

O estudo de Rambaldi (2007), desenvolvido no estado do Rio de Janeiro demonstrou 

que do momento da autuação do crime de caça pelo IBAMA até a conclusão do processo 

administrativo transcorreram 837 dias. Além da morosidade do processo administrativo, a 

demora do IBAMA em comunicar o crime ao Ministério Público é um dos fatores que pode 

dificultar o trabalho da Justiça Federal para conseguir localizar os infratores – num estudo de 

Brito e Barreto (2005) no estado do Pará, o tempo entre a emissão da multa do IBAMA e o 

início da ação penal foi de 244 dias úteis. Considerando o tempo transcorrido, as chances de 

localizar o infrator em determinadas regiões em que as migrações de endereço, especialmente 

entre os residentes das cidades interioranas são comuns, torna todo o processo inócuo. 

Em casos em que o IBAMA comunica o crime à Polícia Federal, Barreto et.al. (2009) 

identificaram que foram necessários em média 115 dias para as investigações serem iniciadas 

e 1.121 dias para concluí-las pelo processo de Inquérito Policial. A falta de integração entre as 

instituições responsáveis na fase investigativa do crime, bem como o atraso das investigações, 

também pode se refletir negativamente no processo judiciário. Na Justiça, a maioria dos 
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processos se estende demasiadamente por causa da longa duração de várias etapas 

processuais, conflitos de competência para julgar – se Justiça Federal ou Estadual – ou falhas 

na investigação. Porém, em ocasiões onde houve cooperação interinstitucional entre Polícia 

Federal e IBAMA, a investigação iniciou-se imediatamente ou no prazo máximo de três dias, 

o que acelerou a eficiência das resoluções judiciais, enquanto que sem ação conjunta, as 

investigações iniciaram após sete meses da ocorrência do crime em mais de 52% dos crimes 

comunicados pelo IBAMA. Quando a cooperação envolveu a Polícia Federal, o Ministério 

Público, Defensoria Pública Estadual e Poder Judiciário Estadual como a Operação Arco de 

Fogo, ocorrida em Cujubim/RO, as audiências ocorrem em até três dias, num prazo máximo 

de uma semana e meia após a autuação (Barreto et al., 2009).  

No que diz respeito às penalidades, especificamente ao pagamento das multas aplicadas 

pelo IBAMA, Rambaldi (2007) demonstrou que dos 73 Autos de Infração analisados entre 

janeiro de 2001 a dezembro de 2005 (46 por crime de desmatamento e 27 por crime de caça) 

apenas 35 deles (14 para crime de caça) resultaram em condenações a pagamento de multa, os 

demais continuavam tramitando no IBAMA. De forma geral, dos infratores condenados, 17 

pagaram as multas, outros 18 não haviam feito o pagamento até 30 de junho de 2007, quando 

o estudo foi finalizado. Destes, cinco sofriam cobrança judicial pelo IBAMA, 13 haviam sido 

cobrados judicialmente e não realizaram o pagamento e, por isso, foram inscritos no Cadastro 

Informativo de créditos não quitados do setor público federal (CAdin). 

Na Justiça, Barreto et. al. (2009) verificaram que dos 46 casos de crimes ambientais 

analisados entre março de 2003 a março de 2006, em apenas 4% deles o acordo havia sido 

cumprido; 66% deles ainda estavam em tramitação até a conclusão do estudo; 16% haviam 

sido prescritos; 10% estavam cumprindo penalidades e; 4% foram absolvidos por falta de 

provas. Quando os processos resultam em algum tipo de responsabilização, a grande maioria 

consistiu em aplicação de penas de transação penal18, por meio de Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC). Situação comprovada pelos 55 processos de crimes ambientais analisados 

contra infratores florestais no Pará - 91% deles receberam esse tipo de pena e apenas 9% 

foram denunciados em ação penal -. Além disso, a grande maioria das penas propostas foi 

destinada à assistência social (especialmente doação de alimentos e medicamentos), 

desvinculadas do dano ambiental causado (Brito e Barreto, 2005; Barreto et. al., 2009).  

                                                 
18 Por meio de termo circunstanciado, onde não se requer instauração de inquérito policial, nem a coleta de 
provas ou apuração dos casos. Sendo necessário apenas um relatório dos acontecimentos e caracterização das 
partes. 
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A morosidade, a falta de integração entre instituições e as penas incoerentes com a 

proposta de reparação ambiental leva à impunidade dos crimes ambientais e fere o princípio 

da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998) que é o de agilizar e tornar mais severas as 

punições dos infratores do direito difuso. No estado do Rio de Janeiro, foi possível verificar 

que existe apenas o estudo de Rambaldi (2007) que analisa a via administrativa que percorrem 

as infrações de caça, mas não existem estudos sobre a via judiciária. Deste modo, é 

importante que estudos sejam estimulados no sentido de compreender a eficiência da punição 

da caça neste Estado. 

 

Considerações finais 

Os esforços para melhorar a eficácia da Lei de Crimes Ambientais na responsabilização 

do crime de caça e dos demais crimes ambientais precisam ser concentrados em medidas de 

prevenção e punição. Na primeira fase de combate ao crime de caça é necessário fortalecer o 

sistema de fiscalização e aumentar o número de agentes atuando, mas é importante que haja 

um incentivo para aumentar o número de operações realizadas em cooperação entre o 

IBAMA, ICMBio e órgãos estaduais e municipais, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia 

Militar Florestal, Ministério Público e Judiciário para acelerar as sentenças que impliquem em 

responsabilidade administrativa e judicial pelos crimes praticados, evitando suas prescrições.  

Fiscais do ICMBio, policiais do Batalhão Florestal da Polícia Militar e da Polícia 

Federal relataram à autora do presente estudo que o trabalho executado e concluído pelas 

equipes, muitas vezes, gera frustrações porque apesar de seus esforços, percebem que o 

processo encontra entraves nas fases seguintes, o que muitas vezes torna inócua a tentativa de 

gerar punição ao crime.   

Além disso, como sugerem Brito e Barreto (2005) e Barreto et. al. (2009), quando 

concluídas todas as etapas de punição, as penas de transação penal deveriam ser coerentes 

com a proposta para as quais foram destinadas que é o de reparar os danos ambientais. Se ao 

invés de penas que culminam em assistência social, as propostas estivessem ligadas à criação 

de fundos ambientais permanentes, as dificuldades em reparar os danos ambientais poderiam 

ser compensadas e direcionadas para vários aspectos da conservação ambiental, desde 

pesquisas científicas, até a fiscalização e administração de unidades de conservação. 

Administrados por instituições sociais qualificadas que poderiam atuar com flexibilidade 

administrativa e sujeitas às auditorias independentes e públicas, acompanhados ainda por 

comitês formados por ONGs e sob a supervisão do Ministério Público Federal, do IBAMA e 
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do ICMBio, o fundo poderia atuar diretamente em um dos grandes entraves para conservar os 

recursos naturais, que é a falta de recursos financeiros.    
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CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3    

 

Evidências de caça: efetividade de proteção, acessos vulneráveis e 

propostas para fiscalização em florestas de Mata Atlântica 

brasileira 

 

INTRODUÇÃO  

Estratégias conservacionistas pretendendo minimizar a degradação de ecossistemas 

florestais e garantir a manutenção de sua biodiversidade impulsionaram a criação de áreas de 

proteção ambiental em anos recentes. Atualmente, mais de 12% de toda superfície terrestre do 

planeta é ocupada por áreas protegidas (Chape et al., 2005), embora, mais de 99% destas 

áreas sofram sérias ameaças (Barve et al., 2004), como a caça de animais silvestres (Peres e 

Terborgh, 1995).  

No Brasil, áreas protegidas são definidas pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC - Lei 9.985/2000), que prevê desde áreas para conservação ambiental 

com uso controlado dos recursos naturais até áreas estritamente protegidas como as reservas 

biológicas (Brasil, 2000), equivalente à categoria I-a da União Mundial para Natureza, IUCN 

(Dudley, 2008), onde atividades extrativistas como a caça são proibidas. Leis federais 

brasileiras de Proteção à Fauna (Lei 5.179/1967) e de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), 

proíbem e criminalizam a caça em florestas do governo ou de particulares. Em áreas 

protegidas federais, como as reservas biológicas, a fiscalização cabe ao Instituto Chico 

Mendes de Proteção à Biodiversidade, ICMBio (Lei 11.517/2007). Nas demais florestas 

públicas e particulares, a responsabilidade é do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), de órgãos estaduais e municipais (Brasil, 2006). 

Apesar da frequente extração ilegal dos recursos naturais em países tropicais, as áreas 

protegidas apresentam melhor eficácia para preservar sua biodiversidade do que áreas fora de 

seus limites (Bruner et al., 2001) mas a inexistência ou pouco treinamento de fiscais (Bruner 

et al., 2001; Ervin, 2003; Hockings, 2003) e o design das áreas que contemplam interferências 

externas como rodovias são fatores que podem aumentar o nível de ameaças (Wilkie et al., 

2001; Figueiredo, 2007). 

A pressão de caça tende a aumentar em função da densidade de populações humanas 

(Altrichter e Boaglio, 2004; Rao et al., 2005) e a facilidade de acesso às florestas, através de 
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rodovias, rios e outras vias de acesso (Peres e Terborgh, 1995; Hill et al., 1997; Peres, 2000; 

Peres, 2001; Peres e Lake, 2003; Parry at al., 2010).  Áreas com diferentes restrições de caça 

e padrões de proteção indicam que espécies são consideradas menos abundantes onde a caça é 

permitida (Carillo et al., 2000). Tipicamente, as estratégias de caça são relacionadas às 

espécies caçadas (Noss, 1998a; Noss, 1998b; Jerozolimski e Peres, 2003; Nielsen, 2006) e o 

esforço de caça tem sido avaliado com base nas evidências de caça (disparos de arma de fogo, 

cápsulas de munição, jiraus, armadilhas, encontros com caçadores e cachorros de caça) 

detectadas (Peres, 1996; Cullen Jr et al. 2000; Cullen Jr et al., 2001; Sampaio et al., 2010).  

O presente estudo foi desenvolvido na baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro, 

região conhecida por ser um pólo de produção de petróleo e de exploração turística e cuja área 

é considerada prioritária para conservação, propostas de gestão e de política ambiental (Harris 

et al., 2005). Está inserida no bioma Mata Atlântica, um hotspot que abriga uma das maiores 

concentrações de espécies endêmicas ameaçadas do planeta (Myers et al., 2000).   

A proposta do presente estudo foi gerar informações quantitativas de evidências de 

caça, visando desenvolver uma nova estratégia para o levantamento dessas informações e 

novas categorias de evidências de caça até então não citadas na literatura, utilizando a 

colaboração de pessoas que vivem, conhecem os hábitos locais ou caçaram na região, para 

minimizar erros de observação (Gunn et al., 1988; Barsh, 1997; Hill et al., 1997; Fergusson et 

al., 1998). Foi comparada a ocorrência de atividade de caça em três fragmentos florestais da 

região, com semelhantes fisionomias vegetais, mas com diferentes padrões de proteção, com o 

objetivo de colaborar para o conhecimento sobre a efetividade de proteção dessas áreas e 

elaborar estratégias de fiscalização da atividade de caça, gerando um mapeamento de seu 

padrão espacial. Especificamente, foram investigados:  

(1) Se evidências de caça diferiram quantitativamente entre três áreas: duas de proteção 

federal representadas por uma reserva biológica com fiscalização frequente e exercida por 

fiscais experientes em localizar sinais de atividades de caça; outra reserva biológica que não 

possui fiscais e eventualmente é fiscalizada por distintos órgãos ambientais e; uma fazenda de 

propriedade particular contemplada com o maior fragmento particular de mata de baixada da 

região, de dimensões comparáveis às áreas federais deste estudo e sem nenhum tipo de 

fiscalização;  

(2) Se estratégias de caça utilizadas por caçadores diferiram qualitativa e quantitativamente 

em cada área, gerando inferências sobre a seletividade de espécies caçadas;  

(3) A importância relativa da acessibilidade das áreas sobre a distribuição espacial das 

evidências de caça. 
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Compreendendo características e a distribuição espacial da ação de caçadores, é 

possível apontar decisões sobre planos de conservação e diretrizes para que agências 

ambientais e fiscais concentrem esforços para coibir esta atividade ilegal. 

 

MÉTODOS 

Área de estudo 

Este estudo foi desenvolvido em três sítios. O maior é a Reserva Biológica Poço das 

Antas (RBPA) (22°30’-22°33’S, 42°15’-42°19’O), com 5.500 ha. Este sítio representa uma 

área de proteção integral com fiscalização. Possui cinco fiscais do ICMBio, que atuam 

localmente há mais de 30 anos. O segundo sítio é Reserva Biológica União (RBUN) (22º36’-

22º33’S, 42º00’-42º19’O), com 3.200 ha. Este sítio não possui fiscais, mas eventualmente são 

realizadas operações de fiscalização promovidas por órgãos ambientais. O terceiro sítio é uma 

fazenda particular, Fazenda Rio Vermelho (FRV) (22°42’-22°45’S, 42°32’-42°35’O) com 

1.000 ha e com fiscalização inexistente. As áreas estão localizadas na baixada litorânea do 

estado do Rio de Janeiro, Brasil, ao longo da Rodovia Federal BR-101 (Figura 1), distantes 

aproximadamente 26 km (RBUN e RBPA) e 35 km (RBPA e FRV). 

 

 
Figura 1. Mapa da Bacia do Rio São João, indicando a localização das Reservas Biológicas 
Poço das Antas e União e Fazenda Rio Vermelho, bem como os municípios de influência 
(Fonte: Associação Mico-Leão-Dourado apud Rambaldi, 2007). 
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Poço das Antas e União são as únicas reservas biológicas na região e foram criadas em 

1974 e 1998, respectivamente, para assegurar a proteção e recuperação de remanescentes de 

Floresta Atlântica e de espécies animais, especialmente o endêmico mico-leão-dourado 

Leontopithecus rosalia (Primo e Völcker, 2003). Listas de fauna de vertebrados das áreas, 

embora escassas, podem ser encontradas em MMA/IBAMA (2005), Bergallo et al. (2000), 

MMA/ICMBio (2008), Pacheco et al. (2010) e Araújo et al. (2008). A vegetação nas três 

áreas é de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, com fitofisionomia de influência 

aluvial (Veloso et al., 1991; Lima et al., 2006) e áreas antrópicas como capoeiras, pastos e 

plantações de eucalipto, Eucalyptus sp. (Veloso et al. 1991; MMA/ICMBio, 2008). A caça é 

praticada em toda a região (MMA/ICMBio, 2008) e os caçadores locais são bem informados 

quanto à caça ser ilegal e sobre as penalidades impostas, demonstrando desconfiança quando 

foram abordados a fim de obter colaborações para este estudo (observação pessoal).  

A área de estudo está localizada a aproximadamente 80 km da cidade do Rio de Janeiro 

e em uma paisagem com predomínio de propriedades agropecuárias e concentrações urbanas 

com densidade populacional em torno de 300 hab/Km2 (IBGE, 2010). Inúmeros 

empreendimentos fazem fronteira ou atravessam os sítios de estudo e facilitam a entrada e o 

tráfego de caçadores, como uma rodovia federal, a BR-101, assentamentos de reforma agrária, 

rios naturais ou obras de retificação hídrica como a represa Juturnaíba, às margens de RBPA, 

além de nascentes e córregos d’água que percorrem o interior das áreas, estradas vicinais 

pavimentadas ou de terra, ferrovia, trilhas utilizadas por pesquisadores e pela fiscalização, 

dutos subterrâneos (gás e óleo) e linhas de transmissão de eletricidade com faixas de mata 

suprimida, formando corredores de vegetação herbáceo-arbustiva ou de gramíneas dentro das 

áreas do estudo, fáceis de serem trafegados (Figura 2).  
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Figura 2. Vias de acesso aos sítios de estudo: (a1) rodovia federal BR-101, entrada da Rebio 
União e (a2) rodovia federal BR-101, às margens dos sítios de estudo (Fotos: ICMBio 
RBUN); (b1) estrada não pavimentada até RBUN e (b2) estradas secundárias e recursos 
hídricos (Fotos: ICMBio RBUN); (c1) Rede de transmissão de eletricidade RBUN (Foto 
ICMBio RBUN), (c2) Torres de transmissão de eletricidade (Foto da autora); (d1) ferrovia no 
interior de RBPA (Foto da autora), (d2) ferrovia em Casimiro de Abreu que cruza RBUN e 
RBPA (Foto da autora); (e) vegetação suprimida devido a gasodutos subterrâneos (Foto 
ICMBio RBUN). 
 

Procedimentos metodológicos 

Utilizando arcGIS 9.3 (ESRI, 2004), foram criados grids (grades quadriculadas) sobre 

as imagens de cada área do estudo (Barve et al., 2005; Brendan et al., 2005) de 80 ha (~ 900 x 

900 m). Os grids foram utilizados como unidade básica de amostragem baseada na média de 

distância percorrida pelos fiscais nas rotinas de fiscalização registrada durante o estudo piloto. 

Para uma amostragem aleatória simples, os grids foram sorteados para a busca das evidências 

de caça, evitando repetição temporal e espacial. Foram amostradas regiões de cobertura 

florestal e ignorados os setores de vegetação antrópica, devido a relatos de que caçadores as 

evitam (observação pessoal). As buscas foram auxiliadas em dias distintos pelos fiscais do 

ICMBio de RBPA (em RBPA e RBUN), por um experiente auxiliar de campo filho de ex-

caçador (em RBPA, RBUN e FRV) e por um ex-caçador (em RBUN) (Tabela 1).  
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Tabela 1. Características da amostragem de evidências de caça na Reserva Biológica Poço 
das Antas (RPBA), Reserva Biológica União (RBUN) e Fazenda Rio Vermelho (FRV), de 
fevereiro de 2008 a agosto de 2009. 
 

 
 

Área Total 
(ha) 

Total 
Dias (n) 

Total 
Grids 

Grids 
amostrados 

% de Grids 
amostrados  

RBPA 5500 16 69 35 50.70 

RBUN 3200 17 40 25 62.50 

FRV 1000 12 16 11 68.75 
 

Entre fevereiro de 2008 a agosto de 2009 foi realizado um levantamento das evidências 

de caça nas três áreas, durante o período do dia, utilizando a estratégia de rastreamento que os 

fiscais de RBPA praticam há 30 anos na região. As buscas por caçadores ou pelos seus sinais 

iniciaram-se em trilhas ou em meio à floresta. Não existiu a princípio, um percurso definido e 

a direção do deslocamento, a cada amostragem, dependeu da localização do primeiro sinal 

deixado por caçadores e a partir daí, foram rastreados os demais sinais em busca das 

evidências de caça. Os registros foram localizados por Global Positioning System ou GPS 

(Sistema de Posicionamento Geográfico UTM – Datum WGS_1984_UTM_Zone_23S) e 

plotados sobre as imagens das áreas (Figuras 3 a 5). Esta padronização de amostragem 

maximizou a probabilidade de que diferentes tipos de evidências de caça dentro de cada sítio 

de estudo fossem localizadas. 

Para descrição da metodologia de amostragem, realizada pela técnica de rastreamento, 

as evidências de caça foram classificadas em duas categorias (descrição em Anexo X e Anexo 

XI): (1) Indicativos de Caça (IC) para reais evidências de caça e; (2) Vestígios de 

Rastreamento (VR) para sinais de presença humana dentro das áreas, considerados apenas 

quando foi possível confirmar que outros pesquisadores e funcionários não estiveram nos 

setores amostrados em períodos coincidentes com os dias de amostragem deste estudo e, 

como não há relatos atuais sobre outras atividades extrativistas nas áreas, estes sinais foram 

atribuídos a caçadores. A partir da localização dos VR, na maioria das buscas foi possível 

localizar os IC (Tabela 2). Em outras, os IC foram encontrados ao acaso ou, apesar da 

localização dos VR, não foi possível encontrar nenhum IC nas imediações.  

 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

Tabela 2. Relação da localização dos Indicativos de caça (IC) a partir dos Vestígios de 
rastreamento (VR). 
 
Vestígios de 
Rastreamento 

(VR) 
 

Indicativos de Caça (IC) 

acampamento 
 

covo 
 

armadilha trabuco 
 

jirau 
 

ceva caçador 
 

tiro* cachorro* 

Vegetação 
danificada 

X  X X X X X 
  

Pedúnculo de 
gramíneas 

  X X X X X 
 X 

Folha de 
palmeira 
cortada 

  X X**   X  
  

Corte em 
árvore 

X  X X X X  
  

Lixo X  X X X X X   
Pegada X X X X X X X  X 
Trilha de 
caçador 

X  X X X X  
  

* Tiros foram registrados o acaso em todas as amostragens. 
** Em todas as ocasiões que encontramos folhas de palmeiras cruzadas no chão, localizamos 
trabucos. 
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Figura 3. Acessos e distribuição espacial de ocorrência de caça (Indicativos de Caça e Vestígios de Rastreamento), localizados entre fevereiro de 
2008 a agosto de 2009, na Reserva Biológica Poço das Antas. 
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Figura 4. Acessos e distribuição espacial de ocorrência de caça (Indicativos de Caça e Vestígios de Rastreamento), localizados entre fevereiro de 
2008 a agosto de 2009, na Reserva Biológica União. 



43 

 

  
 
 
Figura 5. Acesos e distribuição espacial de ocorrência de caça (Indicativos de Caça e Vestígios de Rastreamento), localizados entre fevereiro de 
2008 a agosto de 2009, na Fazenda Rio Vermelho. 
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Ocorrência e estratégias de caça 

Parry et al. (2009a; 2009b) utilizaram um índice de Captura por Unidade de Esforço 

(CPUE) para avaliar o sucesso de caça em diferentes áreas, de acordo com a média de captura 

de animais por unidade de tempo. Neste estudo, foi calculado o CPUE de registros de 

evidências de caça por homem*hora em cada área para avaliar o sucesso de localização destas 

evidências. Para o cálculo de ∑ H*T, em cada dia de busca, multiplicou-se a quantidade de 

homens que auxiliaram nas buscas (H) pelas horas (T) de amostragem e ao final, foi 

encontrada a somatória do resultado. Consideramos apenas os registros de IC por se tratarem 

de evidências reais de atividade de caça. CPUE neste estudo foi dado, portanto, por:  

CPUE= IC/ ∑ H *T, 

onde IC é o total de Indicativos de Caça registrado na área amostrada.  

Foi utilizado o teste chi-quadrado (α<0.05) para comparar a ocorrência de caça entre as 

áreas. Para os valores observados foram considerados os valores brutos dos registros de IC 

(RBPA = 158; RBUN = 156; FRV = 125) de cada área. Para encontrar os valores esperados, 

inicialmente foi calculada a média do CPUE de cada área do estudo: 

(IC RBPA/∑ H * ∑ T em RBPA) + (IC RBUN/∑ H * ∑ T em RBUN) + (IC FRV/∑ H * ∑ T 

em FRV) /3 

cujo resultado (X = 1,061) foi multiplicado pelo esforço amostral (homem*hora) de cada área 

do estudo (RBPA = 182,91; RBUN = 205,68; FRV = 90,72. A partir da proporção do esforço 

amostral de cada área, foi estimado o valor esperado (RBPA = 167,52; RBUN = 188,37; FRV 

= 83,10).  

Cinco estratégias de caça foram definidas de acordo com os IC correspondentes: caça 

com armadilhas, caça de espera, caça com cachorros, caça de escoteiro (caminhadas) (Alves 

et al., 2009; Trinca e Ferrari, 2004) e acampamento (Kümpel, 2006; Coad, 2007) (descrição 

no Anexo X). Mais uma vez, foi utilizado teste chi-quadrado (tabela de contingência) para 

verificar se cada estratégia de caça variou entre as áreas. As análises foram realizadas no 

software BioEstat 5.0 (Ayres et al., 2007).  

Análise qualitativa foi utilizada a partir de entrevistas com caçadores locais e 

funcionários do ICMBio das duas reservas biológicas para verificar a relação entre estratégias 

utilizadas e espécies caçadas (Bonaudo et al., 2005; Alves et al., 2009). 
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Acessibilidade das áreas para a entrada de caçadores 

Considerou-se a priori que fatores como borda das áreas, recursos hídricos, rodovia 

federal, estradas, corredores de vegetação suprimida por gasodutos e linhas de transmissão de 

eletricidade, trilhas, ferrovia e assentamentos de reforma agrária representavam pontos de 

acesso de caçadores (Tabela 3) e foram tratados como variáveis explicativas. A distância de 

cada acesso para as evidências de caça foram analisadas por Modelo Linear Generalizado 

(GLM), desenvolvido por Nelder e Weddernburn (1972), para avaliar sua influência na 

ocorrência de evidências. Para esta análise, foram considerados os registros de IC por 

indicarem a atividade de caça e VR por indicarem o uso das áreas por caçadores.  

Tabela 3. Correspondência das variáveis explicativas presentes em cada área de estudo, 
utilizadas para predizer a influência da distância de registros de caça na Reserva Biológica 
Poço das Antas (RBPA), Reserva Biológica União (RBUN) e Fazenda Rio Vermelho (FRV).  
 

Variável explicativa 

Presença na: 
Unidade 

de medida RBPA RBUN FRV 
Borda  X X X Metros 
Trilhas X X X Metros 
Recursos hídricos X X X Metros 
Estradas X X X Metros 
Rodovia Federal X X  Metros 
Ferrovia X X  Metros  
Gasodutos  X  Metros  
Assentamentos de reforma agrária X   Metros 
Linhas de transmissão de eletricidade   X  Metros 
 

GIS 

Para as análises espaciais, em arcGIS 9.3 foi calculada a distância do vizinho mais 

próximo dos registros de evidência de caça (ArcToolbox - Analysis Tools – Proximity - Near) 

e pelo valor médio das três áreas estudadas, foram criados grids de 75 m2 sobre as imagens de 

todas as áreas (Extension Hawth’s Tools – Sampling Tools – Create Vector Grid). Para cada 

grid que conteve registros de caça foi gerado um centróide (Hawth’s Tools – Vector Editing 

Tools – Generate Polygon Centroid Points), a partir do qual foi calculada a menor distância 

para cada uma das variáveis explicativas presentes em cada área (Analysis Tools – Proximity 

– Near). Os shapefiles das variáveis explicativas foram cedidos pelo ICMBio das Reservas 

Biológicas Poço das Antas e União e pela Associação Mico-Leão-Dourado. 
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Modelagem estatística 

Para testar a colinearidade entre varáveis explicativas foi utilizado o coeficiente de 

correlação de Spearman, calculado em BioEstat 5.0 (Ayres et al., 2007). Variáveis cujos pares 

apresentaram coeficiente > 0.5 foram considerados representativas umas das outras e foi 

considerada apenas a variável com menor critério de informação de Akaike (AIC), como 

sugerem Booth et al. (1994). 

Um conjunto de modelos alternativos foi construído a partir das combinações lineares 

de todas as variáveis explicativas e cada modelo se ajustou aos registros de evidências de caça 

(número de modelos: RBPA = 32; RBUN e FRV = 16). Os modelos foram ranqueados a 

partir de seus valores de AIC e foi determinado a estimativa da média dos parâmetros dos 

modelos (pacote MuMIn), calculada pela média das estimativas dos coeficientes de todos os 

modelos contendo as variáveis, ponderadas pelo peso Wm,, determinando a direção e 

magnitude do efeito de cada variável explicativa. A incerteza do parâmetro foi calculada pela 

estimativa do erro padrão (Burnham e Anderson, 2002). 

Um novo conjunto de modelos dentro do intervalo com 95% de confiança foi gerado, 

iniciando-se com o modelo com o maior peso de Akaike (Wm) e acrescentando, repetidamente 

o modelo com o próximo peso de maior valor até que a soma dos pesos ultrapassou 0.95. O 

peso de Akaike de um modelo é a probabilidade relativa do modelo ser o mais parcimonioso 

em relação aos outros modelos gerados (Burnham e Anderson, 2002). A importância relativa 

de cada variável para explicar a ocorrência de caça foi quantificada somando os pesos de 

Akaike (∑wm) de todas as combinações do modelo onde cada variável ocorreu (Barton, 2009). 

As análises foram realizadas no software R versão 2.12.1 (package “lme4”) (R Project for 

Statistical Computing, 2009). 

 

RESULTADOS 

Foram localizadas 1.207 evidências de caça nas três áreas (RBPA: IC=158 e VR=237; 

RBUN: IC=156 e VR=275; FRV: IC=125 e VR=256). A quantidade de tipos de evidências de 

caça localizada nas áreas do estudo está indicada na Figura 6. 
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Figura 6. Quantidade de tipos de evidências de caça (IC) na Reserva Biológica Poço das 
Antas (RBPA), Reserva Biológica União (RBUN) e Fazenda Rio Vermelho (FRV), 
localizados entre fevereiro de 2008 a agosto de 2009.  

 

Os valores observados de indicativos de caça foram: RBPA: 158; RBUN: 156; FRV: 

125. 

Para encontrar o valor esperado, foi calculado o esforço amostral (homem*hora) de 

cada área: (RBPA: 182,91; RBUN: 205,68; FRV: 90,72). Os valores da Captura por Unidade 

de Esforço (CPUE) foram: (RBPA: 0,916; RBUB: 0,805; FRV:1,462), com X = 1,061. A 

proporção do esforço amostral empreendido em cada área foi: (RBPA: 38,16%; RBUN: 

42,91%; FRV: 18,93%).  

A ocorrência de ICs detectados diferiu significativamente entre as três áreas (χ
2=27,23; 

P<0,0001; gl=2) (Figura 7). As Reservas Biológicas Poço das Antas e União apresentaram 

diferenças estatísticas significativas apenas quando comparadas, distintamente, com a área 

particular: RBPA e FRV (χ2=15,512; P<0,0001; gl=1); RBUN e FRV (χ2=25,471; P<0,0001; 

gl=1), mas não houve diferença significativa em relação à ocorrência de evidências de caça 

quando as duas Reservas Biológicas foram comparadas entre si: RBPA e RBUN (χ2=1,33; 

P=1,2; gl=1).  
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Figura 7. Valores observados e esperados de evidências de caça (IC) ponderados pelo esforço 
amostral na Reserva Biológica Poço das Antas (RBPA), Reserva Biológica União (RBUN) e 
Fazenda Rio Vermelho (FRV), localizados entre fevereiro de 2008 a agosto de 2009.  

 

As proporções de estratégias de caça (Figura 8) também diferiram significativamente 

entre as áreas (χ2=72,733; P<0.0001; gl=8). Comparações da ocorrência de cada estratégia de 

caça entre as áreas indicaram que apenas as categorias Caça com armadilhas (χ2=4,80; 

P<0.09; gl=2) e Caça de escoteiro (χ
2=1,50; P<0.47; gl=2) não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas, mas, o contrário foi verificado para Acampamento (χ2=15,70; 

P<0.0004; gl=2), Caça de espera (χ
2=34,129; P<0.0001; gl=2) e Caça com cachorro 

(χ2=32,129; P<0.0001; gl=2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

15

2 3
9

3 3

79

27
34

47

116

69

5 5 2

0

20

40

60

80

100

120

140

RBPA RBUN FRV

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
R

EG
IS

TR
O

S 
D

E 
TÉ

C
N

IC
A

S 
D

E 
C

A
Ç

A

ÁREAS AMOSTRADAS

Acampamento

Caça com armadilhas

Caça de espera

Caça com cachorro

Caça de escoteiro

 
 

Figura 8. Registros de estratégias de caça localizadas na Reserva Biológica Poço das Antas 
(RBPA), Reserva Biológica União (RBUN) e Fazenda Rio Vermelho (FRV) entre fevereiro 
de 2008 a agosto de 2009.  
 

As espécies caçadas na região, citadas pelos caçadores foram: Mamíferos – cachorro-

do-mato Cerdocyon thous, capivara Hydrochaeris hydrochaeris, cutia Dasyprocta leporina, 

gambá Didelphis aurita, gato-do-mato Felis sp., lebre Silvilagus brasiliensis, macaco bugio 

Alouatta guariba, macaco-prego Cebus nigritus, mão-pelada Procyon cancrivorus, ouriço-

cacheiro Coendu sp., paca Agouti paca, porco catitu Pecari tajacu, preá Cavia sp., preguiça-

de-coleira Bradypus torquatus, quati Nasua nasua, tamanduá-mirim Tamandua tetradactyla e 

tatu Dasypus novemcinctus e D. septemcintus. Aves – capoeirinha Odontophorus capueira, 

jacupemba Penelope superciliaris, juriti Leptotila sp., macuco Tinamus sp., nhambu-xintã 

Crypturellus tataupa, saracura-do-brejo Aramides saracura e trocal Patagioenas sp. Répteis - 

jacaré Caimam latirostris e teiú Tupinambis sp. Apesar dos informantes terem conhecimento 

sobre a caça de todas as espécies mencionadas, para algumas delas não souberam indicar a 

estratégia utilizada. Na Tabela 4 estão relacionadas as espécies caçadas com as estratégias 

mencionadas por caçadores.  
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Tabela 4. Relação de algumas espécies caçadas com as estratégias de caça, mencionadas por 
caçadores.  
 

Estratégias de caça 
 

Espécies caçadas 

Caça com armadilha Agouti paca, Dasyprocta leporina, Hydrochaeris 
hydrochaeris, Pecari tajacu, Nasua nasua, Dasypus 
novemcinctus e D. septemcinctus. 

Caça com cachorro Agouti paca, Dasypus novemcinctus e D. septemcinctus, 
Dasyprocta leporina, Tupinambis sp., Coendu sp., Cavia 
sp., Pecari tajacu, Hydrochaeris hydrochaeris. 

Caça de espera Agouti paca, Dasypus novemcinctus e D. septemcinctus, 
Nasua nasua, Dasyprocta leporina, Tupinambis sp., 
Tinamus solitarius, Pecari tajacu, Hydrochaeris 
hydrochaeris. 

Caça de escoteiro Agouti paca, Dasypus novemcinctus e D. septemcinctus, 
Dasyprocta leporina, Hydrochaeris hydrochaeris, 
Caiman latirostris, Tupinambis sp. 

 

Importância relativa das variáveis explicativas 

De maneira geral, foram encontrados níveis de colinearidade baixos e moderados entre 

as variáveis explicativas. As variáveis com níveis de colinearidade >0.5 foram apenas duas 

em RBPA (assentamentos de reforma agrária e estradas: r = 0.54; assentamentos de reforma 

agrária e rodovia federal: r = -0.65); seis na RBUN (borda e trilhas: r = -0.69; borda e 

gasodutos: r = - 0.66; rodovia federal e gasodutos: r = 0.61; rodovia federal e ferrovia: r = 

0.98; rodovia federal e linhas de transmissão de eletricidade: r = 0.52; gasodutos e ferrovia: r 

=0.55) e nenhuma variável foi correlacionada na FRV. 

Para reduzir o efeito de colinearidade, com base nos valores de AIC, foram removidas 

da análise de RBPA a rodovia federal e os assentamentos de reforma agrária, e no caso da 

RBUN, borda, rodovia federal, gasodutos e linhas de transmissão de eletricidade. O conjunto 

final de variáveis explicativas consideradas para cada área foi: RBPA = borda, trilhas, 

recursos hídricos, estradas e ferrovia; RBUN = trilhas, recursos hídricos, estradas e ferrovia; 

FRV = borda, trilhas, recursos hídricos e estradas. 

 

Efeito das variáveis explicativas 

Em geral, o efeito das variáveis analisadas foi baixo para as três áreas, o que indica que 

estas variáveis não têm influência significativa na localização das evidências de caça.  Apesar 

disso, as variáveis que apresentaram maior efeito em cada área foram: RBPA: recursos 

hídricos e borda, com efeito positivo e negativo, respectivamente; RBUN: recursos hídricos e 

ferrovia, com efeito positivo e negativo, respectivamente; FRV: estradas, com efeito negativo 

(Tabela 5). 
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Tabela 5. Estimativa média dos parâmetros dos modelos (Coeficiente), erro padrão (EP), 
intervalo de confiança (IC) mínimo e máximo para as variáveis explicativas derivada de todas 
as combinações de modelos nas quais as variáveis estiveram presentes: 32 modelos para a 
Reserva Biológica Poço das Antas (RBPA); 16 modelos para a Reserva Biológica União; 16 
modelos para a Fazenda Rio Vermelho. 
 
 Coeficiente  Erro Padrão (EP)  IC mínimo  IC máximo 
RBPA 
Intercepto 0.50 0.05 0.36 0.56 
Borda -0.06 0.07 -0.18 0.07 
Trilhas 0.00 0.02 -0.03 0.03 
Recursos hídricos 0.09 0.07 -0.04 0.23 
Estradas 0.01 0.02 -0.05 0.04 
Ferrovia 0.03 0.05 -0.07 0.13 
RBUN 
Intercepto 0.50 0.07 0.37 0.63 
Trilha 0.06 0.07 -0.09 0.20 
Recursos hídricos 0.12 0.09 -0.05 0.29 
Estradas 0.00 0.02 -0.04 0.03 
Ferrovia -.0.10 0.09 -0.29 0.09 
FRV 
Intercepto 0.59 0.06 0.46 0.72 
Borda 0.00 0.02 -0.04 0.05 
Estradas -0.11 0.09 -0.28 0.06 
Recursos hídricos 0.00 0.02 -0.03 0.03 
Trilhas 0.02 0.04 -0.06 0.11 

 

Os modelos gerados a partir de combinações de variáveis explicativas indicaram 

incertezas, com 23 modelos para RBPA, nove modelos para RBUN e 12 modelos para FRV, 

no intervalo de 95% de confiança. O modelo mais parcimonioso, que apresentou menor AIC e 

maior peso (w) na RBPA foi o que conteve as variáveis borda e recursos hídricos (AIC = 

641.13 e w = 0.17); na RBUN, ferrovia e recursos hídricos (AIC = 424.04 e w = 0.19); e em FRV 

foi o que conteve estradas (AIC = 411.28 e w = 0.29). 

 

Ranking das variáveis explicativas 

A partir da soma dos pesos de Akaike em relação ao número de modelos em que a 

variável esteve presente foi possível inferir a importância de cada variável para explicar a 

ocorrência das evidências de caça. Em relação aos pesos de Akaike, na RBPA, o maior foi 

distância de recursos hídricos (0,79), moderados foram distância de borda (0,58) e de ferrovia 

(0,43) e menores foram distância de estradas (0,27) e de trilhas (0,24). Na RBUN, o maior 

também foi distância de recursos hídricos (0,77), moderados foram distância de ferrovia 
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(0,68) e de trilhas (0,50) e menor foi distância de estradas (0,24). Na FRV, o maior foi 

distância de estradas (0,78), moderado foi distância de trilhas (0,36) e menores foram 

distância de borda (0,26) e de recursos hídricos (0,21). 

 

DISCUSSÃO 

A maioria das evidências de caça, por serem dinâmicas e heterogêneas são difíceis de 

serem quantificadas (Barve et al., 2005) e é possível que sua localização ocasional enquanto 

os censos de espécies são realizados sofra limitações em áreas onde ocorram fiscalizações. Os 

censos conduzidos em trilhas permitem o avistamento das evidências de caça apenas em sua 

proximidade e é provável que em áreas com fiscalização ou trânsito de pessoas, caçadores 

evitem setores facilmente detectados, portanto, grande parte de suas atividades pode ser 

praticada distante de trilhas.  

O presente estudo propôs utilizar uma nova abordagem (estratégia de rastreamento), no 

qual o deslocamento em busca das evidências de caça se deu de maneira difusa no interior da 

floresta, mas dados quantitativos são difíceis de serem comparados com estudos anteriores 

realizados em trilhas, devido a diferenças metodológicas e regiões com distintas 

características de habitat, riqueza de espécies e padrões culturais de caça. Entretanto, alguns 

paralelos entre a eficiência de Captura por Unidade de Esforço (CPUE) de estudos que 

buscaram localizar evidências de caça pelo método de transecto linear e o presente estudo, 

que utilizou a técnica de rastreamento, podem servir para reflexões.  

Analisando o CPUE de evidências de caça/homem*hora para o estudo de Cullen Jr. et 

al. (2001) em Mata Atlântica de Planalto no estado de São Paulo, o resultado foi de 0,0003 (as 

evidências de caça foram caçadores, tiros, cachorros e jiraus), e Sampaio et al., (2010), na 

Amazônia, também obteve um CPUE de 0,0003 de acordo com este mesmo cálculo (as 

evidências de caça foram caçadores, tiros, cápsulas de munição e jiraus). No presente estudo, 

analisando apenas as mesmas categorias encontradas pelos autores citados, foram obtidos 

CPUEs de 0.38 e 0.32, respectivamente, indicando que houve uma maior eficiência na 

detecção de evidências de caça por esforço amostral. Mas, para que fosse possível traçar 

comparações válidas, seria necessário que a técnica de rastreamento fosse aplicada nas 

mesmas áreas em que os estudos citados foram desenvolvidos, para verificar se a eficiência 

seria maior, considerando as características ecológicas e de paisagem, além de cultura de caça 

específica de cada uma dessas regiões. 
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Diferenças de ocorrência e estratégias de caça entre áreas 

De acordo com Carillo et.al. (2000) e Bruner et al. (2001), a proteção e fiscalização de 

áreas são fatores efetivos para mitigar os impactos da caça. No presente estudo, os resultados 

indicaram que apesar da caça ocorrer nas reservas biológicas, estas áreas estão mais bem 

protegidas da ação de caçadores do que a fazenda particular FRV, para a qual foram 

encontradas 50% a mais evidências de caça do que seria esperado. Mas os resultados 

indicaram não haver diferença estatística significativa entre a ocorrência de caça na Reserva 

Biológica que possui uma equipe de fiscais (RBPA) atuando frequentemente e a Reserva 

Biológica que não possui seus próprios fiscais (RBUN).  

Este resultado não indica necessariamente que a fiscalização exercida em RBPA seja 

ineficaz ou dispensável. É necessário levantar algumas hipóteses que possam explicar este 

resultado, como o baixo número de fiscais atuando para a demanda exigida, a estratégia de 

fiscalização adotada e a preferência de caçadores para caçarem na RBPA, as quais serão 

discutidas a seguir.  

Bruner et al., (2001), ao analisarem 93 áreas protegidas localizadas em 22 países 

tropicais, concluíram que a fiscalização é fator preponderante em sua proteção, mas que a 

eficiência deste elemento está correlacionada com a densidade de fiscais. Áreas protegidas 

que contavam com uma densidade média de 0,03 fiscais (3 fiscais por 100 km2) foram mais 

eficazes do que áreas que contavam com uma densidade média de 0,004 fiscais (0,4 fiscais 

por 100 km2). No presente estudo, RBPA possui uma densidade de 0,09 fiscais (5 fiscais por 

55 km2), mas a equipe de fiscalização atende também à denúncias de crimes ambientais, 

dentre eles os de caça, na RBUN e em outros fragmentos florestais localizados na área de 

abrangência da Área de Proteção da bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado, com 1.507 

km2 (Fernandes et al., 2008). Desta forma, a densidade de fiscais atendendo a toda a área 

passa a ser de 0,003, valor abaixo do estimado pelos autores como de menor eficiência para a 

fiscalização. Isto sugere que o número de fiscais atuando na região é insuficiente para a 

demanda e que, consequentemente, a proteção de RBPA está comprometida. 

A estratégia de patrulhamento e fiscalização pode também ser um fator que explica o 

resultado entre RBPA e RBUN neste estudo. Nas duas reservas biológicas, a estratégia de 

fiscalização é semelhante, ou seja, consiste em averiguações de locais onde está ocorrendo 

maior incidência da presença de caçadores – muitas vezes por meio de denúncias, para 

posterior atuação direcionada. Merode et al. (2007) identificaram semelhante estratégia em 

parques da República Democrática do Congo, nos quais fiscais monitoravam atividades 

ilegais utilizando um sistema de patrulhamento direcionado a locais considerados hotspots, ou 
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seja, áreas com maior concentração de caça. Os autores demonstraram que a frequência de 

rondas não diminuiu a incidência de caça (medida pela quantidade de carne de caça vendida 

em mercados da região), mas as rondas, mesmo direcionadas a hotspots atacados por 

caçadores foram atividades de prevenção importantes porque, nos períodos em que sua 

frequência diminuiu, a venda de caça aumentou nos mercados.  

A estratégia dos fiscais de RPBA para fiscalizar áreas de hotspots de caça pode ser um 

fator importante para que a incidência de caça nessa área não tenha apresentado índices 

maiores, mas seria necessário que os próprios fiscais mantivessem uma rotina de registros de 

suas incursões para que futuros estudos possam utilizá-los como variáveis e verificar se a 

estratégia de fiscalização mais apropriada para a região seria investir em maior frequência de 

atuações ou em rotina de patrulhamento planejado. 

O fator principal pode ser que, de acordo com relatos de caçadores e de funcionários do 

ICMBio, a Reserva Biológica Poço das Antas é, dentre todos os fragmentos florestais da 

região, o preferido para a prática de caça devido à maior quantidade de animais, de acordo 

com os depoimentos (Capítulo 4 desta tese). O levantamento de fauna preferencialmente 

caçada, realizado por Araújo et al. (2008) é o único executado para mamíferos de médio e 

grande porte nas duas reservas biológicas e confirma os depoimentos. 

A análise das estratégias de caça indicou que a RBPA demonstra ainda, outro agravante, 

pois foi constatado nesta área que a caça de espera apresentou diferença significativa e 

maiores registros em relação às outras áreas. A utilização dessa estratégia pelo caçador está 

condicionada ao uso de arma de fogo e implica em uma seletividade de espécies caçadas bem 

maior (Alves et al., 2009) do que as que empregam armadilhas (Jerosolimski e Peres, 2003), 

por exemplo. Além disso, acampamento foi outra categoria com maior ocorrência na RBPA e 

foi significativamente diferente em relação às outras áreas. Relatos de caçadores locais 

revelaram que geralmente acampamento está relacionado à caça com trabucos (Capítulo 4). 

Trabuco foi a categoria de caça mais registrada nesta área, o que nos leva a concluir que pela 

presença de maior quantidade de jiraus, cevas e trabucos na RBPA, uma maior riqueza de 

espécies e maior quantidade de animais devem estar sendo retirados dessa área.  

Quando RBUN foi analisada, a caça com cachorro, com um número elevado de covas - 

evidências de que caçadores cavaram buracos feitos por tatus no solo - apresentou valores 

elevados. Covas são, entretanto, indicativos de caça de apenas dois tipos de mamíferos 

(Dasypus spp. e Tupinambis sp.), sugerindo que, por motivos que precisam ser investigados, a 

caça nesta reserva biológica pode estar sendo praticada de forma mais seletiva. Caça de 

escoteiro, apesar de não apresentar diferenças significativas entre as três áreas do estudo, teve 
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maiores registros nas duas reservas biológicas, sugerindo que caçadores evitam trafegar com 

mais frequência durante o dia (período em que este estudo foi realizado) na propriedade 

particular FRV, apesar dela não ser fiscalizada, do que nas unidades de conservação. 

Em geral, em florestas tropicais, espécies de maior porte são preferidas pelos caçadores 

(Peres 1990; Bodmer et al. 1997), mas a maior longevidade e baixa fecundidade as 

predispõem a declínios populacionais onde a caça é persistente e nestas áreas a assembléia de 

vertebrados passa a ser dominada por animais de menor porte (Peres, 2000). Os relatos de 

caçadores em nosso estudo não indicaram a caça de espécies de grande porte e nem de muitas 

de médio porte descritas em estudos realizados na Amazônia e no México (Bodmer et al., 

1994; Bodmer et al., 1997; Escamilla et al., 2000; Peres, 2000) e nem mesmo em outras 

regiões da Mata Atlântica (Cullen Jr et al., 2000, Cullen Jr et al., 2001, Pianca, 2004; Nobre, 

2007), com exceção de Pecari tajacu e Hydrochaeris hydrochaeris. Araújo et al. (2008) 

registraram evidências indiretas de Mazama sp., mas caçadores locais e fiscais relataram não 

avistarem estes animais na região desde a década de 70. 

 

Importância dos acessos às florestas na ocorrência de caça 

A maior vulnerabilidade em relação à caça das duas reservas biológicas está relacionada 

com a proximidade de recursos hídricos. Estudos na Amazônia registraram que rios foram 

elementos importantes relacionados com a maior defaunação de espécies preferidas para a 

caça (Peres, 1996; Peres e Lake, 2003), devido à facilidade de acesso por barcos. Em parte, 

este fator pode ser explicado em uma das áreas deste estudo, uma vez que o rio São João e a 

represa Juturnaíba, localizados às margens de RBPA representam acessos navegáveis a 

caçadores que pretendem caçar em setores mais remotos e difíceis de serem acessados pelos 

fiscais. Entretanto, a RBUN não conta com nenhum rio navegável em suas fronteiras ou em 

seu interior, sugerindo que a importância desta variável está relacionada com o 

comportamento dos caçadores ao escolherem regiões alagadiças para aumentarem seu sucesso 

na caçada. Próximo a corpos de água, existe uma grande frequência de animais que procuram 

por água e especialmente de vertebrados herbívoros que buscam complementação nutricional 

proveniente dos barreiros. Caçadores utilizam estas áreas e muitas vezes acrescentam sal para 

estimular a visita desses animais (Ayres e Ayres, 1979; Trinca e Ferrari, 2006). 

Estudos indicaram que a proximidade com estradas (Ayres et al., 1991; Wilkie et al., 

2001; Altrichter e Boaglio, 2004; Peres e Lake, 2003) e assentamentos humanos (Rao et al., 

2005; Parry et. al., 2010) aumenta a pressão de caça verificada de acordo com a diminuição 

de densidade e abundância de populações de animais. Neste estudo, não foi encontrada a 



56 

 

mesma resposta para a distribuição espacial da ação de caçadores. Nas duas reservas 

biológicas, estradas apresentaram baixa importância relativa em relação à ocorrência de caça e 

na fazenda particular, apesar desta variável ter alta importância, a distribuição das evidências 

aumentou de acordo com maiores distâncias. 

Enquanto em florestas contínuas e de grande extensão os acessos sejam limitados, é 

possível que, em uma paisagem fragmentada como a deste estudo, com tantos acessos, 

especialmente pelas fazendas do entorno, onde predominam pastagens, os caçadores prefiram 

transitar e assim podem evitar as estradas da região intensamente trafegadas por veículos, que 

os tornam expostos e facilmente detectados por fiscais ou por pessoas que os denunciem. 

Essas inferências recebem reforço ao se observar a resposta para borda na RPBA, que 

apresentou um maior efeito negativo, indicando que a distribuição da caça ocorre mais no 

interior da reserva e a resposta de ferrovia na RBUN, para a qual as evidências de caça foram 

localizadas distantes, uma vez que ela é exposta porque apesar de cortar RBUN também 

contorna a rodovia federal BR101, intensamente trafegada por veículos. 

Neste estudo, apesar de assentamentos de reforma agrária terem sido excluídos do 

modelo pelo critério de Akaike, esta variável foi correlacionada com estradas, o que permite 

afirmar que também possuem baixa importância relativa na ocorrência de caça. Resultado 

semelhante foi encontrado para trilhas, com baixa importância na RBPA, onde ocorre 

fiscalização, mas moderada, onde fiscais não estão presentes, como na RBUN e na FRV. 

Os modelos gerados neste estudo pretenderam apontar a importância relativa de 

elementos da paisagem na ocorrência das evidências de caça e a incerteza no número de 

modelos gerados dentro do intervalo de 95% de confiança. Entretanto, é possível que a 

distribuição espacial das evidências de caça esteja também associada outros fatores que não 

foram considerados neste estudo, como árvores frutificadas, especialmente palmeiras, 

bastante visitadas por mamíferos roedores; tipos de fitofisionomias; trilhas ou outros sinais e 

registros de animais potencialmente caçados que indiquem suas áreas de uso; índices que 

indiquem o conhecimento do caçador sobre a localização dos animais e índices que indiquem 

a rotina e percurso de fiscais. 

 

Recomendações para futuros estudos e estratégias de fiscalização 

A existência de leis ambientais e áreas protegidas não são suficientes para garantir a 

efetividade de proteção (Akella et al., 2006). A presença de fiscalização constante é um dos 

fatores que inibe a prática da caça ilegal, embora a falta ou número insuficiente de fiscais seja 

um fenômeno generalizado em áreas protegidas (Brandon et al., 1998; Terborgh et al., 2002). 
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No Brasil um estudo revelou que em 91 áreas protegidas de uso restrito cerca de 73% 

possuíam a metade dos funcionários necessários (Lemos e Ferreira, 2000).  

O presente estudo recomenda que políticas públicas sejam desenvolvidas e voltadas 

para uma maior contratação de fiscais que possam contar com capacitações e equipamentos de 

trabalho adequados, mas sugere-se que as equipes de fiscais presentes em áreas protegidas ou 

as que exerçam fiscalização em florestas de propriedades privadas desenvolvam um 

planejamento de rotina e não apenas fiscalizações estratégicas. 

Na RBPA, as atividades de fiscalização são planejadas principalmente com base em 

denúncias que o ICMBio ou os fiscais recebem e assim, operações de flagrantes são 

deflagradas em locais de caçadas ou pontos de entradas e saídas que os caçadores utilizam na 

reserva. Não são gerados relatórios de fiscalização e, portanto, não é possível o 

acompanhamento da efetividade das atividades. O procedimento de operações de flagrantes é 

o mesmo executado na RBUN quando a fiscalização ocorre. É reconhecida a importância 

destas operações, inclusive, Fuccio et al. (2003) recomendam que se este tipo de estratégia 

fosse realizada no interior do estado do Acre, o número de autuações seria muito maior. 

Porém, o presente estudo sugere que além da presença de fiscais nos pontos estratégicos, 

exista um patrulhamento de rotina para aumentar o sucesso de flagrantes e imprimir maior 

eficácia na fiscalização. 

A modelagem utilizada neste estudo proporciona uma boa ferramenta para ser utilizada 

em áreas onde se pretende planejar as atividades de fiscais de forma mais eficiente e 

economicamente menos dispendiosa. Sugere-se aqui que, para as áreas analisadas neste 

estudo, a fiscalização deva ser menos concentrada em áreas que tornam os caçadores mais 

expostos, como bordas das áreas, trilhas e estradas e mais direcionadas às regiões com 

presença de corpos hídricos.  

Nas áreas onde este estudo foi desenvolvido, caçadores estão atuando no interior e 

próximo a recursos hídricos e as sugestões são para que fiscais mapeiem rotas de visitas a 

esses setores, os freqüente em patrulhamentos aleatórios e gerem relatórios com informações 

georreferenciadas de evidências de caça e presença física de caçadores, como assovios 

específicos, sons de caminhadas furtivas na mata, sons de disparos de armas de fogo, mesmo 

quando não seja possível alcançá-los e autuá-los, para que se possa verificar a eficiência dessa 

estratégia de acordo com o fluxo de caça e de caçadores ao longo do tempo. Relatos de 

caçadores revelam que a percepção de que fiscais visitaram os setores que costumam caçar os 

fazem não voltar mais ao local (observação pessoal). Dessa forma, a eficiência de fiscalização 

poderia ser medida, ao longo do tempo, pela relação inversa entre evidências de caça e 
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frequência ou rotas planejadas e aleatorizadas, em um esforço para otimizar a função dos 

fiscais. 
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CCCCAPÍTULO 4APÍTULO 4APÍTULO 4APÍTULO 4    

 

Triangulação da caça ilegal: comportamento do caçador, valor 

econômico da caça e motivações para a prática ilegal 

 

INTRODUÇÃO 

 O consumo da carne de caça é influenciado por uma combinação de fatores ambientais, 

sociais e econômicos. Vários estudos têm abordado diferentes aspectos específicos desta 

interação complexa, mas poucos têm desenvolvido uma abordagem interdisciplinar visando 

agrupar todos numa única análise. Em parte, o pouco interesse por pesquisas interdisciplinares 

sobre a caça é explicado por interesses e habilidades acadêmicas e pessoais dos próprios 

pesquisadores, mas também porque ampliar a compreensão deste tema implica em vários 

problemas práticos, sem contar as dificuldades inerentes ao acesso a uma atividade proibida 

(Kümpel, 2006).   

 A prática da caça varia muito em magnitude, forma e propósito. Essas diferenças são 

expressas nas taxas de extração de animais das florestas, modalidades de caça, técnicas e 

tempo empregados, espécies caçadas, sazonalidade e habitats explorados (León e Montiel, 

2008). As condições econômicas e culturais da população também influenciam a intensidade 

da caça. Pessoas que vivem próximas às florestas tropicais mantêm as preferências culturais 

pelo consumo de carne silvestre, mas em regiões onde existe crescimento nos níveis de 

emprego e renda, a caça pode ser desestimulada pela oportunidade de trabalho, embora possa 

por outro lado, ser estimulada por consumidores ricos interessados em comprar carne de 

animais silvestres (Sirén et al., 2006).  

As razões e motivações da caça praticada atualmente são complexas. Além dos 

interesses econômicos, em grande parte, estão relacionadas também ao prestígio social e à 

recreação (Gat, 2000). Motivações podem ser compreendidas como uma força específica que 

orienta o comportamento do indivíduo para satisfazer um objetivo (Manfredo et al., 2004). 

Para os caçadores, essas motivações podem ser a quantidade ou as espécies dos animais que 

se pretende caçar, a obtenção de um troféu, demonstração de habilidade, fomento das relações 

com amigos, familiares e companheiros de caça ou um desejo de estar ao ar livre para escapar 

do cotidiano urbano (Woods e Kerr, 2010). 
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 Estudos que têm como interesse assuntos sensíveis ou ilegais (como comportamento 

sexual, crime e renda) devem considerar a grande possibilidade de recusa por parte dos 

potenciais sujeitos do estudo de colaborarem ou, quando concordam em participar, poderem 

fornecer informações não verdadeiras ou tentar enganar o pesquisador propositalmente, 

comprometendo a credibilidade dos dados. Para lidar com esses problemas é indicado o uso 

de abordagens metodológicas que combinem análises quantitativas e qualitativas (Eliason, 

2003), as quais garantem, inclusive, maior profundidade e amplitude da pesquisa (Bernard, 

2002). A combinação de pesquisas quantitativas e qualitativas é caracterizada como 

triangulação e a esta junção é possível ainda incorporar o emprego de vários métodos 

(Fielding e Schreier, 2001). Alguns estudos sobre caça de animais silvestres, especialmente os 

desenvolvidos no continente africano, têm empregado a triangulação para compreender os 

múltiplos aspectos da interação entre caçadores e o uso dos recursos faunísticos (Warchol et 

al., 2003; Kümpel, 2006; Sachedina, 2006; Yonariza, 2006; Mudekwe, 2007). 

 A triangulação é um processo para examinar um fenômeno a partir de vários ângulos, 

num esforço para verificar a validade dos resultados (Denzin e Lincoln, 1994). É classificada 

em quatro tipos: 1) triangulação de dados, onde emprega o uso de vários tipos de informantes 

categorizados em grupos ou tipos de pessoas - por esta técnica, é possível demonstrar a 

congruência dos resultados revelados por todos os grupos, sugerindo o peso da evidência 

como um resultado verdadeiro; 2) triangulação de pesquisadores envolve um grupo de 

pesquisadores abordando um mesmo fenômeno e utilizando os mesmos métodos e técnicas de 

pesquisa, a fim de verificar se existe influência do pesquisador sobre os problemas e 

resultados do estudo; 3) triangulação teórica refere-se ao uso de mais de uma abordagem 

teórica na interpretação dos resultados; 4) triangulação metodológica emprega o uso de mais 

de um método para a coleta dos dados (Denzin 1998; Guion, 2002; Cox e Hassad, 2005; 

Hoque 2006; Teixeira 2008). 

Fielding e Schreier (2001) descreveram três modelos de triangulação que, combinados 

com os tipos de triangulação, podem fortalecer pesquisas interdisciplinares: 1) modelo de 

validade, para corroborar resultados obtidos a partir de métodos diferentes; 2) modelo de 

complementaridade - que pode combinar dados, pesquisadores, métodos e/ou teorias 

diferentes, objetivando alcançar uma visão mais ampla e completa do fenômeno estudado; 3) 

modelo de trigonometria que indica a necessidade de combinar métodos a fim de obter um 

cenário do fenômeno estudado (mas não objetiva validar os resultados derivados dos métodos 

escolhidos). 
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  Neste estudo, para compreender o comportamento e motivações dos caçadores que 

atuam na baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro, bem como os aspéctos econômicos 

envolvidos na atividade, foram utilizados dois tipos de triangulação (dados e metodológica) e 

a discussão dos resultados foi amparada em dois modelos de análise (complementaridade e 

trigonometria). Os objetivos foram conhecer: 

1) O perfil e origem dos caçadores (nível socioeconômico, cidade de origem);  

2) O comportamento do caçador (espécies caçadas e espécies preferidas, espécies que 

diminuíram ou desapareceram; valor de uso das espécies, estratégias e técnicas empregadas, 

tempo dedicado à caçada, fatores que otimizam o esforço da caça, dias da semana e período 

sazonal preferidos, aspectos culturais do hábito, preferência por localidades, número de 

caçadores envolvidos, características de territorialidade e amistosidade entre caçadores dentro 

das matas);  

3) O investimento financeiro e os aspectos econômicos envolvidos na caça praticada na região 

do estudo (tipos e custos de equipamentos - armas, munição, alimentos e transporte - valor 

dos animais silvestres comercializados, perfil do comércio, perfil do comprador);  

4) O perfil da caça na região (caça de subsistência, comercial, esportiva, social ou outra). 

5) O conhecimento sobre a proibição da caça de animais silvestres e propostas de atuação em 

relação ao tema para a região.  

A compreensão de fatores relacionados ao comportamento de caçadores e os motivos 

que os estimulam a praticar esta atividade pode auxiliar a traçar o perfil da caça na região da 

baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro e contribuir para que agências de combate a este 

crime ambiental e instituições que promovam educação ambiental e desenvolvimento 

socioeconômico regional direcionem seus esforços e estratégias de atuação. 

 

MÉTODOS 

Área de estudo 

Este estudo foi desenvolvido na baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro, na região 

compreendida pela Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio São João/Mico-Leão-Dourado 

(22o20'-22o50'S, 42o00'-42o40'O), criada por Decreto Federal em 27/06/2002, com a finalidade 

de proteger e conservar os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento 

do solo, garantindo assim, o uso racional dos recursos naturais e a proteção dos remanescentes 

de Floresta Atlântica e do patrimônio ambiental e cultural da região (Primo e Völcker, 2003).  

Nesta região, estão localizadas as Reservas Biológicas União (RBUN) e Poço das Antas 

(RBPA), inúmeras propriedades rurais com pequenos fragmentos florestais menores que 50 
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ha (Grativol et al., 2008) e o maior fragmento de floresta de baixada da região pertencente a 

uma propriedade rural, a Fazenda Rio Vermelho (FRV) (Figura 1), além de concentrações 

urbanas, representadas por municípios e seus distritos. 

 

 
Figura 1. Mapa da Bacia do Rio São João, indicando a localização das Reservas Biológicas 
Poço das Antas e União e Fazenda Rio Vermelho, bem como os municípios de influência 
(Fonte: Associação Mico-Leão-Dourado apud Rambaldi, 2007). 
 

A área de abrangência deste estudo incluiu os distritos de Rocha Leão (pertencente ao 

município de Rio das Ostras), Rio Dourado, Boa Esperança e Professor Souza (pertencentes 

ao município de Casimiro de Abreu) e os municípios de Casimiro de Abreu, Silva Jardim e 

Rio Bonito, às margens da Rodovia Federal BR-101 (Figura 2).  
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Figura 2. Identificação da área de abrangência do estudo, indicando a posição de municípios, 
distritos, Reservas Biológicas e a Fazenda Rio Vermelho, ao longo da BR-101 sentido Rio de 
Janeiro (RJ) – Vitória (ES). Veja Figura 1. 

 

Caracterização da população humana 

De acordo com o censo do IBGE (2010), enquanto a população de todo o estado do Rio 

de Janeiro é de 15.989.929 habitantes, com uma densidade de 365,23 hab/km2, as cidades 

onde este estudo foi desenvolvido contam com: Casimiro de Abreu - 35.347 habitantes e 

76,71 hab/km2; Silva Jardim – 21.349 habitantes e 22,77 hab/km2; Rio Bonito - 55.551 

habitantes e 121,70 hab/km2.  

As populações humanas estabelecidas no entorno onde atualmente estão localizadas as 

Reservas Biológicas União e Poço das Antas foram influenciadas por e incorporaram ao longo 

de sua formação histórica e social as características culturais de grupos indígenas – hábeis nas 

técnicas de rastreamento da caça - que ocuparam a região até o século XVIII e de 

colonizadores europeus, especialmente portugueses (MMA/IBAMA, 2005; MMA/ICMBio, 

2008). Destas primeiras populações deriva o hábito de moradores da região de consumirem 

carne de animais silvestres, relatada até os dias de hoje como “vício da caça” (Lima, 2004; 

MMA/IBAMA, 2005; MMA/ICMBio, 2008).  
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Entrevistados 

Foram entrevistados caçadores residentes da região de abrangência do estudo e 

funcionários do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

responsáveis pelas atividades de fiscalização contra a caça nas Reservas Biológicas Poço das 

Antas e União.  

Este estudo foi iniciado meses antes do desmembramento do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para a criação do ICMBio (em 

28 de agosto de 2007), e durante a coleta de dados, essa transição autárquica ainda era 

desconhecida pela população local e até mesmo confusa para os próprios funcionários do 

órgão, cabendo-lhes inclusive, a responsabilidade de fiscalização de áreas florestais 

localizadas em propriedades agrícolas particulares. Diante da situação apresentada, a 

pesquisadora, autora deste estudo, adotou a postura de, ao entrevistar caçadores, fazer 

referência aos funcionários do IBAMA ao invés do ICMBio, apesar de que neste documento, 

as referências foram endereçadas ao ICMBio.   

Os técnicos ambientais do ICMBio atuam na fiscalização da região do estudo desde 

1983, quando eram agentes de defesa florestal do antigo Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal (IBDF). Dentre os demais funcionários, especialmente os analistas 

ambientais, o mais antigo atua na região desde 1993 e o mais recente, desde 2007.  

 

Contatos com moradores locais e caçadores 

 O presente estudo foi realizado entre janeiro de 2007 e novembro de 2009. No primeiro 

ano, as visitas à região foram esporádicas e por curtos períodos, mas a partir do segundo ano a 

região foi visitada em quase todos os meses, com uma média de 15 dias por mês. Foi utilizado 

o método de observação participante (Becker e Geer, 1997) para estabelecer relações com a 

população local, auxiliar a aproximação com caçadores e para compor o roteiro de entrevistas. 

Este estudo foi o primeiro na região a buscar a colaboração de caçadores para 

compreender o perfil da caça e foram encontradas dificuldades porque os moradores locais, 

bem como os caçadores, estão acostumados com a presença de fiscais do ICMBio que 

residem em Casimiro de Abreu, com o patrulhamento da Polícia Militar Florestal e 

eventualmente, com a presença de policiais da Polícia Federal, principalmente da Delegacia 

do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico (DELEMAPH), que atuam especialmente no 

combate à caça de animais silvestres nesta região.  

De maneira geral, os moradores locais costumam atribuir a presença de pesquisadores 

na região ao estudo do mico-leão-dourado (Leonthopithecus rosalia), uma vez que a 
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Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD), uma Organização Não-Governamental (ONG) 

possui um programa de monitoramento desta espécie há quase 30 anos na região. Embora 

pesquisadores e funcionários da AMLD sejam vistos com simpatia e respeito pelos 

moradores, neste estudo, apesar de serem identificadas as dificuldades a serem superadas para 

entrar em contato com caçadores, decidiu-se desde o princípio que seriam obedecidas com 

rigor as premissas do método de observação participante. De acordo com o método, paciência 

e honestidade são condições necessárias para que o pesquisador possa atenuar a distância que 

o separa do grupo que pretende trabalhar, lide com suas expectativas, consiga derrubar alguns 

bloqueios como a desconfiança e seja aceito como alguém externo, interessado em realizar 

um estudo junto à população (Milles e Huberman, 1984; Richardson, 1999).  

Dessa forma, foi adotada a postura de esclarecer abertamente os objetivos deste estudo a 

qualquer pessoa que perguntasse pelas razões da presença da pesquisadora na região, 

especialmente quando a confundiam com os “pesquisadores do mico”, principalmente para 

garantir a honestidade da abordagem e para evitar possíveis represálias de caçadores aos 

demais pesquisadores e funcionários da AMLD em seus trabalhos de campo, caso a proposta 

do estudo não fosse bem aceita. Essas oportunidades aconteceram em situações e locais 

cotidianos, como em supermercados, comércios, agências bancárias, postos de gasolina, 

oficinas mecânicas das cidades da região e em conversas com recém-conhecidos locais. 

Buscou-se especialmente os locais onde a presença de homens era predominante, uma vez que 

a atividade de caça na região é basicamente exercida pela população masculina e as mulheres, 

embora tenham conhecimento da atividade, já que possuem familiares ou conhecidos que são 

caçadores, são resistentes a conversarem sobre o assunto. Com aproximadamente dois anos de 

abordagens e buscas de informações sobre o tema, os primeiros contatos que conduziram aos 

caçadores que concordaram em participar deste estudo começaram a surgir. 

 

Procedimentos de coleta de dados 

 De fevereiro de 2008 a novembro de 2009, foram aplicados os métodos para o 

levantamento qualitativo e quantitativo de informações sobre o perfil e o comportamento de 

caçadores, as motivações (perfil da caça), os aspectos econômicos da atividade e as propostas 

por parte de caçadores e funcionários do ICMBio para ações de controle ou combate à caça na 

região, utilizando a abordagem de triangulação de dados e metodológica.   

Neste período, foram obtidas informações sobre a caça e sobre caçadores por meio dos 

autos de infração (Miranda e Alencar, 2007) e fotografias das operações de fiscalização, 

cedidas pelo ICMBio da RBPA e da RBUN.  Agentes do ICMBio produzem fotografias dos 
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flagrantes de fiscalização que são anexadas aos autos de infração quando encaminhados à 

persecução administrativa e jurídica e este material foi cedido, mediante assinatura de um 

termo de compromisso em que a pesquisadora autora deste estudo se comprometeu a não 

revelar nenhum tipo de informação pessoal dos autuados e preservar quaisquer características 

físicas presentes nas fotografias que pudessem identificá-los (Anexo XII). 

Entre fevereiro de 2008 e agosto de 2009 foi realizado um levantamento de evidências 

de caça em florestas das RBPA, RBUN e FRV (Capítulo 3 desta tese). As evidências foram 

fotografadas, com especial interesse nos tipos de materiais utilizados em suas confecções ou 

em informações - como marcas de produtos - contidas nos itens descartados por caçadores nos 

fragmentos florestais estudados. 

De maio de 2009 a novembro do mesmo ano, foram realizadas entrevistas de 

profundidade com caçadores da região (Kellert, 1991; Eliason e Doder, 1999; León e Montiel, 

2008) e com agentes do ICMBio das Reservas Biológicas Poço das Antas e União. Entrevista 

de profundidade é utilizada em pesquisas qualitativas que tem por objetivo a compreensão 

detalhada das crenças, valores, motivações, atitudes e comportamento de pessoas em um 

contexto social específico. A finalidade deste tipo de pesquisa não é alcançar resultados 

quantificados, mas explorar uma amostra do espectro dos pontos de vista. Devido a estas 

razões, o número de entrevistados deve ser limitado, uma vez que mais entrevistas não 

incrementam as informações, nem levam a uma compreensão mais detalhada, porque o ponto 

de vista de cada indivíduo, embora possa parecer único, é formado pelo meio social em que 

vive e nele existe um número limitado de interpelações e versões da realidade (Gaskell, 

2007). 

Os caçadores entrevistados foram selecionados de acordo com a técnica snowball 

sampling (Biernack e Waldorf, 1981), também conhecida por cadeia de informantes ou 

método bola-de-neve. Para isso, as perguntas foram feitas aos caçadores, na maioria do 

decorrer das entrevistas em terceira pessoa, referindo-se, portanto, aos “outros caçadores”, ou 

no passado, ou seja, à “época em que caçavam”, mesmo com conhecimento de que ainda 

praticavam a caça, uma vez que durante o estudo piloto, caçadores evitavam respondê-las 

quando feitas em primeira pessoa. Nestas situações, o recurso utilizado para se conseguir 

informações atualizadas e confirmar o que em seus relatos podia ser considerado experiência 

pessoal, foi deixá-los à vontade para responder sobre “os outros caçadores” ou a si mesmos no 

passado e no decorrer da entrevista, refazer a pergunta em meio a outros temas. Um roteiro 

contendo as mesmas perguntas foi aplicado a caçadores e funcionários do ICMBio.  
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As entrevistas foram gravadas em equipamento de áudio digital e transcritas 

posteriormente. Cópias do termo de consentimento livre e esclarecido assinadas pelos 

entrevistados e pela pesquisadora autora deste estudo firmaram a autorização dos 

entrevistados para as gravações de seus relatos e a garantia quanto aos seus anonimatos 

(Anexo XIII). 

Para a análise das transcrições das entrevistas foi construída uma matriz em Excel 2007 

com as questões de interesse da pesquisa dispostas nos títulos de cada coluna, e a resposta de 

cada entrevistado em uma linha individual. Como sugere Gaskell (2007), após a leitura 

exploratória dos depoimentos, examinou-se metodicamente as células buscando pelos 

padrões, pelas informações convergentes e divergentes de cada pergunta investigada e seis 

novas matrizes foram construídas contendo: 1) as informações convergentes entre caçadores; 

1) informações divergentes deste mesmo grupo; 3) informações convergentes entre 

funcionários do ICMBio; 4) informações divergentes deste mesmo grupo; 5) informações 

convergentes entre caçadores e funcionários do ICMBio; 6) informações divergentes entre 

caçadores e funcionários do ICMBio. 

Por fim, nos meses de outubro e novembro de 2009, foi realizada uma cotação de preços 

dos materiais que haviam sido registrados (Coad, 2007) em fotografias durante o 

levantamento de evidências de caça nos fragmentos florestais estudados e nas operações de 

fiscalização do ICMBio das Reservas Biológicas de Poço das Antas e União.  Para a cotação 

de preços, foi extraída uma média destes que constavam em três tipos de estabelecimentos 

comerciais - quando existentes na localidade – como supermercados, lojas de materiais de 

construção, de equipamentos para lazer e pesca, de produtos agropecuários, de produtos de 

autopeças nos municípios de Casimiro de Abreu, Silva Jardim e Rio Bonito. A cotação de 

armas de fogo e munição foi realizada em Niterói, município mais próximo que comercializa 

estes produtos.  

Para a análise de custos dos materiais utilizados para caça e dos itens consumidos por 

caçadores durante a caçada, os valores foram agrupados por: 1) cada operação de flagrante de 

caçadores registrada pelas fotografias do ICMBio, entre 2003 e 2009, a fim de verificar o 

investimento de caçadores para praticarem a caça na região; 2) registros fotográficos de 

materiais e itens de caça localizados por dia de amostragem no levantamento de evidências de 

caça na Reserva Biológica Poço das Antas, Reserva Biológica União e Fazenda Rio 

Vermelho, no período de fevereiro de 2008 a agosto de 2009, com o objetivo de verificar 

variações de investimento econômico em cada uma das áreas.  
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Os métodos utilizados para coleta de dados visaram compreender cinco dimensões neste 

estudo: 1) perfil dos caçadores e cidade de origem pelas quais caçadores chegam até as matas 

da região; 2) o comportamento de caça; 3) os aspectos econômicos da caça na região; 4) o 

perfil da caça; 5) O conhecimento sobre a proibição da caça e propostas de atuação na região. 

A Tabela 1 descreve as características da metodologia e análises utilizadas em cada uma das 

dimensões. 
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Tabela 1. Tipos de triangulação, métodos e análises utilizadas para compreensão da caça praticada na região da baixada litorânea do estado do Rio 
de Janeiro, entre fevereiro de 2008 a novembro de 2009. 
 

Dimensões 
Tipo de 

Triangulação 
Métodos Informações sobre o método Análises 

Perfil do 
caçador e 
cidades de 

origem até os 
fragmentos 
florestais 

Triangulação 
metodológica 

1) Entrevistas de 
profundidade com 
caçadores 

Perguntas:  
• Qual é a sua idade? 
• Qual é a sua ocupação profissional? 
• Qual é o seu nível de escolaridade? 
• Em que cidade ou distrito mora? Onde nasceu? Há quanto tempo 
reside na região? 
 

Análise 
quantitativa 

2) Evidências de 
caça 

Sacolas plásticas de supermercados: tipo de evidência de caça 
localizado nos três fragmentos florestais estudados (no Capítulo 3 
incluído na categoria lixo), nas quais estavam impressas as redes de 
supermercados e as cidades onde estão localizados. Caçadores utilizam 
estas sacolas para transportarem alimentos e itens para caça e as 
descartam na mata. 
 

Análise 
qualitativa 
descritiva 
(Pereira, 1999) 

3) Autos de infração 
do ICMBio 

Informações: endereço; naturalidade (cidade e estado); local de 
residência do caçador autuado. 

Análise 
quantitativa 

Comportamento 
do caçador 

Triangulação 
metodológica 

e 
Triangulação 

de dados 

1) Entrevistas de 
profundidade com 
caçadores e com 
agentes do ICMBio 

Perguntas:  
• Espécies caçadas - Quais espécie são caçadas na região? Quais são 
preferencialmente caçadas? Existem espécies que diminuíram ou 
desapareceram da região? 
 

Análise 
quantitativa de 
conteúdo 
(Bardin, 1977) 

• Aspectos culturais do hábito – Com quem o caçador aprende a caçar? 
Com que idade começa? 
• Estratégias e técnicas empregadas – Quais as técnicas ou estratégias 
que se usa pra caçar? 
• Fatores que otimizam o esforço da caça – O que faz um caçador 
escolher a área de caçada? Como ele sabe o que é um bom local pra 
caçar? 
• Período sazonal preferido para caça e dias da semana - Caçador tem 
dia da semana pra ir para mata caçar? Qual é a frequência com que caça 

Análise 
qualitativa 
(Gaskell, 2007) 
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Dimensões 
Tipo de 

Triangulação 
Métodos Informações sobre o método Análises 

por mês? Qual é a época do ano onde mais ocorrem caçadas? 
• Tempo dedicado à caçada – A que horas caçador entra e sai das 
matas? Quanto tempo pode ficar caçando? 
• Preferência por fragmentos florestais da região – Qual é o melhor 
lugar pra caçar na região? 
• Número de caçadores envolvidos – Caçador vai pra mata caçar 
sozinho ou vai com um ou mais companheiros? Quantos? Qual a 
relação entre eles? 
• Características de territorialidade entre caçadores dentro das matas – 
O que acontece quando um caçador encontra outro na mata? Existem 
disputas por territórios? E quando encontra pesquisadores? E quando 
encontra fiscais? Caçador deixa algum tipo de sinal na mata? Para 
quem? O que significam? 

2) Valor de Uso das 
Espécies 

Fórmula: (VU = SU/n), onde: VU = valor de uso da espécie; SU = 
número de vezes em que cada espécie foi citada pelos entrevistados; n 
= número de entrevistados. 

Análise 
quantitativa: 
Estimativa de 
valor de uso de 
espécies 
(Phillips et al., 
1994) 
 

3) Fotografias das 
evidências de caça e 
das operações de 
fiscalização do 
ICMBIO 

• Espécies caçadas – espécies de animais apreendidas nas operações de 
fiscalização contra a caça. 
• Número de caçadores envolvidos – número de caçadores fotografados 
nas autuações do ICMBio. 

Análise 
quantitativa de 
conteúdo de 
imagens 
(Bauer, 2007) 
 

4) Autos de infração 
do ICMBio 

• Dias da semana e período sazonal preferidos para caça – dias e meses 
dos anos registrados. 
• Tempo dedicado à caçada – hora da apreensão registrada. 
• Preferência por fragmentos florestais da região – locais onde 
caçadores foram autuados. 

Análise 
quantitativa de 
conteúdo 
(Bardin, 1977) 
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Dimensões 
Tipo de 

Triangulação 
Métodos Informações sobre o método Análises 

Investimento e 
aspectos 

econômicos da 
caça 

Triangulação 
metodológica 

e 
Triangulação 

de dados 

1) Entrevistas de 
profundidade com 
caçadores e com 
agentes do ICMBio 
 

• Perfil do comércio de animais silvestres – Existe comércio de caça na 
região? Quem vende? Como é feita a venda? 
• Perfil dos compradores - Quem compra carne de caça? Por que e 
como compram? São compradores de quais cidades? 
• Valor das espécies comercializadas – Quais são as espécies 
comercializadas? Quanto custam? 
• Quanto custa caçar? 
 

Análise 
qualitativa 
(Gaskell, 2007) 

2) Análise de 
custos 

• Tipos e custos de equipamentos e itens utilizados na caçada – Que 
tipos de equipamentos, itens e alimentos os caçadores levam para 
caçar? 
 

Adaptado de 
Coad (2007) 

3) Fotografias das 
evidências de caça e 
das operações de 
fiscalização do 
ICMBio 

• Quanto custa caçar? Adaptado de 
Coad (2007) 
 

   

Perfil da caça 

Triangulação 
metodológica 

e 
Triangulação 

de dados 

1) Entrevistas de 
profundidade com 
caçadores e com 
agentes do ICMBio 

Pergunta:  
• Por que se caça? O que motiva os caçadores a caçarem? 

Análise 
qualitativa da 
(Gaskell, 2007) 
e Análise 
quantitativa de 
conteúdo 
(Bardin, 1977) 
 

Conhecimento 
sobre a 

proibição da 
caça e propostas 

de atuação 

Triangulação 
de dados 

1) Entrevistas de 
profundidade com 
caçadores e com 
agentes do ICMBio 

Perguntas: 
• É proibido caçar? Se é, por quê? Quem proíbe? 
• O que você sugere para controlar ou combater a caça na região? 

Análise 
qualitativa 
(Gaskell, 2007) 
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RESULTADOS 

 Para a análise, foram entrevistados 12 caçadores e 12 agentes do ICMBio das Reservas 

Biológicas Poço das Antas e União. Os funcionários do ICMBio entrevistados foram 

compostos por três técnicos ambientais com Ensino Médio incompleto; três funcionários 

públicos cedidos ao ICMBIO, dois com Ensino Médio completo e um com Ensino Superior 

em Direito; um técnico administrativo com Ensino Médio completo; cinco analistas 

ambientais, três formados em Engenharia Florestal, um em Ciências Biológicas e um em 

Agronomia.  

Foram acessados 39 autos de infração correspondentes ao período de 2003 a 2010 

(alguns haviam sido enviados à Superintendência Regional do IBAMA, na cidade do Rio de 

Janeiro e não foi possível acessá-los no período do estudo) e 878 fotografias. Destas, 492 

pertenciam ao ICMBIO de RBPA e RBUN, correspondentes ao ano de 2001 e ao período de 

2003 a 2009 (apenas o ano de 2002 não possui registros), realizadas durante os flagrantes de 

fiscalização contra a caça; e 386 correspondiam ao levantamento de evidências de caça 

realizado nos fragmentos florestais pela pesquisadora autora deste estudo). 

 

DIMENSÃO 1. Perfil do caçador e cidades de origem  

 As entrevistas realizadas com 12 caçadores revelaram uma média de idade de 48 anos, o 

mais jovem com 29 e o mais idoso com 73 anos. Apenas dois deles eram aposentados, os 

demais estavam empregados ou realizavam serviços autônomos: dois dos entrevistados 

trabalhavam na lavoura; quatro deles trabalhavam na construção civil, em funções como 

pedreiros ou pintores; um informou ser caseiro de propriedade rural; outro comerciante; um 

afirmou ser servidor público; dois deles ajudantes de serviços gerais; e um lanterneiro. A 

maioria dos entrevistados possuía nível de escolaridade até o 5o ano do Ensino Fundamental; 

dois deles não eram alfabetizados; o caçador mais jovem e o que revelou ser funcionário 

público haviam estudado até o 1o ano do Ensino Médio; e apenas o caçador que informou ser 

lanterneiro concluiu o Ensino Médio.  

Com exceção de um caçador entrevistado, todos os outros são naturais (nascidos) do 

estado do Rio de Janeiro e apesar de alguns não terem nascido nas cidades fluminenses que 

abrangem a área deste estudo, quase todos residiam na região desde a infância. Quatro dos 

entrevistados informaram morar na área rural, os demais, no perímetro urbano de distritos ou 

municípios da região do estudo. 

Os autos de infração indicaram que apenas dois caçadores eram naturais de outros 

estados (Minas Gerais e Espírito Santo), o restante nasceu no estado do Rio de Janeiro, mas 



73 

 

todos os autuados residiam em cidades fluminenses. A Figura 3 indica a cidade de residência 

de caçadores entrevistados e dos que constavam nos autos de infração do ICMBio (n= 51).  

 

1 1

21

2

11

3

5

7

Araruama

Cachoeiras de Macacu

Casimiro de Abreu

Macaé

Rio das Ostras

São Gonçalo

São Pedro D'Aldeia

Silva Jardim

 

Figura 3. Cidades fluminenses de residência de caçadores entrevistados (n=12) entre maio a 
novembro de 2009 e autuados pelo ICMBio da Reserva Biológica Poço das Antas, entre 2003 
a 2010 (n=39). 
 

 As sacolas de supermercados localizadas no interior dos fragmentos florestais 

continham impressas as redes de supermercados (Super Lagos, Tinoco e Império da Banha), 

que estão localizados nos municípios e distritos de Araruama, Rio Bonito, Rio das Ostras, 

Saquarema, Iguaba Grande, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Niterói, Bacaxá e São Vicente, 

indicando que, provavelmente, os caçadores que as descartaram nos fragmentos florestais são 

originários da própria região, ou fazem compras nestes locais antes de irem caçar. Dois 

veículos utilizados por caçadores foram apreendidos pelo ICMBio – um automóvel e uma 

motocicleta – com placas de Macaé e São Gonçalo que também estão localizadas no estado do 

Rio de Janeiro. 

 A triangulação metodológica revelou que a caça é praticada por caçadores que, em 

quase sua totalidade, são naturais do Rio de Janeiro. Todos eles residiam na própria região do 

estudo ou em municípios fluminenses próximos, predominantemente em áreas urbanas. 

 

 

 



74 

 

DIMENSÃO 2. Comportamento do caçador 

Aspectos culturais da caça 

 As entrevistas com caçadores e agentes do ICMBio indicaram que os caçadores 

começaram a praticar a caça entre seis a 13 anos de idade. Foram influenciados, na maioria 

das vezes, por colegas, mas principalmente pelos pais e avôs, e algumas vezes as mães e avós 

também foram mencionadas. Embora a caça na região seja predominantemente uma atividade 

masculina, algumas mulheres caçam, inclusive idosas, mas o contato com elas não pode ser 

realizado devido à desconfiança com que receberam, por meio de intermediadores, a proposta 

de participarem da pesquisa.  

Para alguns funcionários do ICMBio a caça possui um forte aspecto cultural, 

influenciada inclusive, pelas características de ocupação e formação histórica da região, como 

revelou um funcionário do órgão: “A caça aqui é uma questão cultural. Antes era muito mais 

disseminada, quando não era fiscalizada e quando também tinha muito mais abundância de 

animal. Eu acho que a caça era muito comum, desde os índios que tinham aqui, os 

portugueses que chegaram, os bandeirantes, todo mundo né devia viver de carne de caça, e 

isso ainda se mantém”.  

Na percepção de outro funcionário do ICMBio, porém, parece estar havendo uma 

mudança na tradição da população local em praticar a caça na região: “Essa questão da 

tradição, aliás, é nossa esperança, dessa cultura deixar de ser passada, porque a gente não 

vê hoje muito caçador novinho, garotão sendo autuado, a coisa mais rara é você ver um cara 

novo. A faixa etária praticamente é entre 40 a 50 anos. Adolescente hoje não quer saber de 

entrar no mato, ele quer saber de vídeo game, internet, celularzinho. Os caçadores de hoje 

são aqueles que acompanhavam os pais e avós deles, segundo eles contam. Eu acho que se a 

gente conseguir segurar essa geração de caçadores aí, isso não vai ser passado, vai ter uma 

quebra nessa tradição, essa cultura vai parar por aí”.  

A percepção da diminuição do número de caçadores jovens atuando na caça é 

confirmada por um caçador entrevistado: “Essa meninada nova hoje em dia não quer nada 

com mato não. Não tão querendo mais caçar não, com certeza, nem 1% quer mais. Hoje tem 

muito com o que se divertir, tem internet, tem lan house, a meninada passa o dia inteiro na 

lan house”. 
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Espécies caçadas 

Dos animais caçados na região, caçadores e funcionários do ICMBio citaram 19 

espécies de mamíferos, sete de aves e duas de répteis. A análise de fotografias e autos de 

infração complementou a informação sobre as espécies mais representativas. As entrevistas 

indicaram também a ordem de preferência de espécies caçadas e aquelas que não são mais 

avistadas na região ou que apresentam populações reduzidas (Tabela 2).  
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Tabela 2. Número de vezes em que espécies foram citadas como caçadas e Valor de Uso de acordo com entrevistas [Entrevistas n (VU)]. Número 
de vezes em que espécies caçadas foram identificadas nos registros fotográficos de operações de fiscalização do ICMBio da Reserva Biológica Poço 
das Antas e de levantamento de evidências de caça deste estudo [Fotografias (n)]. Número de vezes em que espécies caçadas foram registradas nos 
autos de infração do ICMBio da Reserva Biológica Poço das Antas [Autos de Infração(n)]. Número de vezes em que espécies foram citadas como 
preferidas para a caça [Espécies preferidas (n)]. Número de vezes em que espécies foram citadas como não mais avistadas ou com populações 
reduzidas [Espécies não avistadas ou com populações reduzidas (n)]. Dados triangulados do período de 2001 a 2010. 
 

Nome popular de espécies caçadas 
(nome científico) 

Entrevistas 
n (VU) 

Fotografias 
(n) 

Autos de 
Infração(n) 

Espécies 
preferidas (n) 

Espécies que não avistadas 
ou com populações reduzidas 

(n) 
MAMÍFEROS      
Anta (Tapirus terrestris)     1 
Macaco bugio (Alouatta guariba) 1  (0,04)     
Macaco-prego (Cebus nigritus) 1  (0,04)     
Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) 1  (0,04)    2 
Capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) 21 (0,88) 3 1 10 3 
Cutia (Dasyprocta sp.) 11 (0,46) 2 3   
Gambá (Didelphis aurita) 6  (0,25)  6   
Gato-do-mato (Felis sp.) 1  (0,04)     
Mão-pelada (Procyon cancrivorus) 1  (0,04)     
Lebre (Silvilagus brasiliensis) 1  (0,04)     
Ouriço-cacheiro (Coendu sp.) 2  (0,08) 1    
Paca (Agouti paca) 23 (0,96) 2 2 23 3 
Porco cateto (Tayassu tajacu) 14 (0,58) 1  3 4 
Preá (Cavia sp.)  23    
Preguiça (Bradypus torquatus) 3  (0,12)     
Onça (Panthera onca)     2 
Quati (Nasua nasua) 10 (0,42) 3 2 1  
Tamanduá (Tamandua tetradactyla) 4  (0,17) 1    
Tatu (Dasypus novemcinctus; D. 
septemcintus) 

22 (0,92) 30 16 7 1 
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Nome popular de espécies caçadas 
(nome científico) 

Entrevistas 
n (VU) 

Fotografias 
(n) 

Autos de 
Infração(n) 

Espécies 
preferidas (n) 

Espécies que não avistadas 
ou com populações reduzidas 

(n) 
Veado (Mazama sp.)     4 
AVES      
Capoeirinha (Odontophorus capueira) 1 (0,04)     
Jacupemba (Penelope superciliaris)  4 (017)    1 
Juriti (Leptotila sp.) 2 (0,08)     
Nhambu-xintã (Crypturellus tataupa) 4 (0,17)     
Saracura-do-brejo (Aramides saracura) 1 (0,04)     
Trocal (Patagioenas sp.) 1 (0,04)     
Macuco (Tinamus sp.) 2 (0,08)     
RÉPTEIS      
Jabuti (Chelonoidis carbonaria)   2   
Jacaré (Caimam latirostris) 7 (0,29)     
Teiú (Tupinambis sp.) 10 (0,42) 1  1  
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 De acordo com as entrevistas, o Valor de Uso das Espécies variou de 0,04 a 0,96, 

indicando que os mamíferos paca, seguidos de tatu e capivara foram os mais representativos 

dentre todos os citados como espécies caçadas na região. Entretanto, se as informações 

contidas nos registros fotográficos e nos autos de infração forem trianguladas, percebe-se que 

tatus foram os animais mais registrados como caçados durante o período do estudo e preás 

(Cavia sp.), apesar de não terem sido citados pelos entrevistados, obtiveram registros 

consideráveis nas fotografias de autuações.  

Em ordem de preferência para serem caçados, de acordo com os relatos dos 

entrevistados foram citados paca, capivara e tatu - as duas últimas espécies pela abundância e 

facilidade de caçar e a primeira, pelo sabor da carne ou pela dificuldade de ser caçada: “O 

troféu é matar uma paca, porque é o bicho mais difícil de matar, tem que ter muita ciência 

pra matar a paca”, relatou um caçador.  

Mas o interesse comercial pode também explicar o maior número de citações dessas 

espécies: “Tatu, paca e capivara são as que a gente ouve mais. O comércio gosta, tem muita 

gente que gosta desse tipo de carne”, revelou um funcionário do ICMBio. 

A questão sobre o desaparecimento de algumas espécies ou a redução de populações é 

controversa e é bem explicitada pelo relato de um funcionário: “Eu acho que não têm 

parâmetros pra saber isso, o que for falado vai ser chute porque não temos estudos sobre 

isso, mas com certeza pode ter uma superexploração de alguns deles e só daqui a algum 

tempo a gente vai ter uma percepção disso”.   

Dos funcionários do ICMBio e caçadores entrevistados, três e dois, respectivamente, 

responderam que não acreditam que as populações de animais estejam diminuindo na região: 

“Eu acho que pelo esforço de captura, de abate desses animais e pelo tamanho da Reserva 

[Reserva Biológica Poço das Antas], eu acho que capivara, tatu reproduzem bastante, não 

acredito que [a caça] põe em risco não, porque são animais que ocorrem em todo lugar, né? 

Pelo menos na Reserva eu acho que já teria acabado porque eles caçam bastante e até hoje 

eles continuam existindo na periferia da UC”, relatou um funcionário do ICMBio.  

Os demais entrevistados têm uma percepção de que algumas espécies estão mais difíceis 

de serem encontradas, especialmente os mamíferos porco cateto, seguido por paca e capivara. 

Cachorro-do-mato, tamanduá e a ave Jacupemba (Penelope superciliaris), foram descritos 

como espécies que aparentemente vêm apresentando populações reduzidas nos últimos anos. 

Espécies como onça pintada, anta e veado foram citadas como desaparecidas da região há 

alguns anos. Apenas a ave macuco foi citada por um caçador como uma espécie que está 
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reaparecendo na região: “O macuco tá voltando, eu tenho visto mais macuco por aqui na 

serra [região de Aldeia Velha, distrito de Casimiro de Abreu]”. 

 

Estratégias, técnicas e fatores que otimizam o esforço da caça  

 As técnicas utilizadas para a caçada descritas pelos entrevistados foram caça de 

escoteiro, caça de espera, caça com armadilhas e caça com cachorros (veja Capítulo 3). O uso 

das técnicas está relacionado com o conhecimento que o caçador possui sobre a mata 

explorada e sobre o comportamento e dieta dos animais. Alguns caçadores costumam 

frequentar as matas dias antes de escolherem um local para caçar. Caminham em busca de 

trilhas dos animais e, por terem conhecimento da fenologia das espécies de plantas da floresta, 

buscam as árvores que estejam frutificando ou sendo forrageadas pelos animais que 

pretendem caçar; ou procuram pelo capim forrageado por capivaras ou ainda; por cipós roídos 

por pacas. Verificam se os frutos estão maduros e caindo e se estiverem se preparam para a 

caçada ou então, esperam alguns dias até que os animais estejam frequentando o local. 

Regiões onde existem concentrações de palmeiras são também bastante freqüentadas por 

caçadores: “Onde tem coqueiros, quem gosta muito de comer esse coquinho é a paca, cotia, 

onde tem mais aglomeração de coqueiro é onde eles montam jirau”, relatou um funcionário 

do ICMBio.  

Algumas vezes procuram pelas pegadas e fezes dos felinos e pelos tipos de pêlos 

encontrados nas fezes sabem quais espécies estão presentes na região e que área devem 

delimitar para a procura. Além disso, buscam especialmente locais próximos a recursos 

hídricos, como rios, córregos ou nascentes d’água, facilitando o encontro com animais ou seus 

vestígios.  Para um funcionário do ICMBio, por outro lado, a área escolhida para caçar pode 

ter relação com a facilidade de fuga do caçador, caso seja abordado pela fiscalização: “Ele [o 

caçador] tem que se sentir seguro e deve ter alguma coisa relacionada a acesso. Tem que se 

sentir seguro pra ninguém achar ele e seguro de ter uma escapatória na hora que o bicho 

pegar [for flagrado pela fiscalização]”.  

Esta mesma informação surgiu no relato de um caçador: “Eu entro de manhã no mato 

pra procurar qual é o lugar que vou caçar, qual é o melhor lugar de fuga também”.  

 A técnica de escoteiro representa caminhadas na mata em busca dos vestígios dos 

animais, mas pode ser considerada caça de escoteiro, de acordo com os entrevistados, quando 

caçadores se deslocam em barcos: “Caçam de escoteiro de barco. Eles usam o rio São João, 

no leito do rio São João que pega de Barra de São João [distrito de Casimiro de Abreu] até a 

barragem [barragem de Juturnaíba], ali é muito forte em relação a caça porque margeia a 
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Reserva [Reserva Biológica Poço das Antas]. Então de barco eles vão margeando o mato, 

iluminando com celibrim, então quando vêem a caça, a capivara, atiram no bicho e botam no 

barco, não precisam nem entrar no mato”, revelou um funcionário do ICMBio. 

  A técnica de espera que utiliza jiraus (troncos de árvores cortados e amarrados ou 

pregados em cima de outras árvores; ou redes amarradas no alto das árvores), assim como a 

técnica de escoteiro, é geralmente praticada solitariamente. A caça em jirau depende do 

conhecimento que o caçador possui sobre o ambiente florestal e sobre os hábitos e 

comportamento dos animais. A técnica de espera quase sempre conta com o oferecimento de 

alimentos como banana, mandioca, sal e grãos como milho, acondicionados dentro de 

artefatos como galões de plástico, tubos de PVC ou de bambu amarrados em árvores, com um 

orifício por onde caem os alimentos. Esta estratégia é nomeada por caçadores como ceva, mas 

ceva também pode ser compreendida como locais onde existam árvores frutificando dentro 

das matas, nas quais os caçadores praticam a espera sobre jiraus.  

Cevas oferecidas por caçadores nunca são dispostas sobre as trilhas dos animais para 

evitar que sintam o cheiro dos caçadores que as manipularam e, dessa forma, é garantido 

maior sucesso: “Quando eu caçava, eu caçava de ceva. Lá, nossa lavoura era bananal, aí 

madurava um cacho de banana e eu fui aprendendo, quando eu via uma paca eu ia perto 

duma árvore, armava um jirau que dava pra subir, colocava aquela banana ali perto e 

quando ela tava bem cevada eu ia e subia pro jirau. Eu botava um cacho de banana, se ela 

tivesse comido meio cacho ela já tava cevada e sabia que era a paca que tava comendo pelo 

sinal dos dois dentes roedores, na banana verde ela deixa o sinal direitinho. Demorava uns 

oito dias, até quinze dias pra ela estar bem cevada. Não pode colocar banana todo dia, se 

botar ela abandona. Ela desconfiava, tem até que jogar, não pode colocar muito perto, 

porque se ficar repetindo ela pega e larga, por causa da catinga da gente né, desconfia. Por 

isso que a gente tem que fazer o jirau mais distante que é pra não passar perto da ceva, pra 

catinga da gente não afastar. Você via que se a trilha dela vinha de lá você não podia passar 

perto da trilha. Tinha umas que roncava, roncava, principalmente o macho, dava uns pulos, 

aí pronto, você podia ficar o resto da noite ali que ela não vinha mais. Ela percebia a gente e 

a catinga da gente. Por exemplo, se o vento ta vindo de lá e ela vinha de cá ela percebia a 

gente e a catinga da gente e ficava roncando e não vinha não”.    

 Ao contrário das técnicas descritas acima, a caça com armadilhas e a caça com 

cachorros permitem maior oportunidade de sucesso de caça e ainda possibilitam o abate de 

maior número de animais numa única caçada. O uso de armadilhas como gaiolas, alçapões e 

fojo (Alves et al., 2009) que geralmente capturam um único indivíduo, não estão sendo 
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consideradas aqui, uma vez que na região deste estudo são bem pouco freqüentes e não foram 

nem ao menos mencionadas pelos entrevistados. Dentro da categoria de caça com armadilhas, 

neste estudo, estão os chiqueiros, muzanzas e trabucos (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Armadilhas (a) chiqueiro dentro de RBPA (Foto ICMBio RBPA); (b) Muzanza, 
demonstração de como é instalada (Foto da autora); (c) trabuco, demonstração de como é 
armado (foto da autora). 
 

  Chiqueiros são vários troncos cortados, formando um curral fechado, construídos por 

caçadores no interior das matas, onde se cevam os animais - geralmente catetos ou outros 

terrestres que se deslocam em grupo -, até que seja possível a captura de maior número deles. 

Muzanzas são confeccionadas com fios de nylon, promovem a captura de tatus em 

buracos no solo e permitem o abate de grande número de tatus em uma única noite. Pela 

forma e material com que são confeccionadas, várias delas podem ser acondicionadas em 

reduzido volume e sendo leves, são fáceis de serem transportadas pelos caçadores para o 

interior das matas – em um único registro fotográfico de uma apreensão realizada pelo 

ICMBio da Reserva Biológica Poço das Antas, foram identificadas 19 muzanzas dentro de 

uma mochila de pequenas dimensões.  

Trabucos simulam armas de fogo de fabricação caseira, dispostos geralmente próximo 

ao solo e em trilhas dos animais, ativados por estes ao esbarrarem em um fio de nylon fino e 

considerados, de acordo com os relatos de caçadores como a técnica de caça “mais covarde”, 

porque permite o sucesso de abate de muitos animais numa única caçada e também porque 

não depende do esforço do caçador para permanecer no local durante todo o período, basta 

que retorne no dia seguinte para apanhar os animais abatidos: “Os trabuqueiros armam o 

trabuco e saem fora, ou o caçador pode ficar no jirau e colocar o trabuco também, mas isso 

acontece só na caçada profissional, pra vender, agora o cara que caça por caçar, vai só lá 

no jirau, caça e vai embora”, revelou um caçador.  

Outro caçador entrevistado forneceu mais uma informação sobre caça com trabucos: 

“Na União [Reserva Biológica União] é muito difícil ter toco [trabuco], o pessoal de Rocha 
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Leão [distrito de Rio das Ostras] não usa toco, geralmente quem arma é quem tem medo de 

ser pego [a Reserva Biológica União não conta com fiscais]. Toco, geralmente ele arma na 

trilha do bicho e ele não arma em trilha de pesquisador, vão colocar em lugar difícil de 

andar, no meio de raiz, geralmente em lugar mais sujo [em locais com raízes e cipós]”. 

 De maneira geral, a técnica de caça mais elaboradamente descrita pelos entrevistados e 

que foi relatada com especial entusiasmo por caçadores é a caça com cachorros. Segundo os 

caçadores, a caça com cachorro é uma caça mais difícil, que exige maior esforço, mas que 

provoca fortes emoções. Pode ser praticada com até oito caçadores e 25 cachorros. Cachorros 

podem caçar diversas espécies, ou podem ser considerados “mestres”, ou seja, aqueles que 

caçam apenas a espécie preferida pelo caçador, geralmente a paca. Nas residências de 

caçadores, os cachorros de caça são encontrados magros, deitados pelos cantos e geralmente 

presos, são também muito mansos, uma vez que não são tratados como cães de estimação ou 

estimulados a serem cães de guarda (observação pessoal).  

Adquirir um bom cachorro de caça não é simples e existem superstições para que ele se 

torne ou permaneça sendo um bom cão caçador. Um caçador revelou a superstição e como 

atua um cão considerado mestre: “Nome pra cachorro bom de caça é ‘Marcante Segredo’. A 

gente coloca esse nome pra ele ser bom, ser mestre. O mestre sabe a posição de entrar ou 

não e indica pros outros cachorros. Cachorros bons são os especialistas para caçarem 

determinadas espécies, é ensinado a caçar aquele tipo de bicho, mas depende do cachorro 

pegar o gosto pela espécie”.  

Outro caçador revelou mais detalhes: “Comprei adulta já, treinada pra caça. Nem todos 

aprendem a caçar paca e têm outros que aprendem. Pra ficar mestre em paca o cachorro 

precisa de seis, sete anos. Ele dá o rastro, enfurna a paca, dá uma canseira danada. A raça 

Americano é melhor pra caçar paca, mas aqui na nossa região é difícil encontrar hoje em 

dia, além de que o Americano chama a atenção porque dá pra ouvir o uivo dele, dá pra 

escutar à distância, então se prefere o Beagle misturado com o Americano porque late baixo 

e ainda caça o dia todo e não cansa”.  

A caça de cachorro é mais frequente em áreas onde a fiscalização não é constante ou é 

inexistente, como informa um funcionário do ICMBio: “Eles só caçam de cachorro ainda 

porque eu acho que a fiscalização de todas essas áreas é tão pouca e rara que a coisa corre 

praticamente solta. Se a fiscalização fosse mais ostensiva eu acho que eles mudariam de 

tática, caçariam sem cachorro”.  

Para treinar um cão que se torne “mestre” os caçadores oferecem recompensas como 

cabeça ou vísceras da espécie desejada, ou então maltratam quando o cachorro caça outra 
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espécie. Cães mestres são muito valiosos: “Há mais de 30 anos atrás cachorro de caça valia 

o mesmo que um carro. O valor era comparável ao valor de jogadores de futebol”, revelou 

um caçador. Atualmente, o valor em torno de um cachorro de caça pode variar de R$ 250,00 

quando não é um mestre ou R$ 1.000,00 para mestre em tatu, R$ 2.300,00 para mestre em 

capivara e até R$ 15.000,00 para mestre em paca, de acordo com os caçadores. Mas 

dificilmente um caçador vende seu cão mestre. A apreensão desse tipo de cachorro também é 

um problema para os agentes do ICMBio ou para os outros órgãos de fiscalização, devido à 

sua destinação. Se forem doados para moradores da região, corre-se o risco de que essas 

pessoas sofram ameaças ou represálias por parte dos caçadores. 

 Além do uso das técnicas de caça descritas, os caçadores usam diversas estratégias para 

escapar da fiscalização ou de possíveis denúncias. Um funcionário do ICMBio revelou: “Eles 

já começam a caça passando pela BR-101 de bermuda, sem camisa e de bicicleta. Dentro da 

mata fica a calça, sapato, camisa, facão, arma, fica tudo dentro da mata guardado. 

Geralmente fica numa sacola enfurnada no mato, debaixo de uma moita, num lugar x”.  

 Outro funcionário do ICMBio forneceu mais informações sobre a ocultação da arma: 

“Normalmente caçador deixa a arma na mata. Como o porte de arma é ilegal e não se dá 

porte pra arma de calibre grosso, só posse, mas aí o cara tem que deixar a arma em casa, 

então o que eles fazem? Pegam um tubo de PVC de 100 mm, corta do tamanho da 

espingarda, desmonta a espingarda, lubrificado, tampa, faz um buraco no chão e enterra, põe 

folhas por cima. Então não sai de dentro da Reserva com arma e só ele sabe onde ele tá”.  

Para fugir da fiscalização, caçadores utilizam diversas estratégias, uma delas é combinar 

previamente para que alguém vá buscá-los na saída da caçada, e assim evitam chamar a 

atenção se deixarem carros ou outros veículos estacionados próximos às matas: “Eles têm 

vários atalhos pra sair, podem sair pelo rio São João, combinam, vem alguém de barco pegar 

eles, ou entram pelo rio e saem pela BR-101, saem duas, três horas da manhã que eles sabem 

que não vai ter ninguém pra denunciar eles. Já deixam combinado de vir um carro e apanhar 

eles, ficam escondidos, à margem da pista, em baixo de um bambuzal, quando o carro 

encosta eles botam todo o material pra dentro e vão embora”, revelou um funcionário do 

ICMBio.  

Outro depoimento indicou que crianças podem ser utilizadas para que as suspeitas sobre 

o caçador sejam atenuadas ou que não sofram penalizações: “Tinha também um cara muito 

esperto, ele andava com uma criança, porque criança né, não comete crime, é ato 

infracional, então o que ele fazia pra se livrar do flagrante? Ninguém imaginava que ele ia 

botar a caça na bicicleta e botar um menor pra conduzir. Ele levava a criança pra caçar, mas 
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na hora de trazer a caça quem levava era a criança. Ela ia na frente de bicicleta e ele ia 

depois, então nunca ninguém ia imaginar que ele fazia isso. Descobrimos através de 

denúncia”. 

 

Período de caça e tempo investido na atividade 

 A caça ocorre com mais frequência no período de inverno porque de acordo com os 

caçadores, é uma época em que não existem muitos mosquitos na mata e porque os animais 

estão com maior massa corporal. No inverno, afirmaram os caçadores, os animais já estão 

com filhotes e é no período anterior, nos meses mais quentes, nos quais os animais estão 

acasalando que se deve evitar a caça, embora nem todos deixem de caçar nesse período, 

especialmente os que caçam para o comércio. Mas analisando os discursos com maior 

atenção, é possível perceber que o interesse pela caça numa determinada época do ano 

(inverno) pode também estar relacionado à possibilidade de obtenção de maior rendimento de 

carne: “Março, abril, maio, junho e julho é época de caça porque é a época que os bichos tão 

gordos. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro os bichos tão magros, dando de 

mamá. O único bicho que caça no verão é lagarto, porque ele tá gordo (janeiro, fevereiro, 

março e abril)”, informou um caçador. 

Para funcionários do ICMBio, entretanto, apesar de concordarem com os caçadores que 

a maior intensidade de caça ocorra no inverno, a razão é devida à baixa oferta de recursos 

alimentares na mata, o que intensifica o forrageamento e deslocamento dos animais e 

consequentemente, os predispõe ao encontro com caçadores: “A época mais propícia de caça 

é a época que tem menos alimento na mata, maio, junho, julho, agosto, época fria né, que eles 

mais caçam. Tem época que caçam menos, início de ano, janeiro, fevereiro. A gente sabe 

pelos vestígios que eles [caçadores] deixam. Fora dessa época, você vê uns gatos pingados 

andando, mas é menos”.  

“Caçam mais na época de seca [inverno] porque o animal vai mais fácil na ceva, 

porque a oferta de alimento da floresta cai e o animal acaba indo na ceva”. 

 Feriados e finais de semana são dias de maior ocorrência de caça, afirmaram todos os 

entrevistados e a razão é porque durante os dias úteis os caçadores trabalham. Sexta-feira à 

noite também foi um dia indicado como escolhido para caça por que: “eles [os caçadores] 

sabem que tem folga do guardas [fiscais do ICMBio]", revelou um caçador. 

 Um funcionário do ICMBio acrescentou mais detalhes: “Eu acho que não tem dia 

específico, mas é mais final de semana, porque eles pensam que os fiscais não trabalham né, 

então final de semana eles acham que está mais livre. Porque na verdade a gente vive 
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monitorado pelos caçadores, ou seja, o caçador passa na casa de cada um dos fiscais, de 

bicicleta, de moto, por exemplo, passa na casa de um, ta aí, passa na casa de outro, ta aí. 

Então não tem ninguém trabalhando, pensa. Olha se o carro [do ICMBio] ta lá, sabe que não 

tem ninguém na mata, então eles adentram na mata. A gente trabalha no final de semana, 

não é todo, mas quando a gente vê uma área muito atacada por eles, como eles acham que 

nós não trabalhamos no final de semana, então a gente tenta fazer o contrário do que eles 

pensam”.  

As fases da lua também influenciam os dias da semana e horário escolhido para a 

caçada: “Com noite escura a paca anda a noite inteira, se tá só metade escura ela anda só 

metade da noite. Tatu tem uns que andam na parte da tarde, os que falam que é mais sem 

vergonha, o mirim, os outros andam mais na parte da noite, cedo. Porco anda a noite 

inteira”, revelou um caçador.  

Outro caçador confirmou a influência da lua para determinar a caçada: “Caçador não 

caça com a lua clara porque o bicho não vai pra ceva, só quando a lua esconde”. Mas, de 

acordo com caçadores e funcionários do ICMBio, caçadores que praticam o comércio da 

carne de animais silvestres caçam todos os dias da semana. 

 Um dos aspectos importantes para o planejamento de operações de fiscalização é 

conhecer o horário que caçadores costumam entrar e sair da mata. A maioria dos entrevistados 

revelou que caçadores costumam entrar na mata no período da tarde ou noite (por volta das 16 

às 18 horas ou entre as 20 e 21 horas). Apenas dois caçadores revelaram que permanecem na 

mata por no máximo duas ou três horas (retornam por volta das 23 horas ou meia noite), o 

restante revelou que sai apenas na manhã seguinte, especialmente quando vão caçar de espera, 

ou então podem permanecer até três dias e neste caso, acampam no local: “Tem dia que fica 

uns três dias, mas tem gente que entra e sai no dia seguinte”, revelou um caçador.  

 Apenas três entrevistados revelaram que caçadores preferem entrar na mata nas 

primeiras horas da manhã (por volta de quatro ou cinco horas), mas estes permanecem menos 

tempo (até as sete horas ou no máximo até meio dia). Um caçador revelou: “Se matasse tava 

bom, se até meio dia não tivesse caçado nada, tava bom também”. Apenas dois caçadores 

revelaram ficar até no máximo às 16 horas.  

Diversos fatores contribuem para essas escolhas. Além da influência da lua, pode ser 

determinante a espécie que se pretende caçar, informações de que os fiscais não estejam 

atuando, horários de menor intensidade solar ou mesmo a habilidade dos cães de caça. As 

entrevistas revelaram as seguintes informações: “Depende do caçador, tem caçador que gosta 
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de caçar de dia né, de cachorro e tem caçador que gosta de caçar de noite, de espera. De 

cachorro é caça de paca, capivara ou porco”, revelou um caçador.  

Outro caçador mencionou que o que influencia a preferência do caçador pelo período do 

dia para caçar é a habilidade do cachorro: “Depende do cachorro, se for cachorro vagabundo 

só caça a noite, mas se for bom, caça de dia. Capivara tem que caçar de dia, porque ela pode 

matar o cachorro e é mais fácil pra ela escapar [à noite] porque o caçador tem mais 

dificuldade. A paca é boa pra caçar a qualquer hora”.  

Ou então, a ida à floresta para caçar depende de que suponham a ausência da 

fiscalização: “Entram de oito às nove horas da noite, porque os guardas [fiscais do ICMBio] 

tão dormindo”, revelou um caçador a respeito de seus companheiros. 

 Os autos de infração indicaram que os meses onde mais ocorreram autuações de 

caçadores foram os meses de temperaturas mais baixas (Figura 5). O período do dia onde a 

ocorrência de autuações foi maior foi no final da tarde e início da noite (Figura 6), entretanto, 

para esta análise não foram utilizados todos os autos, uma vez que faltavam os horários de 

autuação em quatro deles. O maior número de flagrantes de autuação de caçadores ocorreu de 

quinta-feira a sábado (Figura 7). 

 

 

 
Figura 5. Número de autuações do ICMBio da Reserva Biológica Poço das Antas (n=39), de 
acordo com os meses do ano, no período de 2003 a 2010. 
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Figura 6. Número de autuações do ICMBio da Reserva Biológica Poço das Antas (n=35), de 
acordo com os horários ao longo do dia, no período de 2003 a 2010. 

 
 

 

 
 

Figura 7. Número de autuações do ICMBio da Reserva Biológica Poço das Antas (n=39), de 
acordo com os dias da semana, no período de 2003 a 2010. 
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Preferência por fragmentos florestais 

Alguns entrevistados indicaram mais de um local preferencial para se caçar. Dos relatos 

de caçadores e funcionários do ICMBio, a Reserva Biológica Poço das Antas foi mencionada 

11 vezes (39,28%); seguida de seis citações (21,43%) para propriedades rurais da região; seis 

(21,43%) para a Reserva Biológica União; e cinco (17,86%) apontaram a região serrana – 

especialmente próximo à Aldeia Velha (distrito de Silva Jardim) -, como preferencialmente 

freqüentadas por caçadores. Os autos de infração que continham a indicação do local da 

autuação (n=31) indicaram que os locais de autuações foram a Reserva Biológica Poço das 

Antas (80,65%) e propriedades rurais da região (19,35%). 

As razões para maior ocorrência de caça na Reserva Biológica foi a mesma revelada por 

vários caçadores, como nesse relato: “Na Reserva Poço das Antas se caça mais. Como não 

deixam caçar, tem mais bicho”.  

Esta foi a mesma informação fornecida por um funcionário do ICMBio: “Na APA [Área 

de Proteção Ambiental da bacia do Rio São João/Mico Leão Dourado] o melhor lugar pra 

caçar é Poço das Antas, porque aqui dentro tá havendo a repressão, então tem mais bicho, a 

gente tá apertando o cara, então o cara não vem muito, mas em outras áreas por aí, fazenda, 

tal, o cara vai lá à vontade, apanha, caça, porque não tem repressão. O local que não tem 

nenhuma repressão todo mundo vai à vontade, então a tendência é acabar [os animais 

silvestres]”.  

Por outro lado, a fiscalização exercida de maneira insuficiente, mesmo em reservas 

biológicas também favorece a escolha do caçador em atuar naquele local, como revelou um 

caçador: “Se caça mais em Poço das Antas [Reserva Biológica Poço das Antas] do que nas 

fazendas porque os fazendeiros denunciam. [Eu pergunto: mas isso acontece porque os 

caçadores preferem caçar numa área federal do quem em uma propriedade particular?]: Não, 

não é que caçador tem mais medo do dono da fazenda. É que, por exemplo, você é uma 

fazendeira, você tá lá no seu cantinho, aí você vê os caçadores entrando, você vê eles saindo, 

isso na primeira vez. Na segunda, na terceira vez, você tá vendo onde eles entram e onde eles 

saem. Aí vai ter um dia que você vai ficar olhando, entraram, aí pega o telefone [liga para 

fazer a denúncia] e diz: eu sei onde eles entraram, entendeu? Se entrar na Reserva não, não 

tem jeito de saber. O que pode acontecer é os fiscais chegarem e pegar o caçador, mas é 

difícil porque tem pouco fiscal. Por exemplo, agora [olha o próprio relógio], ninguém sabe se 

tem gente ou se não tem caçando. É por aí”.  

Os locais onde se pressupõe haver maior proibição para caçar parecem realmente atrair 

os caçadores, como indicou o relato de um caçador: “Caçadores vão mais na Reserva Poço 
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das Antas e na fazenda de Rui Brandão, em Gaviões [distrito de Silva Jardim], porque lá é o 

lugar que preserva mais bicho. [Eu pergunto: o Rui Brandão deixa caçar lá?): Meu Deus do 

céu, lá é pior que o IBAMA, é preservador nato mesmo, já doou até as terras dele pra esses 

órgãos que eu nem sei qual. E na Reserva pelo mesmo motivo, mais porque tem mais bicho”.  

Em propriedades rurais, a caça também é praticada porque caçadores têm uma 

percepção de que a penalidade imposta ao caçador flagrado no interior de unidades de 

conservação é mais rigorosa, como explicou um caçador: “Sempre respeitei a Reserva. Todo 

lugar é proibido, mas a chance de você ser liberto quando pego numa fazenda é maior que na 

Reserva”.  

A preferência para caçar na Reserva Biológica União está relacionada à ausência de 

fiscalização em quase todos os depoimentos, como esclareceu um caçador: “Eu acho que se 

caça mais aqui na Reserva, principalmente nessa daqui [Reserva Biológica União], porque 

aqui é muito fraco de guarda”.  

Um funcionário do ICMBio forneceu a mesma explicação: “Na União [Reserva 

Biológica União], por falta de fiscais, fica mais vulnerável a caçadores. Por não ter 

fiscalização de rotina torna mais propício pra caçar em qualquer lugar da Reserva, mas o 

acesso que tem as fazendas é que contribui par acessar a Reserva”.  

Ou, ainda, de acordo com o relato de outro funcionário, devido à Reserva Biológica 

União representar o maior fragmento de mata daquela localidade: “Caçam mais na Reserva 

União porque os fragmentos da região são pequenos, são anexos à Reserva”.  

De acordo com um caçador, a caça que ocorre dentro das reservas biológicas 

provavelmente é praticada por caçadores que residem em suas proximidades. Um caçador 

entrevistado que reside em Silva Jardim, distante aproximadamente 60 km da Reserva 

Biológica União afirmou que seus conhecidos e amigos caçam apenas na Reserva Biológica 

Poço das Antas, mais próxima do município (cerca de 27 km): “Na Reserva União ninguém 

daqui caça não. Geralmente o que acontece? Morador daqui caça aqui, não vai pra longe, 

porque o risco é muito maior né, ficar trafegando aí com arma, com bicho no carro, então o 

pessoal prefere caçar mais perto”.  

Caçadores relataram que preferem frequentar a região serrana pela baixa fiscalização: 

“Na serra da Aldeia [Aldeia Velha] é mais difícil do fiscal chegar” 

 

Número de caçadores envolvidos nas caçadas 

 As entrevistas de caçadores revelaram que embora caçadores possam caçar sozinhos, a 

maioria prefere caçar com mais um companheiro ou no máximo com dois. A caça solitária 
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pode ter diversas razões, como prazer em estar só; receio que outros caçadores exerçam 

competição pelos animais e a prática de caça com trabuco. Quando a caça é praticada com um 

ou dois companheiros, a razão, em todos os depoimentos foi o medo de estar só na mata: 

“Tem gente que tem medo de ir sozinho, mas tem gente que gosta de caçar sozinho. Tem gente 

que vai sozinho com cachorro, pra colocar armadilha, toco”, revelou um caçador.  

 De acordo com um funcionário do ICMBio: “Tem caçador que vai sozinho, que não 

quer que ninguém saiba onde ele tá caçando que é pra ninguém ir lá matar os bichos da área 

dele e tem caçador que vai com um companheiro porque ele não gosta de ir sozinho porque 

tem medo”. 

Apenas dois dos caçadores revelaram que podem caçar em grupos com até oito 

caçadores, especialmente quando a caça é praticada com cachorros ou quando se deslocam 

pra um fragmento para acampar e permanecer caçando por mais de dois dias. Entretanto, um 

caçador forneceu uma informação que explica porque não gostam de caçar em grupos muito 

grandes: “Se for de cachorro vai aí dois, três, quatro no máximo, mas nem é bom ir muita 

gente pro mato, eu não gosto, porque atrapalha”.  

Os relatos dos funcionários do ICMBio também indicaram que a maioria dos caçadores 

caça em dupla ou em trio e poucos caçadores flagrados por eles foram encontrados sozinhos, 

mas quatro funcionários informaram que já autuaram caçadores em grupos formados por mais 

de quatro indivíduos, o que configura crime de formação de quadrilha:” Aqui tem quadrilhas, 

já foi pego dentro da Reserva [Reserva Biológica Poço das Antas] seis caçadores juntos, 

acampados”. 

De acordo com um depoimento de um funcionário do ICMBio, caçadores podem caçar 

em grupos formados por mais de quatro indivíduos porque: “Eu acho que podem ir com 

equipe por questão de eficiência ou para ter mais proteção”. 

A partir das fotografias de fiscalização do ICMBio da Reserva Biológica Poço das 

Antas, foi possível analisar 12 operações de fiscalização em que caçadores foram registrados 

e o número de caçadores atuando juntos variou de um a 10 indivíduos (Tabela 3). 
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Tabela 3. Número de caçadores caçando juntos, flagrados em operações de fiscalização do 
ICMBio da Reserva Biológica Poço das Antas, no período de 2004 a 2007 e no ano de 2009. 
 

Ano 
Operação de 
fiscalização 

Número de 
caçadores 

registrados 
2004 Operação 1 5 

2005 

Operação 1 3 
Operação 2 10 
Operação 3 1 
Operação 4 3 

2006 
Operação 1 1 
Operação 2 9 
Operação 3 2 

2007 Operação 1 3 

2009 
Operação 1 2 
Operação 2 3 
Operação 3 2 

 

 

Características de territorialidade, conflitos e amistosidade 

As relações estabelecidas entre caçadores dentro dos fragmentos florestais da região, 

como territorialidade por setores ou amistosidade durante a caçada, representam, dentre as 

questões que buscaram conhecer o comportamento do caçador neste estudo, uma das mais 

complexas para serem analisadas. Os caçadores entrevistados afirmaram que não existem 

demarcações nem disputas por territórios dentro dos fragmentos: “Não, isso não tem nada a 

ver não, na nossa região não tem grupo de caçadores com território, não”.  

Apesar disso, as relações entre eles são ambíguas, como revelou outro caçador: “Não 

existe isso não [disputa por território]. É geralmente assim, eu to errado, você tá errado, tá 

todo mundo errado. Acontece de caçador avisar o outro que vai estar em outro lugar, mas é 

mais por segurança, pra avisar que tá lá. Caçador é tudo amigo, mas não são todos não. Tem 

caçador que vai lá na ceva do outro e mija, o bicho sentiu a catinga e não volta mais, só pra 

não ir, pro bicho não ir na ceva dele e ir na sua, aí é o outro que vai pegar [caçar]”.  

Se um grupo de caçadores caça separadamente num determinado setor da mata pode ser 

por outros fatores que não disputa por território, como revelou um caçador: “Quando a gente 

saía pra caçar, saía tudo amigo, mas quando escutava o outro, saía pra outro rumo porque 

não pode encontrar que os cachorros brigam”.  

Entretanto, existe outro comportamento que é o de não revelar o local onde se está ou 

pretende caçar para evitar competição: “Se eu disser que to caçando num lugar e que não 
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quero [que saibam] aí que é pior, porque ali tá bom de caça, caçador não respeita. Vão dizer: 

o lugar não é dele”. 

Para alguns funcionários do ICMBio, especialmente para os fiscais, por outro lado, 

existe uma divisão de territórios estabelecida pelos próprios caçadores em alguns fragmentos 

localizados em propriedades particulares e na Reserva Biológica Poço das Antas: “Segundo 

disseram, lá no Morro São João [um fragmento florestal da baixada litorânea fluminense, 

formado por várias propriedades rurais] caçador não deixa gente de outra área ir caçar lá. 

Aqui na Reserva [Reserva Biológica Poço das Antas] eu acho que é dividido, pessoal de 

Araruama caça num local, pessoal daqui [Casimiro de Abreu] já tem seu local. Eu acho que 

são grupos, têm grupos. Isso aí com certeza, porque lá na barragem [barragem de Juturnaíba] 

têm grupos que é de Araruama, tem grupo que é de São Vicente, tem grupo que é de Cabo 

Frio. [Eu pergunto: como você sabe?]. É porque é comentado, o próprio caçador fala. 

Outro funcionário apresentou um relato que esclarece melhor o depoimento do colega: 

“Nós já tivemos informações que tinham divisões de território pra caçar, inclusive com 

brigas, rixa entre dois grupos de caçadores de Silva Jardim e Casimiro de Abreu. Não sei se 

tinha território definido, o que soubemos é que veio um grupo de caçadores e encontrou o 

outro que já estava nesse local e começaram a bateção de boca, tal, dizendo que aquela área 

eles já estavam indo ali e houve até disparo de arma de fogo. Isso foi dentro da Reserva 

[Reserva Biológica Poço das Antas]. Agora, na verdade, essa questão de vir pessoal de 

Araruama, Cabo Frio, São Vicente não é questão de ter um território específico, é que o 

acesso àquela ponta da Reserva tá mais fácil, eles não vão sair de lá pra vir caçar aqui na 

Portuense [setor da Reserva mais próximo da BR-101], que é do lado de cá da Reserva. Não 

vão fazer isso porque, primeiro é muito longe pra eles virem a pé, segundo porque lá tem 

muito bicho, não vão ficar deslocando de lá pra cá. Então, você tem o pessoal de Casimiro 

[Casimiro de Abreu] que vem a pé pela linha do trem, vão caçar onde? Ali, perto da sede 

antiga, da estação ferroviária, entendeu? O pessoal que vem da lagoa de Juturnaíba, que vem 

pela ponte de ferro, vai caçar aonde? Ali do lado direito do aterro da barragem [os locais 

citados pelos entrevistados estão todos localizados dentro da Reserva Biológica Poço das 

Antas]. Então, se tem o bicho pra ele matar, eles vão parar ali logo, eles não vão ficar 

atravessando a Reserva que está muito mais vulnerável à fiscalização. E ficando ali, eles 

estão mais protegidos, qualquer coisa eles fogem”. 

Ainda, de acordo com a percepção de mais um funcionário do ICMBio, não existe 

territorialidade entre caçadores: “Eu acho que não existem divisões de território dentro da 

Reserva [Reserva Biológica Poço das Antas]. Eu ouço lá em Casimiro o pessoal falar: ‘a 
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Reserva tá loteada, os guardas são comprados, quando um caçador vai pra um lugar eles vão 

pra outro’. Mas pra quatro pessoas cuidarem de 5.500 ha, com 50 km de limite? Eu entro na 

Reserva, qualquer pessoa entra na Reserva e ninguém vê. Porque 50 km é daqui até Macaé, 

quase. Talvez por questões geográficas é mais fácil os caçadores se concentrarem próximo 

ao local de chegada como Araruama, barragem, Casimiro, Rio Aldeia, mas não por 

combinarem entre eles”.  

Na Reserva Biológica União, a questão de possível territorialidade entre caçadores foi 

descartada pelos funcionários do ICMBIO e pelos caçadores que residem em suas 

proximidades: “Aqui não tem setor de caça não, geralmente o pessoal de Rio Dourado caça 

na parte da Reserva mais perto de Rio Dourado, porque o cara vai a pé, de bicicleta, é 

porque é perto”. 

Os conflitos surgem apenas quando um caçador utiliza a estratégia de caça 

confeccionada por outro. Jiraus, cevas e armadilhas construídas por um caçador pertencem a 

ele dentro da mata. Alguns depoimentos permitem que se compreenda como se dão esses 

conflitos: “Não se usa o jirau do outro caçador, porque existe muita maldade. Já aconteceu 

de encontrar outro caçador dentro do mato que me acusou de pegar o porco que estava 

dentro do chiqueiro dele”, contou um caçador.  

Outro depoimento revelou o que acontece durante os conflitos: “Caçador não gosta de 

outro usar sua ceva ou jirau. Já soube que os caras de Cabo Frio botaram a ceva em Gaviões 

[distrito de Silva Jardim] e aí deram uma corrida com os caras dando uns tiros, mas não 

acertou”.  

Outro caçador revelou mais detalhes: “Às vezes passava por cara que nem conhecia, às 

vezes nem deixava ele me ver porque podia ser algum guarda do Batalhão ou da Polícia 

Federal. Uma vez já aconteceu [usaram uma ceva desse entrevistado], eu mais um colega 

fomos vigiar a ceva e chegamos lá... dois caras daqui mesmo, mora ali... aí olhamos, fomos... 

teve gente aqui. Aí no outro dia, quieto, devagarzinho, porque podia ser os guardas né? 

Quietinho, tal, olhando, chegamos lá cima, topamos com o cara na ceva, vigiando a ceva. Aí 

cheguei e falei: rapaz donde você encontrou isso aí? Aí o rapaz: ah, achei, to vigiando. Então 

desce daí, não tá abandonado. As vezes, dependendo da pessoa até atira na gente ou a gente 

né... sai briga lá no mato. Aí ele foi embora”.  

Outro caçador forneceu mais uma informação relevante: “Se você fez aquela ceva, 

levou o milho pra fazer, aí chega lá e encontro outro, aí é claro, essa ceva é minha, você não 

era pra tá aí. Não dá briga, só uma conversa. Já a fruteira não, a fruteira [árvore em 

frutificação dentro da mata] não é de ninguém, entendeu?”.  
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Outra forma de conflito revelada por caçadores é a denúncia por parte dos próprios 

caçadores: “Agora se eu encontrar outro na minha ceva ou no meu jirau aí vai haver algum 

problema. Fica de mal com outro, briga, pode até denunciar o outro”.  

Um funcionário do ICMBio forneceu um relato semelhante: “Já ouvi dizer que já ouve 

problema de discussão por outro caçador estar caçando no jirau do outro. Nós já tivemos um 

caso assim, lá em Rocha Leão, um camarada tava denunciando outro, na verdade era uma 

turma contra outra, porque uns tinham usado o jirau deles”. 

De maneira geral, por outro lado, os encontros com pesquisadores dentro da mata não se 

transformam em conflitos e na maioria das vezes, caçadores evitam que pesquisadores os 

vejam: “Geralmente caçador não mexe com pesquisador. Já aconteceu, eu encontrei pessoal 

da pesquisa, falaram: cuidado, você pode ser preso. Aí falei: não, já to indo embora”. 

Os sinais deixados na mata, descritos por caçadores podem ser desde pegadas (rastro), 

buracos no solo cavados por enxada para capturar tatus e cortes com facão nos troncos das 

árvores marcando locais de entrada na mata para servirem de orientação, para sinalizarem 

para outro caçador sobre o local onde se encontra ou o horário em que passou pelo local: 

“Deixa sinais como corte, rastro, pra não se perder. Os cortes nas árvores significam 

marcação de onde está, cada caçador deixa sua própria marca”, revelou um caçador.  

Outro depoimento de caçador indicou: ”Marca com facão nas árvores, pra marcar o 

lugar que passou e pra sinalizar pro companheiro, ou pra ser avisado de que outro caçador 

passou ali, ou pode ser indicando a hora que passou pela quantidade de pique na árvore”.  

Mas vários cortes na árvore podem indicar apenas o local por onde entraram na mata: 

“Se a mata for fechada ele marca a árvore com um facão pra não perder o rumo. Vários 

piques na árvore é pra avisar o outro sobre o lugar pra entrar.”, informou um caçador.  

Outras formas de sinais deixados na mata por caçadores podem ser galhos quebrados 

indicando a direção do deslocamento ou cipós amarrados sinalizando o local de ceva ou jirau: 

“Galho a gente corta com a rama voltada pra direção que caminhou”, revelou um caçador.  

“Tem uns que deixam cipó amarrado no lugar onde subiu pra vigiar os bichos [mesmo 

quando não existem os troncos de jirau presos sobre as árvores, quando, por exemplo, o 

caçador usou rede e a retirou], informou outro caçador. 

Os sinais nem sempre estão presentes nas matas, uma vez que alguns deles evitam 

deixar informações de que estiveram no local: “Alguns evitam deixar sinais, alguns caçadores 

deixam, outros não. Alguns deixam tudo limpinho, se passar por uma arvorezinha levanta a 

árvore pra não deixar sinal”, de acordo com um caçador.  
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Um segundo caçador revelou: “Só os que são inexperientes vai cortando, fazendo trilha 

com facão”.  

E mais um depoimento de caçador esclareceu: “O bom caçador não deixa, o ruim faz 

picada, fica com medo de se perder”.  

Um quarto caçador ainda revelou que a razão é para que outros caçadores não saibam 

que estivera no local: “Não gostava muito de deixar [sinal] porque os outros rival achavam 

né, aí tiravam a ceva ou urinam em cima pro bicho não pegar mais. Faziam isso pra deixar 

pra eles né?” 

Para os funcionários do ICMBio os sinais deixados por caçadores podem ser mais 

variados e por meio deles é possível rastrear os caçadores nas matas. Podem ser desde cevas, 

jiraus, trilhas batidas (caminhos onde se pode perceber a vegetação pisoteada), ponta de 

cigarro, embalagens de produtos descartados como de alimentos e bebidas, fumaça de 

fogueira que pode ser percebida pelo cheiro, cheiro de café coado (caçadores às vezes 

preparam café na mata), resquícios de acampamento, pegadas, marcação em árvore com corte 

de facão, a posição de um galho ou arbusto quebrado e assovios específicos, como revelou um 

funcionário: “Eles têm o código deles né, que é marcar alguma coisa e o nosso código é ir 

atrás desses sinais. O caçador segue os sinais dos bichos e nós seguimos os sinais dos 

caçadores”. 

 

DIMENSÃO 3. Investimento e aspectos econômicos da caça 

 De todos os temas tratados neste estudo, a prática do comércio da carne de animais 

silvestres se revelou o mais sensível e difícil de ser abordado em entrevistas realizadas com 

caçadores. Percebe-se que as informações fornecidas pelos dois grupos de entrevistados, em 

alguns momentos são complementares, mas em outros não coincidem entre si.  

 

Perfil do comércio e dos compradores de carne de animais silvestres 

De maneira geral, os caçadores entrevistados evitaram ou não se sentiram à vontade em 

responder às perguntas sobre caça comercial. Outros, afirmaram não ter conhecimento ou 

nunca terem ouvido falar sobre pessoas que compram ou vendem carne de animais silvestres, 

ou ainda que a prática provavelmente não ocorra na região: “Acho difícil alguém comprar 

caça aqui. Geralmente o cara que tem não vai me vender, porque eu posso denunciar ele”, 

revelou um caçador.  

“O medo não deixa comercializar a caça, a boca do povo é um perigo, um pode 

denunciar”, afirmou outro caçador.  
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Um terceiro reconheceu, entretanto, a prática do comércio de carne de animais silvestres 

na região: “Ouvi falar que tem restaurante que vende carne de bicho silvestre, mas não sei se 

é o dono que caça ou que encomenda. Aqui na região mesmo”.  

Alguns caçadores, porém, concordaram, após insistência, em fornecer informações mais 

detalhadas sobre a caça comercial na região: “Tem caçador que limpa o bicho no mato 

mesmo, tem caçador que trás pra casa, tem outros que vende ele sujo. Deixa no mato até 

parar de sangrar, carrega na sacola. Sai do mato de bicicleta, carro, moto, a pé. Tem gente 

que deixa os bichos, espingarda lá e depois volta pra buscar e tem gente que nem trás”, 

revelou um caçador. 

Outro caçador afirmou: “Hoje em dia o comércio caiu uns 80% mas os que ainda 

compram caça não gostam de caçar, não gostam de mosquito, gostam do sabor da carne”.  

Os compradores da carne de animais silvestres são, de acordo com a maioria dos relatos 

dos caçadores, pessoas que não vivem na área em que este estudo foi desenvolvido, embora 

sejam todos de cidades fluminenses, como Campos dos Goytacazes, Macaé, Rio das Ostras, 

lagoa de Juturnaíba, Cabo Frio, Rio Bonito, São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro, 

provavelmente porque possuem maior poder aquisitivo do que quem mora na região onde o 

estudo foi desenvolvido: “Eu acho que quem compra deve ser gente de fora. Daqui não deve 

ter gente que compra não, porque vendem caro”, revelou um caçador.  

Para os caçadores entrevistados, o comércio é mais estimulado por compradores que 

procuram os caçadores do que por estabelecimentos comerciais como bares e restaurantes: “É 

gente de fora que compra, Macaé, Rio [Rio de Janeiro], São Gonçalo. A maioria que compra 

é particular mesmo, tem uns pessoal que já viveu na roça faz tempo e ainda gosta. Tem 

alguns restaurantes que compra, mas a maioria é o pessoal mesmo que entra em contato com 

o caçador. Matando é certo dele vender, mesmo que ele não tenha comprador, é só ele 

guardar congelado que aparece alguém pra comprar”. 

O contato com o caçador para efetuar a compra de carne de animais silvestres pode 

acontecer diretamente ou por intermediários que por camaradagem, promovem a 

aproximação. Entretanto, nenhum revelou a existência de “atravessadores”, ou seja, pessoas 

que fazem o contato entre caçadores e compradores para obter lucro financeiro, podendo 

aumentar o valor do produto vendido. Um caçador concordou em fornecer mais detalhes 

sobre a estratégia de comércio utilizada pelos caçadores: “Tem gente que compra que é de 

fora, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, do Rio [cidade do Rio de Janeiro], de Campos 

[Campos dos Goytacazes]. O cara liga e fala: fulano, você tem tal bicho? Então guarda pra 

mim que tal dia to indo aí buscar. Mas geralmente o caçador nunca deixa o bicho, arma, 
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munição em casa. Tem lugar específico que guarda. Tem um colega meu que tem um freezer 

enterrado no mato, é perto de um lugar que você fala é impossível ter um freezer assim, tem 

até extensão [fiação elétrica], isso é lá em Casimiro [Casimiro de Abreu]”.  

Apenas um caçador concordou em fornecer informações pessoais sobre a 

comercialização de carne de silvestres: “Tem muita gente que compra espalhado por aí, fora 

de Casimiro [Casimiro de Abreu]. Eu, por exemplo, ia caçar, fui pegando gosto, aí pensava: 

‘vou me dar bem de novo’. Se for bom o local, pega o vício. Aí já chegam pessoas que falam: 

trás que eu te compro. As pessoas eram da lagoa de Juturnaíba, de Niterói. Encomendavam 

paca, capivara, jacaré. Os compradores dos que vendem na região a maioria é de fora, Rio 

de Janeiro, Macaé, Rio das Ostras, Rio Bonito, Niterói. É assim que funciona: se chega uma 

pessoa de fora, visita a cidade é porque tem um conhecido, porque não tem como você morar 

lá no Rio e vir fazer o que aqui em Casimiro de Abreu? Então tem que ter um conhecido. Aí, 

por exemplo, eu chego e: Daniela, você não sabe onde posso conseguir um tatu? Aí você diz: 

ah, eu conheço um cara que ele caça. Aí chega até mim que sou caçador e fala: pô cara, 

arruma uma paca e um tatu pra mim que te dou tanto. Fala comigo a primeira vez, aí o cara 

já passa a ser comprador. Aí vem novamente e fala: arruma mais, a quantidade que você me 

trouxer eu compro de você. Aí dou o preço, cada uma é tanto, aí o cara diz: pode me trazer. 

Eu não sei se existe o atravessador, se o cara que faz o intermédio ganha alguma coisa. Teve 

uma vez que um cara chegou pra mim, lá em Silva Jardim e falou: rapaz, você não tem como 

arrumar uma capivara pra mim não? Aí liguei pra ele e ele falou: ó, tenho uma notícia boa, a 

quantidade que você me arrumar eu te compro, tal dia. Aí quando foi na sexta-feira eu liguei 

pra ele. Eu tinha arrumado cinco, em três dias cacei cinco capivaras. Congelava. Aí liguei 

pra ele, ele veio, apanhou e me deu dinheiro”. 

Para os funcionários do ICMBio entrevistados, entretanto, o comércio de carne de 

animais silvestres é mais aquecido por estabelecimentos comerciais. Foram citadas cidades 

como Cantagalo, Macaé, Rio das Ostras, Professor Souza (distrito de Casimiro de Abreu), 

Casimiro de Abreu, São Vicente (distrito de Araruama), Araruama, Iguaba Grande, Silva 

Jardim, Itaboraí como locais onde se têm conhecimento desses tipos de estabelecimentos: 

“Tem uns caçadores que são de Rocha Leão e vão caçar na União que vendem em 

restaurantes de Cantagalo [região centro-norte fluminense].  

Restaurantes são um dos setores comerciais em que os funcionários afirmaram receber 

denúncias sobre o comércio da carne de silvestres: “Eu sei de um lugar onde tão vendendo 

demais, que é onde pedi uma ajuda à P2, o serviço secreto da PF [Polícia Federal], que é São 

Vicente [distrito de Araruama] onde tem um restaurante que tá vendendo demais. [Eu 
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pergunto: Se eu chegar e pedir, eles vão me servir?]. Não, ele já tem os clientes dele, conhece 

pela cara, se você chegar com um conhecido dele vai comer também, mas se ele não te 

conhecer, não. Eles vão dizer pra você: nós temos aqui javali, capivara, jacaré. Falam que é 

de cativeiro legalizado, mas na verdade vão estar te vendendo cateto no lugar de javali, como 

você vai saber? [Eu pergunto: você acha que compram mais barato a carne de silvestre ilegal 

do que de cativeiro?]. Não, isso é como picanha, contra filé, alcatra, maminha, questão de 

gosto mesmo, tem gente que gosta do sabor que tem o bicho que é do mato.  

Outro tipo de estabelecimento comercial que comercializa carne silvestre são os bares 

ou botecos da região. O comércio neste tipo de estabelecimento pode ser de dois tipos, a carne 

silvestre pode ser servida como tira-gosto ou o proprietário a vende por encomenda a 

compradores interessados, de acordo com os funcionários do ICMBio: “A gente tem 

conhecimento de boteco que vende, daqui de Casimiro [Casimiro de Abreu]. Servem como 

tira- gosto, ou às vezes o cara vende por encomenda, vem um e pede três quilos de tal bicho, 

vende como se fosse um açougue. Obviamente que a carne não fica ali, tá em outro lugar, o 

cara trás e o outro leva. A encomenda pode vir de outros lugares, como da região de São 

Gonçalo, isso tá muito forte. Inclusive agora nós recebemos um telefonema de uma pessoa 

oferecendo dinheiro pra nós deixarmos vir caçar aqui de final de semana. Não demos muita 

corda porque se a gente já tivesse feito um esquema com a Polícia Federal poderíamos dar 

corda pra tentar pegar, mas como não tínhamos combinado, os caras podiam estar 

grampeados e isso poderia dar confusão depois e vão achar que nós estamos coniventes com 

isso. Mas a pessoa disse que tinham uns poderosos, falou exatamente assim ‘poderosos’ que 

queriam vir pra Reserva caçar [Reserva Biológica Poço das Antas].  

Para os funcionários do ICMBio entrevistados, é consenso que a carne silvestre vendida 

por encomenda em bares não fica armazenada no local: “Geralmente a gente recebe 

denúncias de caça, de lugar que vende, mas chega lá e não encontra, porque é assim: o 

caçador caça, mas já liga pra quem quer comprar a caça e já pegam, quer dizer, quando a 

gente chega no local já não tem mais nada. Sempre fica fora de casa, fora de suspeita. Fazem 

fundo falso, põe dentro do mato com isopor, freezer, puxam a fiação por baixo e armazena 

um freezer lá longe, dentro da mata. Nós constatamos, já vimos o buraco que foi feito mas o 

material não conseguimos apreender. A encomenda da caça é sempre de gente do Rio [estado 

do Rio de Janeiro], a gente não tem conhecimento que tem encomenda de outros estados 

não”. 

Alguns depoimentos de funcionários revelaram, entretanto, a existência de 

atravessadores que movimentam o comércio de carne de silvestres na região: “O comércio é 
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regional, nos municípios de Casimiro e principalmente Macaé e Rio das Ostras. O cara que 

vende já tem alguns barzinhos, e os barzinhos já têm alguns fregueses, é um esquema, é uma 

rede. São várias pequenas redes. Nós tivemos notícia que tem um cara de Macaé que vem 

nessas regiões, na casa de alguns caçadores de Rocha Leão, Professor Souza, Rio Dourado 

que estão com bichos no freezer, toda sexta feira ele vem. Ele é o intermediário, daí ele 

distribui para Macaé. Ele não caça, ele vem aqui, já conhece alguns caçadores. Às vezes os 

próprios caçadores já começam a comprar bicho, mantém no freezer, aí no final de semana 

esse intermediário vem e recolhe e acaba vendendo mais caro. A gente sabe que tem o 

pessoal que não caça e tá vivendo de fazer esse transporte e revenda, abastecendo esses 

bares”.   

Os compradores finais são, na opinião dos funcionários do ICMBio, pessoas de maior 

poder aquisitivo, interessados em consumir um produto considerado especial porque é difícil e 

proibido obtê-lo, como revelaram dois entrevistados: “São pessoas que conhecem carne de 

caça, são ou foram caçadores também, gostam de comer uma coisa diferente e até proibida e 

compram”.  

“Os principais mercados são Macaé, Casimiro e Rio das Ostras. A encomenda é feita 

por pessoas de alto nível que encomenda só pra poder comer uma carne exótica. Quem 

compra é donos de redes de farmácia em Rio das Ostras, já teve antigamente até delegado da 

Polícia Federal que encomendava, funcionários da PETROBRAS daqui de Macaé. O 

[caçador x e caçador y] caçam e o [caçador z] vende e transporta até Macaé [o entrevistado 

cita os nomes de três caçadores que residem na região]. Ele não é o atravessador não, ele 

transporta, vai até Macaé, vende e trás o dinheiro de volta, mas deve ganhar alguma coisa 

né? Bota no carro, não tem fiscalização pra isso, mesmo que tivesse é muito raro o cara 

parar e revistar o caro todo. Agora, em Casimiro acho que é só um entreposto, acho que bate 

em Casimiro e vai pro Rio [Rio de Janeiro]. Leva pra Casimiro, põe num isopor, no maleiro 

do carro, do ônibus, que ninguém fiscaliza e vai embora. Estes devem vender mais caro. O 

ano passado tinha uma família aqui de Boa Esperança [distrito de Casimiro de Abreu], eram 

irmãos, caçavam, congelavam, aí vinha um irmão do Rio, pegava, levava pra Casimiro e de 

Casimiro ia embora pro Rio [Eu pergunto: por que levava pra Casimiro?]. Porque em 

Casimiro você tem qualquer viação pra ir embora, ônibus, entendeu? Pegava ônibus com a 

caça num isopor”. 

A Figura 8 mapeia as cidades onde foram identificados caçadores, pessoas interessadas 

na compra de carne de animais silvestres (pessoas físicas), compradores de carne silvestre 

proprietários de bares e restaurantes (pessoas jurídicas) e atravessadores. 
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Figura 8. Mapa das cidades onde foram identificados caçadores, pessoas interessadas na compra de carne de animais silvestres (pessoas físicas), 
compradores de carne silvestre proprietários de bares e restaurantes (pessoas jurídicas) e atravessadores, entre fevereiro de 2008 a novembro de 
2009. 
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Valor das espécies comercializadas 

De acordo com os caçadores, as carnes de animais silvestres mais comercializadas são 

paca, tatu, porco-do-mato e capivara, os demais, raramente são vendidos, embora preás foram 

citados como eventualmente comercializados. Preás são animais que possuem o menor valor 

comercial, cada um é vendido a R$ 2,00 ou R$ 3,00, tatus podem variar de R$ 25,00 a R$ 

100,00 (os menores valores foram descritos por caçadores que residem nas proximidades da 

Reserva Biológica União), porco-do-mato, cerca de R$100,00, capivara, a única espécie 

vendida a kilo, de R$5,00 a R$11,00/kg: “Se pensar que tem capivara com até 90 kg, tem 

caçador que ganha um bom dinheiro”, disse um caçador; mas a espécie citada como mais 

valorizada foi a paca, cujo preço pode variar de R$ 150,00 a R$ 300,00. Entretanto, um 

caçador relatou que nos anos de 2008/2009, quando houve uma obra para instalação de um 

duto subterrâneo da PETROBRAS, às margens da BR-1001 e da Reserva Biológica Poço das 

Antas, o valor da paca chegou a R$ 400,00, devido à procura por parte de funcionários vindos 

das regiões Norte e Nordeste do país.  

A venda de carne de animais silvestre pode ser bastante lucrativa e dispensar trabalhos 

formais na região, especialmente se estes forem mal remunerados: “Você pega uma paca 

aqui, hoje lá, amanhã a noite pega outra na União [Reserva Biológica União], amanhã você 

pega outra lá em cima, no Sana [região serrana], aí você vai lá na barragem [barragem de 

Juturnaíba] e pega uma paca. No final da semana você arruma mil reais. Vai trabalhar pra 

ganhar salário mínimo? Trabalhar de pedreiro?”, relatou um funcionário do ICMBio.  

Mas, divulgar este tipo de informação, de acordo com outro funcionário do órgão pode 

se revelar contraproducente: “Eu acho que a divulgação dessas coisas tem que ter muito 

cuidado, porque se você fizer uma palestra falando das questões da caça e dos problemas e 

falar para um grupo, seja ele qual for, que uma capivara vale R$ 100,00, R$ 200,00 e que um 

tatu vale R$ 5,00, R$ 10,00 ou R$ 1.000,00, tem gente que vai associar - um dia pode estar 

precisando de um dinheiro -, ‘então a caça de repente é algo que pode resolver meu 

problema’. Por isso que eu não entro muito nessa questão, acho que nós como órgão, as 

instituições que querem lutar contra isso, não vale a pena usar esse tipo de informação, 

assim como o tráfico também: ah, o mico-leão-dourado na Europa vale US$ 50.000, no Rio 

vale R$ 5,000, um passarinho trinca- ferro vale R$ 18.000, sabe, essas coisas jogam contra a 

gente”. 
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Investimento econômico para caçar 

Em entrevistas, caçadores afirmaram que o investimento econômico em cada caçada 

pode variar. Para alguns, o custo é baixo: “Se for pra perto, gasta R$ 30,00 ou R$ 40,00. 

Gasta em pilha, alguma coisa pra comer, gasolina do carro, geralmente não vai a pé. [Eu 

pergunto: O carro fica escondido em algum lugar?]. Não, alguém leva e trás, a gente combina 

ou liga [usa o telefone celular]”.  

Entretanto, as caçadas podem também ser dispendiosas: “Hoje em dia você não compra 

uma espingarda por menos de R$ 500,00 (sem registro), cartucho vazio tá R$ 15,00 cada um, 

aí tem espoleta, pólvora, mais a comida do bicho, milho né, pilha, rede, lanterna, muzanza, 

cordinha, argola de ferro. Tem um caçador aqui que sabe fazer muzanza aí o caçador vai e 

compra dele. O depoimento acima foi relatado em Rocha Leão, distrito de Rio das Ostras, 

mas em Silva Jardim existe um estabelecimento comercial no qual é possível encontrar 

muzanzas expostas, penduradas em meio a outras mercadorias, demonstrando que a armadilha 

pode ser conseguida com facilidade na região (observação pessoal).  

A munição utilizada por caçadores pode ser conseguida também por meio de pessoas 

que possuem registros de armas: “Eu compro munição, não recarrego, não. Eu compro com 

acesso de quem tem arma registrada. Eu acho que, se não me engano, são 200 cartuchos por 

mês e o cara não vai gastar isso, daí ele revende pra mim”. 

Por meio da análise de fotografias dos flagrantes de autuações de caçadores promovidas 

pelo ICMBio e das fotografias do levantamento de evidências de caça em fragmentos 

florestais realizado neste estudo, bem como a análise dos autos de infração do ICMBio, foi 

realizado um levantamento de preços dos itens em estabelecimentos comerciais de cidades da 

região do estudo. O Anexo XIV descreve os itens considerados neste estudo como 

instrumentos de caça e os artefatos que caçadores utilizam para fabricar suas estratégias de 

caça; o Anexo XV descreve os acessórios utilizados nas caçadas e o Anexo XVI lista os 

alimentos e produtos de higiene observados nas fotografias, com seus respectivos valores 

comerciais locais. 

As fotografias e os autos de infração permitiram que fossem identificadas 25 operações 

de flagrantes realizadas pelo ICMBio das Reservas Biológicas Poço das Antas e União, no 

período de 2003 a 2009. De acordo com estas operações e pelos itens apreendidos, foi 

possível verificar o quanto cada caçador ou grupo de caçadores gastou em cada caçada. Foram 

incluídos itens que os caçadores possivelmente adquiriram anteriormente à caçada na qual 

foram flagrados e assumiu-se que o valor foi gasto para caçar. Com relação às armas de fogo 

foram incluídos os valores obtidos em lojas especializadas por não ter sido possível conseguir 
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informações de seus valores no mercado clandestino. O Anexo XVII descreve os itens 

utilizados em cada caçada identificados nas fotografias das operações de fiscalização do 

ICMBio (à época, IBAMA) e seus valores respectivos, revelando que as caçadas 

apresentaram uma média de gastos de R$ 2.058,66, sendo a de menor valor, aproximadamente 

R$ 40,00 e a de maior, R$ 9.862,00.  

A Tabela 4 apresenta a estimativa média de gastos com a caça nas Reservas Biológicas 

Poço das Antas e União e Fazenda Rio Vermelho, de acordo com a análise das fotografias dos 

tipos de materiais utilizados na confecão das estratégias de caça e itens descartados durante o 

levantamento de evidências de caça (Anexo XVIII), no período de fevereiro de 2008 a agosto 

de 2009. Nesta abordagem não foram observadas armas, munição e outros itens que elevam 

os custos, porque não aconteceram flagrantes de caçadores. 

 
Tabela 4. Estimativa de custos de caça a partir de itens descartados por caçadores ou 
materiais utilizados para confeccionar estratégias de caça, localizados no levantamento de 
evidências de caça, de fevereiro de 2008 a agosto de 2009.  
 

Área Estimativa média (R$) do 
período de levantamento 

Valor mínimo (R$) 
encontrado em um dia  

Valor máximo (R$) 
encontrado em um dia 

RBPA R$ 46,62 R$ 2,25 R$ 185,27 
RBUN R$ 17,12 R$ 0,82 R$ 81,94 
FRV R$ 22,58 RS 2,25 R$ 50,22 

 

DIMENSÃO 4. Perfil da caça 

 O estudo das motivações da caça na região não permite que se trace um único perfil da 

caça. O que se permite conhecer é que, por unanimidade, os relatos dos entrevistados 

indicaram que na região não existe caça de subsistência: “A pessoa fica viciada na caça, fica 

viciada no prazer de acertar o tiro, prazer de matar. Hoje em dia se caça por perversidade 

porque não tem essa precisão de caçar, porque hoje não é por fome, se torna um vício. Todos 

os caçadores sabem que é proibido caçar e aqui não tem gente que precisa caçar pra comer. 

Eu conheço gente que trabalha na PETROBRAS e caça aqui, ele ganha muito dinheiro, é 

embarcado, não tem precisão de caçar porque a PETROBRAS dá muito dinheiro”, revelou 

um caçador. 

Dois funcionários do ICMBio forneceram mais explicações sobre a percepção que têm 

de que não existe caça de subsistência na região: “Esse negócio de caça de subsistência, isso 

não existe aqui, muitos caçam pra comércio, pra fazer churrasquinho no fim de semana, pra 

dar de presente porque muita gente gosta, pra fazer média com político”.  
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“A caça na nossa região mudou muito, se bem que acho que nunca houve caça de 

subsistência aqui. Tem umas prisões que fizemos aqui dentro que tinha tanta compra que 

parecia compra de mês. Como o cara alega que é caça de subsistência? Tinha muita compra, 

tinha arroz, feijão e coisa boa, o que me chamou a atenção, tinha arroz Tio João que é o mais 

caro que tem no mercado. Quer dizer, são pessoas que têm condição de comprar”. 

 Os relatos de caçadores e funcionários do ICMBio permitiram conhecer a percepção que 

os entrevistados têm sobre os perfis de caça praticada na região e quais são suas motivações. 

A maioria dos entrevistados citou mais de uma motivação e a soma das motivações citadas 

por caçadores e funcionários do ICMBio permitiram que fossem traçados perfis para a caça na 

região. A Tabela 5 apresenta o número de citações para cada motivação.  

 
Tabela 5. Número de vezes em que cada motivação para a caça foi citada por caçadores e 
funcionários do ICMBIO entrevitados (n=24), entre maio a novembro de 2009. 
 

Motivações para a caça 
Entrevistados 

Total Caçadores 
(número de citações) 

Funcionários do ICMBIO 
(número de citações) 

Comércio 5 9 14 
Esporte 6 3 9 
Vício 6 1 7 
Coesão entre amigos 3 3 6 
Cultura 3 3 6 
Lazer 4 1 5 
Troca de favores 1 2 3 
Sabor da carne silvestre 2 1 3 
Falta de emprego 1 1 2 
Superioridade Humana 0 1 1 

 
 
 De acordo a percepção dos dois grupos de entrevistados, o maior número de citações 

apontou que a caça comercial é a principal motivação para a atividade na região, mas 

analisando os grupos separadamente, percebe-se que a prática do comércio da carne de 

animais silvestres é superior às outras motivações para os funcionários do ICMBio, mas é 

uma razão secundária para os caçadores, para quem a prática da caça esportiva e o vício de se 

praticar a atividade é a razão prioritária para a caça persistir na região do estudo. 

 Os relatos fornecidos pelos entrevistados permitiram compreender melhor o significado 

de cada uma dessas motivações e quais são os elementos que as estruturam. 

A motivação comercial é considerada pelos entrevistados, inclusive pelos próprios 

caçadores como a mais predatória porque um número muito maior de animais é abatido para 

este propósito do que em relação à outras motivações. Está relacionada com a facilidade de se 
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ganhar dinheiro, com o lucro imediato e pode também ser derivada da falta de oportunidade 

de emprego na região, embora apenas um caçador tenha citado esse fator: “Na caça de 

comércio o caçador caça todo dia, é a caça mais predatória que existe e aqui tem bastante. 

Hoje você pega duas, três pacas, cada uma vale R$ 200,00, por exemplo, se você pega três 

vai dar R$ 600 reais. Então é muito fácil, você vai lá, caça, já tem quem compra, pega seu 

dinheiro e fica em casa, não precisa trabalhar 30 dias pra ganhar um salário. Então é muito 

mais fácil ele enfrentar os riscos, o risco de ser pego, enfrentar aí animais dentro da Reserva, 

cobra, jacaré, mosquito, passar a noite esperando um bicho, do que trabalhar durante 30 

dias pra receber seu salário, então incentiva mais”, relatou um funcionários do ICMBio. 

O relato mais elucidativo sobre a difcildade em se combater esse tipo de prática foi dado 

por outro funcionário: “O que a gente constata aqui é que a caça hoje é pra comércio mesmo. 

Nós já prendemos caçador aqui com uma lista de pedidos, por exemplo, 2 kg de porco-do-

mato, aí tinha o nome da pessoa, tinha uma lista de pedidos, como se fosse uma mercearia. O 

que motiva hoje em dia é o comércio, não vou dizer que estão vivendo bem, ganhando muito 

dinheiro, mas por se tratar de uma região que é muito difícil o trabalho..., hoje em dia pra 

você trabalhar em Casimiro de Abreu por exemplo, ou trabalha no PJ [loja de departamento] 

ou trabalha na Prefeitura. Você tem uma gama, um exército de mão de obra muito grande 

que não tem entrada no mercado de trabalho. Ou vai trabalhar de pedreiro, de servente de 

pedreiro que também já é muito que tem aí, ou o cara vai pro outro lado. Antigamente o cara 

ia caçar, entrava na Reserva [Reserva Biológica Poço das Antas] com covo de vergalhão, de 

aço, entrava com dois no máximo porque era muito pesado. Hoje em dia o cara vai com 

muzanza que é feita de corda e leva 20 numa mochila. Já prendemos cara com seis tatus 

abatidos, acho que consegue pegar fácil uns dez tatus numa noite com muzanza. Dez tatus 

numa noite dá R$ 500,00 pra ele. Por isso que eu falo, a espinha dorsal do crime é a mesma 

em todo o lugar, qual é a do trafico de drogas? É o lucro rápido com aquele trabalho ilegal. 

Aqui é a mesma coisa, aqui pra ele ganhar R$ 500,00 por mês ele tem que rebolar, trabalhar 

8 horas por dia, de baixo de sol e chuva, mas se ele consegue matar 10 tatus, em uma noite 

ele já fez o dinheiro do mês pra ele. Muitos não vão fazer mais nada, vão ficar só curtindo 

isso aí, porque tem muitos desses aqui também, ele não quer trabalhar, ele quer ter alguma 

coisinha pra ele ir levando. O grande problema que nós sempre tivemos e que talvez hoje 

esteja mudando um pouco é o grau de importância que a polícia dá a esse tipo de crime. Nós 

já chegamos com um cara preso, com uma arma e com um bicho morto e o policial disse: 

vocês prenderam o cara porque ele matou só isso? Porque se você pegar o cara que vende 

drogas e ele for pego com 200 gramas de cocaína a polícia vai fazer festa: pô fizemos uma 
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apreensão de drogas! Mas se chegar com uma capivara morta o cara vai falar: pô, pegou o 

cara porque ele matou uma capivara?” 

A caça esportiva é relatada como uma prática exercida pelo prazer de abater um animal 

ou de caçar com cachorros e geralmente, os caçadores possuem empregos fixos:  “Dá um 

prazer ver o cachorro trabalhar, não é nem o prazer de matar, se matar matou, se não matar 

venho embora. É o esporte, trabalho a semana toda e caçar é esporte, vou pra distrair a 

mente”, revelou um caçador. 

De acordo com um segundo caçador: “Gostava de ver os cachorros caçarem e cada um 

tem um divertimento né? Tem um que gosta de ir pra baile, outro pra bar, eu nunca fui 

chegado em festas”.  

Três funcionários do ICMBio complementaram a explicação: “Caça por esporte é pelo 

prazer de estar no mato e dar um tiro no animal. Já ouvi gente dizer: eu não como caça, eu 

caço por esporte, eu gosto de tá no mato e dar um tiro”.  

“A caça esportiva é quando tem três ou mais colegas que trabalham embarcado [na 

PETROBRAS], por exemplo. Ficam no mar 15 dias e 15 em casa. Os que ficam 15 dias em 

casa, às vezes ficam só três dias com a família e depois vai caçar. Normalmente vai na sexta 

e no domingo vai embora”.  

Ou então, consideram a caça como um troféu e uma habilidade a ser exibida a um 

companheiro de caça: “É o troféu dele, do caçador, ele não come nada, só o companheiro que 

vai com ele que ganha a caça, ele dá pro amigo”. 

O vício citado muitas vezes pelos caçadores, assim como a caça esportiva também pode 

ter origem no prazer em abater um animal: “O vício de caçar é como a pessoa que se vicia 

num jogo, como de bola. A pessoa fica viciada na caça, fica viciada no prazer de acertar o 

tiro, prazer de matar. Hoje em dia se caça por perversidade porque não tem essa precisão de 

caçar, porque hoje não é por fome, se torna um vício. A pessoa fica dominada, viciada por 

caça, por caçar, aí mata por prazer”.  

Mas o vício em caçar também foi relatado nos depoimentos em meio às motivações que 

estimulam as relações de simpatia entre caçadores ou entre vizinhos e conhecidos: “Se caça 

por amor, igual a uma pessoa viciada em maconha, cigarro. Largava a namorada pra vir 

com os homens caçar. E dividia um pedaço para todos os caçadores. Era uma coisa linda, 

ninguém tinha canseira. Caçava para comer porque tinha vontade ou quando o vizinho 

encomendava, sempre amigos. Tinha uma senhora gestante, louca pra comer tatu, então 

fomos pegar".  
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Os churrascos entre amigos - não necessariamente, com todos os participantes caçadores 

– para comerem carne de caça e beberem cerveja podem ser promovidos em locais privados, 

como na casa de algum dos participantes ou em bares e botecos da cidade. Podem acontecer 

também durante datas comemorativas, como aniversários e Natal, reunindo familiares: 

“Quando caçava, trazia o bicho, fritava com a turma e tomava cerveja. O mais comum aqui é 

caçador que trás pra comer com os amigos”, revelou um caçador.  

Para reuniões de “farra”: “Malandragem, facilidade de comer o bicho com cachaça. O 

povo de Casimiro [Casimiro de Abreu] é preguiçoso, a maioria é pra farra, se reúne com 

amigos, por vício”, revelou outro caçador. 

E um terceiro acrescentou: “Eu gosto de reunir os amigos e comer a caça. [Eu 

pergunto: seus amigos caçam também?]. Alguns sim, outros não, é mais o pessoal antigo que 

mora na cidade e não tem tempo, abandonou também [deixou de caçar]. [Eu pergunto: Por 

que é bom reunir os amigos pra comer carne de caça?]. Ah, a gente conversa, conta histórias 

antigas de caça, é gostoso, geralmente o povo fala que pescador e caçador é mentiroso né, 

então, cada um conta a sua história. 

Funcionários do ICMBio revelaram que a reunião entre amigos pode acontecer em 

bares: “O churrasquinho é entre amigos, aquele lá em Casimiro, na beira do trilho do trem, 

naquele bar que é um trailer amarelo na entrada, lá rola, rola churrasco de caça”.  

“Caçam pra comer com os amigos, geralmente em bar, ou em áreas afastadas da área 

urbana”.  

No entanto, na região da Reserva Biológica União não existe conhecimento de que os 

churrascos ocorram em locais facilmente visíveis: “Aqui na região não acontece 

churrasquinhos entre amigos em bares, nem em Rio Dourado eu ouvi que rola churrasquinho 

com caça não, é muito fechado entre eles”, revelou outro funcionário.  

Para os funcionários do ICMBio entrevistados, a caça, mesmo com fins de promover 

reuniões entre amigos pode ser estocada e explorada em grande quantidade: “Aqui tem um 

tipo de caçador também que vai pro mato e caça, armazena a caça abatida, vamos supor, 

eles começam em meados de junho, vão armazenando e no final do ano fazem aquela festa, 

junta aqueles caçadores todinhos e é chope, cerveja, só entra os amigos, não é pra vender 

nada”.  

A caça praticada por razões culturais obteve o mesmo número de citações que a caça 

para promover churrascos entre amigos. Está relacionada com o hábito que se aprende desde a 

infância e repassada entre gerações familiares: ”Primeiro eu acho que isso veio desde criança, 
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criação né... Via os pais chegando em casa com a caça e ia crescendo no ritmo, quer dizer, os 

pais paravam, mas eles continuavam”, revelou um funcionário do ICMBio.  

Para um caçador entrevistado: “O que motiva é o costume que é antigo, que vem de 

geração a geração, de avô, de pai”. 

A caça pode ser motivada também pelo lazer que o contato com a natureza proporciona: 

“Porque você está verdadeiramente sem pecado, tá com Deus, tá com a mãe natureza, lá no 

centro, pra mim é viver com a mãe natureza, levar um cafezinho, sentir aquele friozinho 

dentro da mata, saber onde são as furnas das pacas. Eu vou te falar com sinceridade, aqui, 

no nosso lugar é pouquíssima pessoa que tem necessidade de caçar pra comer, a maioria é 

trabalhador".  

Na região, é comum caçadores oferecerem carne de caça a pessoas que possam 

favorecê-los ou privilegiá-los em diversas circunstâncias, desde a prestação de serviços a 

favorecimento político ou perdão de dívidas: “Caça pra dar de presente porque muita gente 

gosta, pra fazer média com político”, revelou um caçador.  

Outro caçador informou: “Muitas vezes acontece por troca de favor, opa, fulano gosta 

de um bicho, to devendo um dinheiro a ele, vou perguntar se ele aceita um bicho, vou ver 

quantas pacas eu dar pra ele que morre minha dívida ou fulano é legal pra caramba comigo, 

ele gosta de um bicho, vou dar pra ele um bicho porque ele fica mais aliviado comigo".  

Um funcionário do ICMBio enriqueceu a informação sobre a caça ser oferecida a 

políticos da região: “Dão de presente pra determinadas pessoas, puxa-saco. Um dos 

problemas sérios que nós temos é que os dirigentes nossos aqui dos municípios, todos eles 

têm fama de gostar muito de carne de caça, secretários, às vezes até prefeitos. Então todo 

mundo caça pra dar de presente pra um cara desse, às vezes um diretor de uma empresa, às 

vezes almejando algum favor”.  

Outro funcionário revelou que, por vezes, um colega de profissão pode beneficiar 

caçadores durante a fiscalização em troca de serviços autônomos: “A caça aqui é facilitada 

até por companheiros, às vezes o cara tá construindo uma casa e tem um pedreiro que é 

caçador, o cara sabe que é caçador, aí faz o serviço de graça, ou tem um mecânico, então 

facilita pro mecânico caçar em troca do serviço de graça”. 

Com o mesmo número de citações que obteve a caça motivada para obtenção de 

favores, os entrevistados indicaram também que o que leva caçadores a continuarem a caçar 

na região é o apreço pelo sabor da carne de animais silvestres. Tem relação com o desejo de 

apreciarem um animal com sabor diferenciado dos animais domésticos como vaca e galinha, 

por exemplo, vendidos em açougues e supermercados: “Outra questão é que ele gosta da 



109 

 

carne de caça e no meio [meio social em que vive] é uma coisa meio que estigmatizada: ‘ah, 

a carne de tatu é uma delícia, a carne daquilo é uma delicia’, é como comer uma iguaria, né? 

informou um funcionário do ICMBio.  

Para os caçadores é explicado por: “Vontade de comer uma coisa diferente”. 

“Gosto de comer um bichozinho entendeu? Não pra mim comer como carne. Matar o 

animal e levar pra casa e comer aquilo como carne, com arroz e feijão, não, pra mim não 

serve, eu gosto de reunir os amigos e comer a caça”, revelou outro caçador. 

A caça motivada pela falta de emprego na região foi mencionada apenas por um caçador 

e mesmo assim, sem qualquer outro esclarecimento: “A caça é motivada por falta de 

emprego”. Embora a elucidação da frase seja inconclusiva, em conversas informais com 

pessoas na região e de acordo com o que relatou um funcionário do ICMBio quando 

descreveu a motivação para a caça comercial, a falta de emprego favorece a persistência da 

caça porque pode promover a caça comercial, mas também, a ociosidade dos caçadores pode 

predispô-los a encontrarem tempo livre para caçarem.  

Por fim, apenas um funcionário do ICMBio mencionou que o que pode promover a 

motivação da caça é a sensação humana de ser superior aos animais e o poder que o uso da 

arma de fogo supostamente confere: “Tem também a questão do homem né, do ser humano, 

da superioridade, de ser o elemento superior ao animal. A caça existe no mundo todo porque 

os ingleses iam pra África e traziam um dente, um chifre do animal, ou uma cabeça de leão 

pra pendurar na casa dele, não é? Eu acho que tem também essa coisa de se vangloriar, de 

superioridade. A questão da arma de fogo atrai muito, o poder da arma de fogo, de saber 

mexer, de dizer que atira e tal, essa competição entre eles, de ter a melhor mira, de dizer’ eu 

que acertei’. Eu acho que tem uma série de questões inerentes ao ser humano que estão 

envolvidas”. 

 A análise das motivações da caça indica que apesar delas poderem ser agrupadas em 

distintas categorias, algumas estabelecem relações com outras nos discursos dos 

entrevistados, sugerindo que essa estrutura esquemática seja formada, basicamente pela caça 

comercial, caça esportiva, caça para obtenção de favores e caça praticada para apreciação de 

seu sabor (Figura 9). 

 



110 

 

 

Figura 9. Esquema das motivações que formam coesão umas com as outras e àquelas 
apresentadas isoladas nos depoimentos dos entrevistados. 

 

DIMENSÃO 5. Conhecimento sobre a proibição da caça e propostas de atuação na região 

Conhecimento sobre a proibição da caça 

 Todos os caçadores entrevistados tinham conhecimento de que caçar é proibido: “eu sei 

que todo lugar tá proibido”, afirmou um caçador.  

Apenas um deles acreditava que a caça é permitida em certos locais, mas proibida em 

outros: “É proibido caçar, mas eu acho que não é todo lugar não, tem um lugar aí pra baixo 

que não é proibido não, tem épocas que pode”. Quando indagado o que significava o “lugar aí 

pra baixo”, o caçador se limitou apenas a apontar com o dedo uma paisagem formada por 

pastos. É possível que ele estivesse se referindo a alguma propriedade rural, mas ele não 

confirmou e não permitiu que continuasse sendo questionado. 

 Apesar dos caçadores saberem que é proibido caçar, a maioria não respondeu sobre a 

razão para a proibição e quem a determina, provavelmente porque desconheciam essas 

informações. Os que responderam (apenas três deles) apresentaram depoimentos vagos ou 

confusos: “Quem proíbe não sei, também não sei por que é proibido”.  

“A lei que proíbe, não sei se é do IBAMA ou o que é...”.  
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“Por que é proibido? A proibição já tem há muito tempo né, porque o animal 

selvagem... é proibido porque é uma coisa da natureza, né? Quem é que proíbe eu acho que é 

as autoridades né, polícia militar, civil, IBAMA, municipal, né?” 

 Dos 12 funcionários dos ICMBio entrevistados, todos responderam que caçar é 

proibido, mas somente um deles ouviu a pergunta, fez uma pausa e respondeu que é preciso 

considerar que nem todo tipo de prática de caça é proibida no Brasil: “[pausa longa] É... Não. 

A lei de crimes ambientais prevê alguns casos em que é permitida a caça, pra saciar a fome, 

mas que não se encaixa no caso aqui da região, pelo menos que eu sei. Mas na região 

amazônica você tem regiões onde a caça é tolerada, nas terras indígenas também e, até há 

algum tempo atrás tinha no Rio Grande do Sul a caça regulamentada durante períodos do 

ano. Tem algumas áreas da região amazônica que eu já tive informação de que foi liberada 

caça pra controle de espécies, de jacaré. Então ela não é proibida, em algumas situações ela 

é permitida ou tolerada, vamos dizer assim. Mas aqui na nossa região minha impressão é que 

todos os casos de caça é caça não permitida”.    

 Todos os funcionários do ICMBio responderam que a caça é proibida por lei e três deles 

citaram a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998). A maioria dos funcionários do ICMBio 

relacionou a proibição da caça no Brasil como tentativa para se evitar a extinção dos animais: 

“Porque na realidade o Governo Federal proibiu... há um tempo atrás era permitido a caça, 

mas passou a ser crime porque o cara tá destruindo, tá pondo em extinção”.  

Um funcionário do órgão mencionou que apesar da caça ter sido proibida, outros 

fatores de degradação ambiental podem contribuir para o desaparecimento das espécies: “Se 

não tivesse proibido estaria extinto né? Mas eu acho que o governo abriu os olhos tarde, mas 

não é só o caçador que acaba com os animais selvagens não, é o desmatamento, a drenagem 

dos rios, tudo ajuda a acabar.”  

Outras razões para a proibição da caça citadas pelos funcionários do ICMBio foram: 1) 

porque toda a biodiversidade pode ser prejudicada: “Porque a caça pode destruir a 

biodiversidade e eu acho que a partir do momento que não tem garantia da sobrevivência 

dessas espécies, vai estar causando aí um grande desserviço à própria sobrevivência de todo 

mundo na terra. Se sumir os bichos de uma hora pra outra, vai ser um impacto ambiental 

muito forte”; 2) porque houve um aumento da consciência ecológica nos últimos anos: “Acho 

que pra ter uma manutenção, por causa da consciência ecológica que vem surgindo nos 

últimos anos”; 3)  e porque os animais silvestres são considerados um bem difuso: “Eu acho 

que a caça [os animais caçados] é um bem difuso né, que nem água e ninguém é dono”. 
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Sugestões para controle e combate da caça 

Sugestões para se combater ou controlar a caça na região foram fornecidas pelos 

próprios entrevistados e alguns mencionaram mais de uma estratégia. Todos os funcionários 

do ICMBio responderam a esta questão, porém, alguns caçadores alegaram não saber o que 

sugerir. Foram apresentadas nove sugestões, apenas uma delas (fiscalização) foi mencionada 

pelos dois grupos de entrevistados, as demais foram apresentadas distintamente pelos 

depoimentos de caçadores e funcionários do ICMBio (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Sugestões apontadas por caçadores e funcionários do ICMBio das Reservas 
Biológicas Poço das Antas e União, para combater ou controlar a caça na região do estudo. 
 

 De acordo com caçadores, o número de fiscais que atuam no combate à caça na região 

do estudo é reduzido e isso dificulta a eficiência da fiscalização: “Acho que o governo que 

manda no Instituto Chico Mendes né? Devia contratar mais gente e prender. Se tivesse mais 

fiscais acho que teria como controlar mais. Tipo, chegou uma equipe agora, cansada, tava no 

mato. Entra outra equipe agora, entra outra a tarde e por aí vai. Na época que eu caçava eu 

já cheguei numa hora lá deles estarem saindo de dentro do mato, os fiscais. Aí, eu via por 

onde eles estavam indo embora, pronto. Via eles cansados. Tava limpo”.  

Para os funcionários do ICMBio, ampliar e fortalecer a fiscalização são as principais 

estratégias para se combater a caça. Para isso, é necessário que haja interesse em contratar 
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mais agentes fiscais, investir em instrumentos de trabalho, treinamento dos fiscais e 

valorização da função, como indicaram três funcionários: “A curto prazo eu não vejo nada 

que possa ser feito, mas uma coisa que devia ser feito, mas eu sei que não vai ser feito, é 

contratar e instrumentalizar melhor os fiscais, porque eles têm disposição pra trabalhar, só 

que não têm mais condições, não têm mais idade, não recebem as condições adequadas, tão 

com uma p. de carro velho que enguiça, atola. Tem que contratar mais gente, tem pouca 

gente, precisaria pelos menos de uma equipe que seria o quádruplo dessa pra se fazer uma 

atividade permanente. Pelo menos isso, porque não é trabalho que se faz sozinho. E se deixar 

esses caras vão morrer e o conhecimento que eles têm vai se perder”.  

“Aumentar o contingente de fiscais nas UCs pra trabalhar. Aqui teria que ter no 

mínimo uns 20 homens, até pra poder fazer um trabalho de escala: entra uma equipe durante 

24 horas, sai outra, pra fazer um trabalho constante no mato, por aqui daria pra ter uma 

idéia pra aplicar em outras UCs né? A gente não trabalha todos os dias dentro da mata, 

porque não tem condições, é pouca gente, é cansativo, a área é grande, se você tá numa área 

aqui, pode ser que eles [os caçadores] estejam em outra. Hoje em dia nos estamos só com 

quatro fiscais na ativa”.  

“Tendo uma equipe maior pra fazer fiscalização de rotina, você vai poder planejar as 

atividades desse pessoal de rotina. Trabalhar com os proprietários rurais também, atendendo 

mais os proprietários rurais porque muitas das vezes eles nos procuram, e quando denunciam 

a gente não dá resposta e isso acaba desestimulando, mas a gente não dá resposta porque a 

gente não tem como dar essa resposta”. 

Além de aumentar a equipe de fiscalização com a contratação de novos fiscais, os 

funcionários do ICMBio afirmaram que é necessário atuar também por meio de outras 

estratégias, como consolidar parcerias com outros órgãos, especialmente policiais, integrando 

a fiscalização para combate à caça com os serviços de inteligência: “Tinha que aumentar a 

equipe de fiscalização de todas as unidades e focar realmente num trabalho de inteligência 

de alto nível, capitaneado até mesmo pela Policia Federal que hoje é quem tem mais 

condições, porque nós do Chico Mendes não temos setor de inteligência, começou a ter no 

IBAMA na região amazônica com tráfico internacional. Não vai ser de gato e rato que vai se 

resolver esse problema não. Tem que entrar escuta de telefone com apoio do judiciário para 

provar que tem quadrilhas vivendo disso”.  

Outro funcionário do órgão forneceu mais informações: “O que deveria fazer é uma 

campanha conjunta entre vários órgãos, seja federal, estadual, municipal, ONG, instituições 

de pesquisa, de comunicação, associado a um trabalho de fiscalização, mas uma fiscalização 
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com trabalho de inteligência preliminar, porque isso da gente ficar correndo atrás de 

caçador no meio do mato não vai resolver o problema que a gente tem”. 

Além dessas ações, funcionários do ICMBio sugeriram que a médio e longo prazo 

campanhas de educação ambiental poderiam ser eficazes para combater a caça na região: 

“Educação ambiental que deve começar desde os pequenos. A gente sabe que os antigos hoje 

não caçam por não ter condições físicas de caçar, por não poder correr mais, porque não 

aguenta né? Ou de enfrentar uma noite toda de frio, de mosquitos, essas pessoas sim tão 

parando porque não aguentam, agora os menores que já cresceram nesse berço aí de caça, 

esses sim tem que se trabalhar com a educação ambiental, ir na associação de moradores, 

nos bares, fazer a educação ambiental”.  

“Acho que temos que ter um trabalho bem forte de conscientização em cima dessas 

crianças que vão ser os futuros caçadores, pra que eles não venham a ser esses caçadores. 

Trabalhar muito na conscientização, na conscientização de todos, principalmente do pessoal 

jovem. Desenvolver campanhas pra poder chamar a atenção”. 

Apenas um funcionário apontou que uma estratégia para se combater a caça seria 

realizar um trabalho de conscientização sobre os prejuízos que os próprios caçadores estão 

predispostos, mas paralelamente, elaborar alternativas que incluíssem os caaçdores em 

serviços de agentes ambientais: “Tentaria entrar em contato com todos os caçadores que nós 

conhecemos, expor a eles tudo o que eles estão fazendo e dar uma outra alternativa a eles, 

dar um outro trabalho, tentar arrumar um curso pra eles pra tentar tirar eles dessa vida. 

Porque na realidade se ele for pego com um tatu ele vai gastar R$ 5.000,00 ou até R$ 

10.000,00, só a multa do IBAMA é R$ 500,00, aí tem a fiança da Polícia Federal, tem que 

contratar um advogado, quanto isso vai ficar? E fora a condenação que a juíza dá. Então, se 

eles pudessem entender isso, que um quilo de alcatra sai mais barato que um tatu, então 

talvez eles pudessem parar. E tentar trazer eles pra mais perto, conversar, sempre com um pé 

atrás, mas tentando trazer eles pra mais perto. A gente deixaria de ter um caçador e ganharia 

um parceiro. O cara ia falar: pô, o cara é tão parceiro, não vou sacanear não, ou então ia 

falar pra outro caçador: lá você não vai entrar não porque ele vai pensar que sou eu”. 

Quanto aos caçadores, ao sugerirem que as leis deveriam ser mais rigorosas, indicam, 

provavelmente, que eles têm uma percepção de que, o sistema é falho no processo final, 

quando deveriam ser efetivamente penalizados por seus delitos: “Eu acho que deviam ver 

isso, a pena é branda, se pegasse um caçador e ele levasse um bom tempo preso lá, o outro já 

ficava com uma pulga atrás da orelha, ia pensar: ‘não posso me arriscar não’. Agora, se vai 

preso, paga uma fiança e não demora muito vai solto, neguinho anima mais, não é não?”.  
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“Deveria ter uma lei inafiançável, as leis que o legislativo cria tem tudo brechas”. 

Apenas um dos caçadores entrevistados responsabilizou o desmatamento quando lhe 

foi solicitado que sugerisse uma alternativa para se combater a caça: “Deveria preservar mais 

e evitar o desmatamento porque o pessoal tá desmatando, em beira de rio até. Porque onde 

tem mata tem bicho. Os próprios caçadores entregam os fazendeiros quando estão 

desmatando”. 

Por fim, foi sugerido por dois caçadores que a caça na região onde o estudo foi 

desenvolvido deveria ser regulamentada e permitida em determinados períodos do ano: 

“Criaria uma época, um período pra poder caçar, porque caçador não perde o instinto dele”. 

“Eu penso que poderia legalizar isso aí, ter uma época certa, registrado, tudo 

direitinho pro cara caçar. [Eu pergunto: mesmo tendo que pagar uma taxa pra caçar?]. Não 

sei... aquele cara que gosta, paga. É igual pescaria, a gente vai pescar, não é pra pegar 

peixe, é pelo esporte. Então paga caro, porque tudo que é náutico é caro, barco é caro, motor 

é caro, tralha, tudo é caro, mas o cara paga porque gosta. Na minha opinião tinha que 

legalizar, ter uma área de caça, ter um certo período para caçar, tudo registrado certinho”. 

 

DISCUSSÃO 

A análise do perfil dos caçadores entrevistados revelou que todos possuíam empregos e 

renda, ocupando funções como agricultores, autônomos, comerciante e outros, mas o nível de 

escolaridade era, em sua maioria, baixo. Tal resultado se assemelha aos encontrados no estudo 

de Fuccio et al. (2003), no bioma amazônico, no estado do Acre, cujos caçadores exerciam 

profissões de agricultores, comerciantes, diaristas braçais, seringueiros e em quase sua 

totalidade eram semi-alfabetizados ou analfabetos e, no estudo de Miranda e Alencar (2007) 

no bioma Caatinga, no estado do Piauí, onde a maioria dos caçadores informou serem 

agricultores, com procedência de residência predominantemente urbana. 

 A cultura de caça da população, a condição social dos infratores, o baixo nível de 

escolaridade e o subemprego têm contribuído para a prática do crime contra a fauna (Fuccio et 

al., 2003), todavia, em regiões onde os empregos são temporários ou onde os trabalhadores 

ficam parte do dia, ou período do mês desocupados também pode favorecer o tempo dedicado 

a caça (Ayres, et. al., 1991; Noss, 1997; Sirén et al., 2006). Na região onde o presente estudo 

foi desenvolvido existem alguns trabalhadores que são funcionários da PETROBRAS – 

empresa que confere status e salários desejáveis na região - em funções que se denominam 

“embarcados”, ou seja, permanecem parte do mês embarcados em plataformas de petróleo em 

alto mar, e parte do mês de folga. Relatos dos entrevistados neste estudo afirmaram que 
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existem caçadores que trabalham para a empresa e dedicam a maior parte de seus dias de 

folga à atividade de caça ilegal, permanecendo inclusive, mais tempo nas florestas do que 

com suas famílias. O que os faz, algumas vezes, serem denunciados por suas próprias esposas 

que se sentem preteridas (observação pessoal). 

Os estudos de Ayres et al., (1991) e Miranda e Alencar (2007) nos estados do Mato 

Grosso e Piauí, respectivamente, indicaram que a maioria dos caçadores tinha menos que 20 

anos e entre 20 e 30 anos, respectivamente. No presente estudo, a média de idade de 

caçadores entrevistados foi de 48 anos, com o mais jovem caçador apresentando 29 anos de 

idade na época em que a entrevista foi realizada. O número de caçadores entrevistados e a 

abordagem qualitativa não permitem inferir que esse é o perfil etário de caçadores na região, 

apenas fazer uma observação em relação à percepção dos entrevistados de que os mais jovens 

podem estar se desinteressando pela caça na região. A urbanização, a expansão do mercado de 

trabalho e acesso cultural foram fatores identificados no estudo de Surgik (2007) para que os 

homens mais jovens de Alter do Chão, no estado do Pará, deixassem de praticar, 

gradativamente, a atividade de caça. 

No presente estudo, alguns dos caçadores entrevistados nasceram antes da Lei de 

Proteção à Fauna (Lei 5.197/1967), que substituiu no Brasil os antigos códigos legais de caça 

e pesca (Carvalho, 1978). Mas, uma década após a homologação dessa lei, ainda havia 

propostas para emissões de licenças para caçadores que desejassem caçar dentro de seu estado 

de residência ou em todo território nacional, mediante ao pagamento de uma taxa diferenciada 

(Magalhães, 1976). De fato, pelo menos até o ano de 1967, a Secretaria de Agricultura do 

estado do Rio de Janeiro emitia autorizações para caça impressas em documentos no formato 

de carteirinhas de caçador (Anexo XIX) para aqueles que pagassem as taxas. Alguns dos 

caçadores entrevistados neste estudo caçavam na região quando vigorara essa autorização, um 

deles já havia possuído tal carteirinha, outros tinham conhecimento de sua existência, o que 

sugere que o hábito de caçar com permissão do poder público perdurou para esses caçadores, 

apesar das mudanças na legislação, e alguns o transmitiram aos seus filhos.  

Entretanto, enquanto a caça podia ser considerada uma opção de lazer e esporte até 

alguns anos atrás, especialmente para moradores de áreas rurais (Surgik, 2007), atualmente, é 

possível que o interesse pelo acesso à tecnologia, o uso de redes sociais na internet, muito 

frequente entre jovens, além do desenvolvimento econômico e cultural local sejam fatores que 

despertem mais o interesse dos moradores mais novos do que caçadas nas matas da região do 

estudo e essas observações deveriam ser consideradas ao se planejarem estratégias de 

mitigação local da caça. 
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No presente estudo, o comportamento do caçador indicou que a caça na região ocorre 

com maior frequência nos meses com temperaturas mais baixas e menor precipitação de 

chuvas, especialmente no início (maio) e final (agosto) do inverno, devido à menor incidência 

de mosquitos e maior probabilidade de encontros com animais nas florestas. Latini et al. 

(2011), ao realizarem uma análise de evidências de caça registradas ocasionalmente ao longo 

de nove anos (2001-2009) em fragmentos florestais de propriedades rurais particulares na 

mesma região do presente estudo, encontraram uma média de registros duas vezes maior no 

período de inverno do que no período de verão, corroborando os registros nos autos de 

infração e os depoimentos dos entrevistados neste estudo. O inverno é, portanto, o período do 

ano com menores índices pluviométricos e também foi a estação sazonal de maior ocorrência 

de caça na Tanzânia, no Novo México e na Índia (Taylor e Albert, 1999; Kaltenborn et al., 

2005; Aiyadurai, 2007; Aiyadurai et al., 2009), por ser o período menos cansativo, o que 

possibilita ao caçador percorrer longas distâncias na floresta e ainda, por permitir que sejam 

evitados os riscos envolvidos em caminhos escorregadios, contatos com sanguessugas e 

menor probabilidade de encontros com cobras, frequentes na estação chuvosa. Pianca (2004), 

estudando caça praticada na Mata Atlântica do estado de São Paulo, identificou maior abate 

de mamíferos na estação seca, corroborando os resultados deste estudo, que indicam maior 

movimentação dos animais pela floresta nesta época do ano. 

No presente estudo, a caça foi praticada predominantemente nos finais de semana, 

especialmente às sextas-feiras e menor aos domingos e no início da semana. Além disso, 

caçadores relataram evitar caçar em períodos do mês em que a lua está clara (lua cheia, por 

exemplo). O estudo de Murray (2001) em Minnesota, Estados Unidos, relata, entretanto, que a 

maior parte do sucesso na caçada de veados foi obtida durante as duas primeiras semanas 

lunares - fases quarto crescente e cheia - uma vez que é nesta fase em que os animais estão 

mais ativos. De forma semelhante, Aiyadurai (2007) registrou na Índia que caçadores têm 

preferência para caçar entre o 7o e 9o dia do mês, período em que a lua encontra-se entre o 

quarto crescente e cheia, por também acreditarem obter mais sucesso nesse período. Estes 

estudos abordaram a caça de animais de grande porte praticada durante caminhadas em busca 

dos animais (caça de escoteiro) e é provável que caçadores que utilizam este tipo de estratégia 

de caça obtenham mais sucesso nestas fases da lua porque a lua clara confere ao caçador 

maior poder de visibilidade. Deve-se considerar, portanto, que a estratégia de caça utilizada 

pelo caçador possa ter relação com a preferência pela fase lunar porque, ao contrário dos 

estudos citados, Braga et al. (2010) demonstraram que em Portugal, caçadores que utilizavam 

a caça de espera, iniciavam a atividade oito dias após a lua cheia, evitando esta fase lunar, tal 
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como descrito pelos caçadores do presente estudo, os quais praticam em grande parte a 

mesma estratégia de caça, provavelmente para evitarem de ser avistados pelos animais. 

Com relação aos dias de semana onde ocorreu a maior frequência de caça, o estudo de 

Fuccio et al. (2003) relata que caçadores do estado do Acre têm preferência para os finais de 

semana e feriados, tal como no presente estudo, mas os resultados do estudo demonstraram 

que terça a quinta-feira foram os dias de maior número de autuações de caça. Porém, como 

este estudo foi baseado em autos de infração lavrados pelo IBAMA, os autores consideraram 

a possibilidade do esforço dos fiscais ter sido maior durante a semana do que aos finais de 

semana.   

No presente estudo, caçadores deslocam-se para as matas preferencialmente no final da 

tarde e início da noite e permanecem no local até a manhã seguinte. Mas um padrão diferente 

foi encontrado em outros estudos. Em relação à duração da caçada, Nobre (2007) constatou 

em Mata Atlântica do estado de São Paulo, que a maioria dos caçadores entrevistados 

retornava no mesmo dia para suas residências e em relação ao período do dia preferido para 

iniciar a caça, Aiyadurai (2007) e Aiyadurai et al. (2009), indicaram que caçadores têm 

preferência para caçar nas primeiras horas da manhã, porque é neste período do dia que os 

animais saem de seus esconderijos e são mais facilmente visualizados. É provável que no 

presente estudo, a predominância de início de caçadas ao anoitecer esteja relacionada com a 

estratégia de caçadores para evitarem ser vistos e denunciados. 

 Os locais escolhidos para caçar relatados por caçadores no presente estudo estão 

condicionados ao rastreamento dos sinais dos animais, como trilhas, pegadas e fezes, dos 

locais frequentados pelas espécies, principalmente as fontes de alimentos de origem vegetal, 

da proximidade com corpos hídricos ou acessos que facilitem a fuga do caçador, caso sejam 

abordados por fiscais. O estudo de Wadley e Colfer (2004), na Indonésia, indicou que árvores 

em frutificação que atraem animais preferencialmente caçados são o foco de buscas para a 

caçada e Taylor e Albert (1999) demonstraram que no Novo México, Estados Unidos, 

caçadores escolhem suas áreas de caça baseado na presença de córregos d’água e lagos e de 

acordo com a proximidade com estradas, permanecendo aproximadamente a 800 m delas. 

Neste último aspecto, os resultados do estudo apresentados no Capítulo 3 desta tese 

demonstraram que estradas não têm relação com a distribuição da caça, ao contrário de 

recursos hídricos, que apresentaram a maior importância dentre as variáveis analisadas.  

 Na área de abrangência deste estudo, que inclui a maior parte da APA da bacia do Rio 

São João/Mico-Leão-Dourado, a preferência de local para caçar é a Reserva Biológica Poço 

das Antas, seguida de propriedades rurais particulares. Triangulando os depoimentos de 
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funcionários do ICMBio e caçadores, a razão parece estar na percepção que caçadores têm de 

que esta reserva abriga maior quantidade de animais porque possui fiscais que os inibem de 

caçarem, porém, ironicamente, a ineficiência e incapacidade da fiscalização de atuar 

efetivamente contribuem para atrair caçadores para esta área, já que estes acreditam contar 

com baixa probabilidade de serem detectados pelos fiscais. Conclui-se, portanto, que apesar 

da fiscalização estar presente numa área, se ela for ineficiente pode provocar efeitos tão 

nocivos à proteção da fauna quanto à falta da fiscalização. 

 Semelhante ao estudo de Miranda e Alencar (2007) e Aiyadurai (2007), que 

encontraram predominância de unidades de caçadores formadas por um ou dois caçadores 

atuando juntos, no presente estudo, grupos de caçadores com quatro ou mais indivíduos 

caçando juntos foram raros. Dos 12 flagrantes de caçadores pelo ICMBio, em apenas três os 

caçadores poderiam ser enquadrados em crime de formação de quadrilha, ou seja, com mais 

de quatro indivíduos atuando juntos. Milner-Gulland e Leader-Williams (1992), descrevem 

grupos de caçadores “locais” e “organizados” na Zambia. Os primeiros seriam os que caçam 

aos pares e abatem um número muito menor de animais por expedição, enquanto que os 

segundos seriam os caçadores pertencentes a um sistema que monopoliza e emprega gangues 

organizadas de caçadores, cada qual executando distintas funções sob o comando de um líder. 

Em seu estudo, foi relatado que enquanto caçadores locais abateram 0,05 elefantes e 0,02 

rinocerontes em cada expedição, grupos de caçadores organizados abateram 3,54 elefantes e 

0,15 rinocerontes por expedição. Para os autores, a identificação dessas características em 

cada região permite o planejamento de estratégias de combate à caça. 

 Enquanto que para o primeiro grupo estratégias de investimentos locais podem 

responder positivamente, para o segundo, só é possível deter a caça impondo execução legal 

rigorosa. No presente estudo, os resultados não conseguiram demonstrar se existem grupos 

organizados de caçadores na região em torno de um grande esquema, já que os métodos 

utilizados restringem uma compreensão mais precisa sobre as possíveis ligações dos 

caçadores que foram autuados e dos que forneceram depoimentos para este estudo com outros 

possíveis sujeitos e segmentos envolvidos. É provável que na região onde este estudo foi 

desenvolvido tenhamos os dois grupos, “caçadores locais” e “caçadores organizados” em 

pequenos grupos, devido à predominância de caça comercial na região como será discutido 

posteriormente.  

 Poucos estudos têm demonstrado atenção à compreensão de territórios ou áreas 

preferenciais de caça, embora tal informação seja importante para entender a dinâmica da 

caça, assim como o impacto do acesso às populações de animais caçados (Vickers, 1991). O 
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mesmo autor indica que áreas com maior facilidade de acesso e que proporcionavam menor 

tempo de viagem, a pé ou por barco, foram preferidas pelos caçadores. No presente estudo, 

caçadores relataram desconhecer a existência de territórios de caça e embora alguns 

funcionários do ICMBio suponham haver territórios delimitados entre caçadores, não é 

possível afirmar com segurança se grupos de caçadores se concentram em determinados 

locais devido à facilidade de acessos, como foi relatado pelos demais entrevistados ou se na 

realidade, a disputa por locais de caça esteja condicionada apenas aos conflitos pelo uso de 

jiraus e demais técnicas de caça entre caçadores. Investigar essa questão em futuros estudos 

pode ser a estratégia inicial para se confirmar a existência ou não de redes organizadas em 

torno da caça para consumo da carne de animais silvestres e dessa forma, inferir o esforço de 

caça empregado na região. 

 Dentre os animais caçados, o grupo mais afetado pelos caçadores nos trópicos são os 

mamíferos (Redford, 1992). Por suas características ecológicas e de história de vida, com 

gestação longa, reduzida prole e baixas densidades populacionais, estão mais predispostos a 

extinções quando submetidos às pressões antrópicas (Bodmer et al., 1997). Na Mata Atlântica 

essa perspectiva é ainda maior, uma vez que a previsão de extinção de espécies de mamíferos 

endêmicos devido à perda de habitat e caça pode ser maior do que o número de espécies 

listadas como ameaçadas, ao contrário do que ocorre na Amazônia, onde essa relação é 

inversa (Grelle et al., 1999).  

No presente estudo, as espécies mais alvejadas pela caça foram as do grupo de 

mamíferos - paca, tatu, capivara, porco cateto, quati, gambá e cutia, mas uma espécie de ave, 

a jacupemba e outra de réptil, o lagarto teiú foram incluídas dentre as mais representativas da 

caça na região. Animais como veado (Bodmer et al., 1994; Bodmer, 1995; Peres e Lake, 

2003) e anta (Bodmer et al., 1994; Bodmer, 1995; Peres e Lake, 2003), citadas como mais 

consumidos por caçadores amazônicos foram indicadas neste estudo como desaparecidas da 

região. Na Mata Atlântica do estado de São Paulo, as duas espécies foram amostradas por 

Pianca (2004), mas foram relatadas extintas localmente por São Bernardo (2004) e a anta não 

foi avistada em área de alta pressão de caça nos estudos de Cullen Jr. et al. (2001) e de Nobre 

(2007), o que sugere que na área do presente estudo a caça pode estar sendo praticada a níveis 

consideráveis. 

 A preferência pelo consumo de pacas, capivaras e tatus neste estudo teve relação com o 

fato de consumidores selecionarem sua carne de caça favorita a partir de escolhas, ou seja, a 

partir do que o caçador quis caçar e não devido à maior disponibilidade das espécies, uma vez 

que duas das espécies – paca e capivara – foram relatadas pelos entrevistados como 
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apresentando baixas populações nos últimos anos. Preferência pode ser confundida com a 

maior quantidade de estoque destas espécies nas florestas, entretanto, é necessário considerar 

que a preferência pode ser regulada pela escolha do caçador (Ndibalema e Songorwa, 2007) 

ou por fatores culturais e sociais (Jerozolomski e Peres, 2003), pelo sabor da carne ou pelo 

preço, embora algumas regiões que consomem carne de animais silvestres possam contar com 

alternativas economicamente mais baratas (Bennett, 2002). 

A caça comercial recebeu o maior número de citações de caçadores e funcionários do 

ICMBio para motivação da atividade e foi descrita pelos entrevistados como a mais predatória 

das motivações, uma vez que visa o abate de maior número possível de animais para obtenção 

de lucro econômico. Foi relacionada com a falta de emprego e restrito mercado de trabalho na 

região, além da oportunidade de obtenção fácil de dinheiro. De acordo com os relatos, 

caçadores vendem a carne silvestre para pessoas físicas com maior poder aquisitivo que 

apreciam o sabor da carne silvestre e para proprietários de restaurantes e bares da região. Em 

muitos países da América Latina, a carne de animais silvestres é vendida em restaurantes, 

ignorando as leis que proíbem tal prática e na maioria das vezes, a altos preços (Redford e 

Robinson, 1991). Wilkie et al. (2004), ao compararem moradores do Gabão, de acordo com 

sua renda e bens domésticos, constataram que o consumo de carne de animais silvestres é 

maior entre moradores com maior poder aquisitivo do que em relação à pessoas mais pobres, 

corroborando as informações dos entrevistados do presente estudo de que o comércio da caça 

de animais silvestres é estimulado por pessoas de maior poder aquisitivo, moradoras em 

cidades do entorno da área de abrangência deste estudo.  

 Ao observar quais são as localidades onde foram registrados caçadores e os dois tipos 

de interessados em comprar carne de caça, de acordo com os relatos dos entrevistados, 

percebe-se que as cidades de Macaé, Rio das Ostras e o distrito de São Vicente, pertencente 

ao município de Araruama reúnem as três categorias de infratores. Coincidentemente, são as 

mesmas localidades onde existem os dois tipos de demandas para esse tipo de comércio – 

compradores interessados no consumo e proprietários de bares e restaurantes. A análise 

quantitativa do perfil e cidade de origem dos caçadores indicou que nos municípios de 

Casimiro de Abreu e Rio das Ostras foi identificado maior número de caçadores. Conhecer os 

locais de origem de caçadores e compradores pode auxiliar a criar índices úteis para 

determinar a intensidade e a qualidade de seus envolvimentos (Knapp et al. 2009). Se fiscais, 

obedecendo a um mesmo esforço de patrulhamento, registrarem periodicamente as cidades de 

origem dos autuados, é possível que em ações integradas com as agências de investigação, 
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como a Polícia Federal, sejam direcionados esforços otimizados para se combater a caça 

ilegal. 

 A análise dos aspectos econômicos da caça praticada na região envolve, além do 

mapeamento de infratores, outras três questões: a existência de atravessadores, ou seja, 

pessoas que fazem intermediações comerciais entre caçadores e compradores de caça e que 

consequentemente, pressionam o aumento do valor dos produtos; o valor das espécies 

comercializadas e; o valor investido pelos caçadores para praticarem a caça. 

 No presente estudo, funcionários do ICMBio da Reserva Biológica União mencionaram 

a existência de atravessadores na região da reserva, enquanto que alguns caçadores 

entrevistados provavelmente não têm conhecimento se recebem as encomendas de caça 

diretamente de pessoas interessadas no consumo ou se de atravessadores. De acordo com Cá 

(2008), em Guiné-Bissau, os atravessadores fazem com antecedência as encomendas de caça, 

revendem pelo dobro do valor para bares e restaurantes e estes triplicam os preços após o 

preparo dos pratos típicos. No presente estudo, não foi possível compreender como se 

estabelecem essas relações porque não foi possível entrar em contato com atravessadores. 

Mas foram obtidas informações de que atravessadores chegam à região a partir de Macaé e do 

Rio de Janeiro, que já possuem contatos com caçadores da região e transportam os produtos 

de volta a essas cidades. Algumas vezes, os próprios caçadores compram a carne de caça de 

outros caçadores para entregar ao atravessador. Cá (2008) encontrou um padrão similar, para 

o qual relata que atravessadores partiam dos municípios onde residiam proprietários de bares 

e restaurantes em direção às regiões onde ocorria a caça, para atender a demanda dos donos 

destes tipos de estabelecimentos.  

A existência de atravessadores numa região estimula a caça, uma vez que estes 

indivíduos incentivam a cadeia comercial por meio de conexões entre caçadores e 

comerciantes de bares e restaurantes de centros urbanos (Cá, 2008). A inclusão de 

atravessadores no comércio de caça promove um aumento no esforço da caça praticada por 

caçadores que frequentemente são contatados por eles (Milner-Gulland, 2001), o que 

determina uma queda nas populações dos animais caçados, conforme demonstra Messer 

(2000) ao estudar a caça de elefantes no continente africano.  

A análise de custos de materiais descartados por caçadores nos sítios de estudo estimou 

o perfil econômico dos caçadores que atuam nas três áreas, revelando que na Reserva 

Biológica Poço das Antas, o valor encontrado sobre os produtos foi maior (R$ 792,69) em 

relação à Reserva Biológica União (R$ 222,57) que, por sua vez, apresentou um valor pouco 

superior em relação à Fazenda Rio Vermelho (R$ 203,27). Mesmo que fosse considerada a 
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possibilidade de que caçadores que atuam na Reserva Biológica União e na Fazenda Rio 

Vermelho tivessem sido mais cuidadosos ao descartarem menos embalagens de produtos nas 

florestas para evitarem chamar a atenção para sua presença, essa idéia parece pouco provável 

porque nessas duas áreas ocorrem fiscalizações eventuais e nenhuma, respectivamente. É mais 

plausível, portanto, interpretar os resultados no sentido de que provavelmente o poder 

aquisitivo de caçadores que atuam na Reserva Biológica Poço das Antas é maior do que nas 

duas outras áreas. 

 Os depoimentos dos entrevistados permitiram identificar, além da motivação para a caça 

comercial, outras três motivações para caçadores da região do estudo: caça praticada por 

esporte, pelo sabor e como troca de favores.  

 Na literatura, a caça esportiva é definida principalmente como caça por lazer 

(Guadagnin et al., 2007), motivada pela emoção da perseguição do animal, bem como pelos 

aspectos econômicos envolvidos, uma vez que caçadores esportivos estão dispostos a 

pagarem pela prática e por equipamentos vendidos para essa finalidade. Outra característica é 

que nem sempre caçadores esportivos abatem animais para seu próprio consumo, outros 

escolhem caçar apenas a quantidade que podem consumir (Loveridge et al.,2007). No 

presente estudo, essa motivação foi relacionada pelos entrevistados ao vício que o prazer de 

perseguir e matar um animal proporciona, pelo lazer e satisfação de estar em contato com a 

natureza, pelo sentimento de superioridade humana em relação aos animais e como motivo 

para reunir os amigos para um churrasco. A reunião entre amigos para comerem carne de caça 

foi descrita por Baía Jr. et al. (2010) em estudo realizado em Abaetetuba, no estado do Pará, 

como uma das motivações para a caça, mas estes encontros podem significar também um 

sentimento, por parte dos caçadores de pertencimento a um determinado aspecto cultural de 

sua comunidade ou lhe garantir maior respeitabilidade pelos membros dessa comunidade 

(Kaltenborn et al., 2005) 

 O sabor da carne de caça apreciado por caçadores, ex-caçadores ou pessoas que 

conhecem e têm preferência pela carne de animais silvestres foi citado como motivação para a 

caça ser praticada na região do estudo. A apreciação do sabor da carne de caça foi uma das 

principais motivações descritas por caçadores nos estudos de Ndibalema e Songorwa (2007) e 

Baía Jr. et al. (2010), mesmo quando os consumidores podem contar com outros recursos 

protéicos mais baratos. 

Gibson e Marks (1995) relatam que em algumas regiões é comum o recebimento de 

benefícios materiais ou status social em troca da oferta de carne de caça a quem pode 

proporcionar essas vantagens ou, como descrevem Fuccio et al. (2003) como forma de 
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agradecimento. No presente estudo, essa motivação foi citada como para agradar pessoas com 

prestígio social e político na região e para perdão de dívidas. 

 Por unanimidade, todos os entrevistados relataram não haver caça de subsistência na 

região. A caça de subsistência é restrita a situações de necessidade, em que pessoas caçam 

animais silvestres para seu próprio consumo, para complementação nutricional e geralmente, 

residem em locais isolados, distantes de centros urbanos e de difícil acesso a outros itens 

protéicos (Robinson e Redford, 1991b; Milner-Gulland et al., 2003). Portanto, toda a 

atividade de caça registrada no presente estudo foi ilegal, de acordo com a legislação vigente. 

 Em relação ao conhecimento sobre a proibição da caça todos os caçadores entrevistados 

sabiam que caçar é proibido. Entretanto, afirmaram desconhecer as razões para tal proibição e 

também quem a determina. A confusão e falta de informação na região a esse respeito é tão 

preocupante que a população de modo geral, não diferencia os agentes do ICMBio (até há 

pouco tempo, IBAMA) dos funcionários da ONG Associação Mico-Leão-Dourado, por 

usarem o mesmo padrão de roupa camuflada. A ignorância e confusão com relação às normas 

de proibição evidenciam o desconhecimento e falta de informação sobre as consequências 

ambientais e sociais que a superexploração da fauna pode causar à região, bem como dos 

princípios do direito difuso, ou seja, de que recursos naturais como a fauna silvestre prestam 

serviços ecológicos a toda à comunidade e beneficiam toda a humanidade. De acordo com 

Kopelman et al. (2002) a ignorância é um parâmetro crucial para reduzir a cooperação para 

que os recursos naturais não sejam exauridos. Além disso, ao não entenderem completamente 

como se dá essa proibição, as normas sociais válidas aos caçadores passam a ser as seguidas 

pelos seus pares (Messer, 2000), ou seja, pelas pessoas com quem convivem e que praticam 

ou toleram a caça, apesar de perceberem os custos sociais que os afetam ao transgredirem 

essas leis.  

 

Considerações finais 

 As propostas para atuações referentes à caça na região foram apresentadas por 

caçadores e funcionários do ICMBio. Ao ser questionado sobre quais medidas poderiam 

controlar a caça na região, um caçador respondeu que o controle do desmatamento seria a 

solução, outros dois acreditavam que a estratégia adequada seria regulamentar e autorizar a 

caça esportiva na região. Autores que defendem a prática da caça esportiva em todo o Brasil 

(Pedreschi, 1992; Menegheti e Bertonatti, 2000; Guadagnin et al., 2007), acreditam que a 

caça não pode ser responsabilizada pela redução das populações de animais silvestres e pela 

possível extinção local de espécies, mas atribuem os danos a outros fatores, como o 
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desmatamento, principalmente. Entretanto, por razões que já foram apresentadas no Capítulo 

2 desta tese e pela dificuldade encontrada em se fiscalizar e controlar as cotas de animais 

caçados e normas estabelecidas revelada por estudos desenvolvidos nos Estados Unidos e no 

estado do Rio Grande do Sul no Brasil (Gray e Kaminski, 1994; Efe et al., 2005), que 

possuem uma tradição de caça esportiva, a autora do presente estudo não recomenda tal 

proposta para a região estudada.   

 O aumento no rigor legislativo contra o crime de caça foi uma sugestão oferecida pelos 

próprios caçadores porque percebem que legalmente existem lacunas para a punição contra a 

caça ilegal, o que os estimula a continuar caçando. O aumento das penalidades e o máximo 

reforço para garantir as sentenças de violações da lei foram as principais sugestões oferecidas 

por caçadores no estudo de Kaltenborn et al. (2005), realizado no Serengeti.  

 A educação ambiental, sugerida pelos funcionários do ICMBio deve concentrar-se em 

questões que intencionem informar à população da região do estudo - abrangendo adultos e 

crianças -, sobre os efeitos dos danos ecológicos provocados pela perda da fauna na região, 

em seu bem-estar e saúde e das futuras gerações locais. Esta estratégia agiria sobre a falta de 

informação dos caçadores acerca das razões para a proibição da caça, discutida na seção 

anterior. A oportunidade de trabalho conferida ao caçador, mencionada por um funcionário do 

ICMBio, tratada juntamente com informações e educação ambiental pode ser uma iniciativa 

que motive e inspire caçadores a abandonarem a prática de caça em benefício da preservação 

dos animais silvestres. Gibson e Marks (1995) afirmam que esforços para providenciar 

benefícios econômicos como empregos e desenvolvimento de projetos que incluam caçadores, 

podem transformá-los em indivíduos com um senso de responsabilidade pela vida silvestre. 

Na área do presente estudo, caçadores relataram que desejariam atuar na fiscalização da caça 

porque sentiam prazer em estar dentro da floresta e, portanto o trabalho seria para eles 

agradável e porque se consideravam hábeis para identificar e localizar sinais de caçadores 

(observação pessoal). 

 O maior número de citações para a mitigação da caça e a única categoria compartilhada 

por caçadores e funcionários do ICMBio foi referente à fiscalização. Para os entrevistados, o 

combate à caça na região pode ser potencializado pelo aumento na contingente de fiscais para 

atuarem em toda a região. Para isso seriam necessárias mais contratações e maiores 

investimentos em equipamentos, veículos e instrumentos de trabalho, a fim de aumentar a 

eficiência da função e o nível de satisfação dos funcionários, como sugerem Ogunjinmi et al. 

(2008). Aliado a isso, a consolidação rotineira das parcerias entre diferentes órgãos como os 

que cuidam da fiscalização e principalmente policiais com treinamento em investigação 
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(serviços de inteligência) representa uma ação possível e recomendável para a região do 

estudo. São recomendados também pesquisas voltadas para a compreensão de como essas 

ações coordenadas podem ser realizadas de forma que garantam eficiência nos resultados de 

coibição e punição da caça, que apontem de que forma essas estratégias podem ser bem 

articuladas, menos dispendiosas em tempo e recursos financeiros e como o incentivo do poder 

público pode ser alavancado. 
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DISCUSSÃO GERALDISCUSSÃO GERALDISCUSSÃO GERALDISCUSSÃO GERAL    

 O princípio da tragédia dos comuns caracteriza-se pelo contexto em que uma pessoa ou 

grupo de pessoas, ao explorarem e contribuírem para o esgotamento de um determinado 

recurso natural subtrai o direito de toda a população humana e das demais populações 

biológicas de se beneficiarem com os serviços ambientais prestados por este recurso. A lógica 

do conceito depende de um conjunto de fatores que compreende as características dos 

recursos naturais e a dinâmica ecossistêmica na qual estão inseridos, das motivações humanas 

para uso e exploração destes recursos e as regras determinadas e reguladas pelas instituições 

para controlar seu uso (Dietz et al., 2002). 

A caça afeta muitas espécies de florestas tropicais, diretamente, ou indiretamente, pela 

perda de funções ecológicas. A defaunação e o consequente impacto nas florestas tropicais 

são ameaças potencialmente insidiosas sobre a biodiversidade porque não podem ser 

facilmente detectadas e requerem estudos minuciosos para serem reconhecidos pelos gestores 

e tomadores de decisões político-ambientais. Reconhecer a importância da perda de animais 

silvestres para o bem-estar humano é um primeiro importante passo para que sejam propostas 

reformas de políticas públicas e o reforço para sua implementação, a fim de garantir a 

preservação da vida silvestre (Wilkie et al., 2011).  

Motivações humanas baseadas no comportamento individualista e/ou competitivo, que 

busca maximizar seus próprios ganhos pessoais compõe um dos pilares para a lógica da 

tragédia dos comuns nas sociedades. Tal comportamento manifesta-se quando indivíduos 

praticam a atividade exploratória para obtenção do recurso, podendo até aumentarem seus 

esforços, apesar de perceberem os riscos ambientais que promovem (Kopelman et al., 2002; 

Richerson et al., 2002); ou quando não compreendem o impacto de suas ações e os custos 

para outros e para si próprios (Dietz et al., 2002). Tais comportamentos podem ser moldados 

pela cultura (Wackernagel e Rees, 1997), mas também são influenciados pelas oportunidades 

econômicas (Stoett, 2002). 

O diagnóstico da caça praticada na região da baixada litorânea do estado do Rio de 

Janeiro, identificado neste estudo, apesar de possuir uma influência cultural, uma vez que o 

hábito de caçar foi transmitido de pais para filhos ao longo de gerações, atualmente é movida 

principalmente por interesses comerciais. Como mencionado por um caçador entrevistado: 

“matando é certo de vender”, o estudo indicou que o comércio para tal atividade é movido por 

interessados em comprar e consumir a carne de animais silvestres devido à preferência pelo 

sabor ou pelo poder de adquirir um produto considerado de difícil e proibido acesso.  
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O comportamento individualista e competitivo socialmente contextualizado dos 

caçadores manifesta-se também quando revelam outras motivações, como para a prática da 

caça esportiva vivenciada como lazer e para reunião entre amigos para promoverem 

churrascos com a carne da caça, bem como quando mencionam que evitam revelar a outros 

caçadores os locais que costumam caçar para que não sejam prejudicados em seu sucesso de 

caça, devido à competição existente entre eles. 

 Caçadores mencionam neste estudo que algumas espécies de mamíferos como anta e 

veado desapareceram da região e outras espécies caçadas são atualmente difíceis de serem 

encontradas. Entretanto, este estudo não foi capaz de avaliar se caçadores relacionam o 

impacto da caça na região ao desaparecimento ou diminuição dessas populações de animais. 

Por outro lado, o que este estudo demonstrou é que os caçadores, apesar de terem 

conhecimento de que ao caçar estão sujeitos às penalidades legais, não compreendem porque 

tal prática é proibida e são confusos em relação a quem determina tal proibição. A falta de 

informação, a ignorância sobre as relações entre a defaunação e os prejuízos ambientais 

decorrentes pode motivar tais comportamentos individualistas que implicam na tragédia dos 

comuns. 

O terceiro pilar da tragédia dos comuns diz respeito à qualidade e eficiência das regras 

determinadas pelas instituições designadas para gerir e proteger os recursos do bem difuso. 

Para os estudiosos do conceito, os recursos naturais podem ser geridos por regras 

estabelecidas por compartilhamento e controladas pelas próprias comunidades humanas; por 

setores privados ou indivíduos que adquirem o direito de explorar economicamente o recurso, 

desde que zele pela sua conservação ou; pelo governo (Dietz et al. 2002). 

Esta tese não abordou questões que possam discutir a legitimidade das comunidades 

locais de garantirem, por regras próprias, a preservação da fauna silvestre, mas observando o 

comportamento dos caçadores ao praticarem a caça com discrição, ao evitarem serem vistos 

com receio de serem denunciados, é possível inferir que eles têm uma percepção de que 

socialmente, seu hábito é desaprovado. Nesse sentido, investir em informações e educação 

ambiental para a população local, abordando os impactos ambientais provocados pela caça, 

levando-a a zelar pela preservação dos recursos de bem comum, os esforços para a mitigação 

da caça podem ser bem sucedidos (Kopelman et al., 2002). 

Hardin (1968) sugeriu em seu estudo que a privatização dos recursos naturais poderia 

ser parte da solução para se evitar a tragédia dos comuns. Entretanto, tornar privado, transferir 

os direitos de propriedade a alguns indivíduos ou setores econômicos interessados pode se 

transformar em desastre aos recursos que se pretende proteger, porque ao conferir o direito a 
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um único proprietário, em algumas situações, os benefícios conservacionistas podem estar em 

risco quando confrontados com os interesses de lucro financeiro (Dietz et al. 2002). 

Em muitos países em desenvolvimento, como o Brasil, os recursos naturais comuns são 

regulados e fiscalizados pelo governo, mas quando suas regras falham devido à ineficiência 

das leis, falta ou más condições de trabalho de fiscais e corrupção de funcionários públicos 

que se deparam com oportunidades de receberem pagamentos daqueles que pretendem 

explorar ilegalmente tais recursos naturais, abrem-se precedentes para a tragédia dos comuns. 

Embora os estudiosos sobre a tragédia dos comuns, de maneira geral, não apóiem a decisão de 

transferir ao governo a responsabilidade de gerir e proteger os recursos naturais, 

principalmente porque muitos governos não possuem condições para evitar sua exploração, 

em algumas situações isso é preferível a regimes de privatização dos recursos naturais, 

especialmente quando os benefícios gerados estão distribuídos sob alta incerteza (Dietz et al. 

2002), ferindo o princípio da precaução que prevê a garantia dos estoques de recursos naturais 

para as futuras gerações (Wackernagel e Rees, 1997).    

A partir dos resultados desta tese, proponho algumas estratégias que podem favorecer a 

mitigação da caça para a região estudada. As ações devem ser direcionadas no sentido de 

incentivar o fortalecimento das instituições governamentais envolvidas na fiscalização da 

caça, principalmente dos órgãos de fiscalização federais e estaduais, responsáveis pela gestão 

e fiscalização das unidades de conservação, duas das quais foram estudadas neste trabalho. O 

delineamento de estratégias específicas e direcionadas para a mitigação da caça deve ser, 

entretanto, desenvolvido e estimulado de forma a integrar outras instituições (Stern et al., 

2002) que participam da produção de conhecimento e das ações voltadas para garantir a 

execução das penalidades impostas a este crime ambiental, como instituições de pesquisa, 

ONGs, polícias e Justiça. 

As seções a seguir discutirão essa proposta a partir do diagnóstico da caça alcançado por 

esta tese e apresentará sugestões, elaboradas a partir dos resultados que este estudo obteve, 

para futuros estudos e estratégias de gestão e fiscalização que devem atuar contra a caça de 

animais silvestres  

 

 No Capítulo 2, foi apresentado um dos princípios básicos, construído ao longo da 

história do direito ambiental e dos tratados multilaterais para se evitar a tragédia dos comuns, 

denominado bem de interesse difuso, previsto na Constituição Federal brasileira de 1988, que 

representa um recurso natural como a fauna silvestre, por exemplo, que, por contribuir para o 

equilíbrio ecológico do meio ambiente, é um direito fundamental humano, não sendo, 
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portanto nem público, nem privado, mas pertencente a toda coletividade (Sirvinskas, 2002; 

Gomes, 2008).  

Apesar de sua importância, os estudos apresentados no referido capítulo por Brito e 

Barreto (2005), Rambaldi (2007) e Barreto et al. (2009) que demonstraram as deficiências e 

conflitos que enfrentam os órgãos administrativos (como o IBAMA), policiais (como Polícia 

Federal) e jurídicos (Justiça Federal e Varas Criminais) ao tratarem os crimes ambientais, 

inclusive o de caça, elucidam as razões que levam estudiosos do conceito da tragédia dos 

comuns a serem pessimistas com relação à decisão de transferir ao governo a responsabilidade 

pela preservação da fauna silvestre e dos demais recursos naturais. 

Ao invés de sugerir novas vias possíveis para se enfrentar tal problema sócio-criminal, a 

proposta aqui é apontar de que forma estratégias mais eficazes de combate à caça, 

desempenhadas por estas mesmas instituições públicas podem fortalecer a atuação do poder 

público, aliado a estudos científicos desenvolvidos por pesquisadores. 

 As sugestões são:  

a) Avaliar o desempenho de instituições administrativas como IBAMA e demais órgãos de 

fiscalização ambiental e jurídicos na responsabilização e punição para infratores do crime de 

caça de animais silvestres, por meio de; 1) levantamento do número de processos jurídicos e 

administrativos e análise do resultado das sentenças; 2) análise das dificuldades encontradas 

por estas instituições, a exemplo do que realizaram o grupo de pesquisadores do IMAZON no 

estado do Pará e da ONG Associação Mico-Leão-Dourado, no estado do Rio de Janeiro (Brito 

e Barreto, 2005; Rambaldi, 2007; Barreto et al., 2009). 

b) Analisar e comparar o nível de informação e as atitudes que funcionários de órgãos e 

instituições envolvidos com o combate à caça (ICMBio, IBAMA e demais órgãos de 

fiscalização, ONGs ambientalistas, Polícia Militar Florestal, Polícia Federal, Polícia Civil, 

setores jurídicos), proprietários rurais, caçadores e população local possuem em relação à caça 

de animais silvestres, com o objetivo de compreender as relações de conflitos e consensos 

intra e inter-grupais dos grupos envolvidos e assim, delinear propostas de cooperação para 

mitigar a caça.         

  

 O capítulo 3 analisou a distribuição espacial da ocorrência de evidências de caça e 

demonstrou que as Reservas Biológicas Poço das Antas e União apresentaram menor 

ocorrência de caça do que a Fazenda Rio Vermelho, de propriedade privada, porém quando 

foi comparada a ocorrência de caça entre a Reserva Biológica Poço das Antas que possui uma 

equipe de fiscais que atuam rotineiramente e a Reserva Biológica União que não conta com 
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tal equipe e onde ocorrem fiscalizações eventuais, não houve diferença significativa na 

ocorrência das evidências de caça.  

 Nas duas Reservas Biológicas, a maior vulnerabilidade em relação à caça está 

relacionada com a proximidade com recursos hídricos, a distribuição das evidências de caça 

ocorre mais no interior das áreas do que em suas bordas e estradas e trilhas apresentaram 

menor importância. Com relação à Fazenda Rio Vermelho, entretanto estradas apresentaram 

maior importância na distribuição das evidências de caça. Porém, os resultados da modelagem 

estatística apresentaram incertezas com relação às variáveis analisadas, sugerindo que outras 

devem ser testadas em futuros estudos, tais como espécies de plantas forrageadas pelos 

animais potencialmente caçados, principalmente palmeiras, área de uso dos animais e índices 

que indiquem a rotina de fiscalização. 

 Sugestões para futuros estudos e estratégias de fiscalização são: 

a) Os índices a partir da rotina de patrulham dos fiscais podem ser criados como: 1) 

número de vezes em que fiscais fizeram o patrulhamento por mês, período sazonal ou anual; 

2) o número de fiscais envolvidos; 3) se o patrulhamento foi feito a pé ou de carro, ou ambos 

(Sinclair e Arcese, 1995). 

b) Os patrulhamentos podem ser registrados pelos próprios fiscais. Kümpel (2006) utilizou 

um software denominado CyberTracker (http://www.cybertracker.co.za/) de domínio livre e 

interatividade auto-explicativa, que acoplado a um aparelho de GPS ou a um iPhone, permitiu 

que caçadores em seu estudo mapeassem a rota que desenvolviam em busca da caça. Tal 

estratégia, no presente estudo, pode ser utilizada para que os fiscais possam mapear suas rotas 

em busca de caçadores ou evidências de caça e caçadores. A definição e prioridade para a 

fiscalização pode ser determinada a partir de variáveis que indiquem, através de modelos 

lineares generalizados, as maiores importâncias em relação à ocorrência de caça e a partir 

disso, estratégias de patrulhamento podem ser planejadas de forma que a fiscalização ocorra 

rotineiramente e alcance maior sucesso de flagrantes e autuações de caçadores.   

c) O sucesso das operações pode ser estimado pela relação entre áreas patrulhadas e 

número de caçadores detectados e/ou evidências de caça (Hilborn et al., 2006). Os resultados 

podem ajudar a definir se fiscais devem investir em intensidade de fiscalização ou 

planejamento de rotas patrulhadas, além do número necessário de fiscais pela área que 

necessita de fiscalização.  

d) Desenvolver nos fragmentos florestais da região levantamentos populacionais da fauna 

de vertebrados e estudos de população em longo prazo, incorporando variáveis como o 

comportamento dos animais, hábitos sazonais, preferência de habitat e recursos alimentares 
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disponíveis nos fragmentos, a fim de identificar a pressão de caça por meio da relação dessas 

informações com o número de evidências de caça localizadas.   

e) Relacionar as informações obtidas sobre estimativas de pressão de caça e o esforço de 

fiscalização a fim de ajustar periodicamente os esforços para a mitigação da caça.  

 

No Capítulo 4 o perfil da caça indicou que na região onde este estudo foi desenvolvido, 

não existe atualmente caça de subsistência. A região está inserida em meio a um pólo de 

produção de petróleo e área turística e embora na área de abrangência deste estudo as cidades 

onde residem os caçadores possuam baixo número de habitantes e careçam de 

desenvolvimento e infra-estrutura, os compradores da carne de animais silvestres, estão 

localizados nas cidades litorâneas que recebem grande volume de turistas e funcionários da 

PETROBRAS, com maior poder aquisitivo.  

De acordo com Wilkie et al., (2003) o consumo de animais silvestres aumenta em 

regiões onde existem concentrações de pessoas com maior poder aquisitivo, apesar da maioria 

dos caçadores pertencerem às classes socioeconômicas menos favorecidas. Organizações 

conservacionistas que pretendem contribuir para mitigar a caça investindo em iniciativas de 

desenvolvimento local e combate à pobreza não devem direcionar esforços para ações 

assistencialistas porque em regiões onde este tipo de ação foi aplicada, caçadores se 

beneficiaram por certo período, mas voltaram a caçar. As ações devem ser direcionadas a 

beneficiarem efetivamente a população com criação de escolas e qualidade educacional, 

sistemas de saúde adequados e criação de empregos que incentivem os moradores e seus 

familiares responsáveis pela conservação da fauna silvestre da região (Gibson e Marks, 1995). 

 

CONCLUSÃO 

Esta tese identificou que reservas biológicas estudadas são mais eficazes contra a caça 

do que a propriedade rural particular, porém a presença de fiscais não indicou maior nível de 

proteção. O estudo demonstrou que a falta de fiscalização sistemática e insuficiente número 

de fiscais nas unidades de conservação atrai caçadores, uma vez que supõem haver maiores 

possibilidades de obterem sucesso de caça porque nestas áreas os animais estão melhor 

protegidos do que nas áreas particulares onde eles sabem que não há fiscalização, e, além 

disso, contam com a baixa probabilidade de serem detectados caçando. As áreas deste estudo 

estão mais vulneráveis à caça em setores onde existem corpos d’água devido ao 

comportamento do caçador de preferir atuar em regiões onde ele acredita encontrar maior 

número de animais.  
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A caça na região é mais intensa no período de inverno, aos fins de semana e caçadores 

tendem a entrar nas matas no final da tarde e início da noite. Essas informações podem 

auxiliar agentes de fiscalização a direcionarem seus esforços. Na região a caça é 

predominantemente comercial, mas muitos a praticam como atividade esportiva e por lazer. O 

investimento de caçadores em equipamentos de caça e campanhas de caçada pressupõe que 

possuem um maior poder aquisitivo, de maneira geral ou que o lucro obtido com a venda dos 

animais abatidos compensa o investimento.  

Todos os caçadores têm conhecimento de que caçar é proibido, no entanto não 

conhecem as razões para tal proibição e se mostram confusos com relação a quem determina 

tal proibição. As sugestões para mitigação da caça foram aumentar o contingente de fiscais, 

mehorar o rigor das punições por meio da legislação, incentivar ações integradas entre órgãos, 

juntamente com serviço de inteligência investigativo desempenhado por policiais na região, 

promoção de educação ambiental e criação de oportunidades de trabalho, além de estimular 

relações de proximidade com caçadores.  
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ANEXO I. Descrição de categorias de caça e status de permissão no Brasil (Brasil, 1943; 
Nogueira-Neto, 1978; Brasil, 1967; Brasil, 1998). 

Classificação 
da caça 

Categoria 
de caça 

Descrição Permitida 
atualmente no 

Brasil? 

Permissão 
anterior? 

C
A

Ç
A

 P
R

E
D

A
T

Ó
R

IA
 

Profissional 
(comercial) 

Venda e lucro do animal abatido e/ou de 
seus subprodutos. 

Não Sim. Até a 
Lei de 
Proteção à 
Fauna 
(5.197/1967) 

Sanguinária 

Praticada apenas pelo prazer; o caçador 
abandona no local o animal abatido (como 
jacarés que são mortos por viajantes, 
turistas, pescadores como um passatempo, 
em uma espécie de campeonato de tiros). 

Não Não 

C
A

Ç
A

 N
Ã

O
 P

R
E

D
A

T
Ó

R
IA

 

Controle 

Em caso de danos causados pelos animais 
silvestres à agricultura e rebanhos; ou 
quando os animais implicam risco à saúde 
humana. 

Sim.  Sim. Desde o 
Decreto-Lei 
do Código de 
Caça 
(5.894/1943). 

Amadora 
(esportiva) 

Apenas pode ser praticada por aqueles 
que possuam a devida autorização e que 
integrem uma associação, clube ou 
sociedade amadorista de caça e tiro ao 
vôo; 
O Poder Público Federal, atendendo às 
peculiaridades regionais, pode conceder 
licenças de caça em regiões previamente 
determinadas.  

Não, desde 2008.  
 
  

Sim. Desde o 
Decreto-Lei 
do Código de 
Caça 
(5.894/1943).  

Subsistência 

Para saciar a fome do caçador e de sua 
família (indígenas, caiçaras, caboclos, 
pessoas que vivem em regiões afastadas 
de centros urbanos). 

Sim. Pela Lei de 
Crimes Ambientais 
(9.605/1998) 

Não há 
comentários 
em leis 
anteriores 

Científica 

Licença especial para coleta de materiais 
para fins científicos.  

Sim. Sim. Desde o 
Decreto-Lei 
do Código de 
Caça 
(5.894/1943). 
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ANEXO II. Descrição das determinações contidas no Código Florestal de 1934, Lei 6.938, 
específicas à caça e proteção da fauna (Brasil, 1934).  

Competência para 
executar 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio - Serviço Nacional de Florestas. 

Fiscalização 
 
 
 
 

Repartições florestais 
 
 
 

Guardas ou vigias 

A fiscalização e a guarda das florestas deveriam ser organizadas pelo Estado ou 
municípios. Normas especiais para a fiscalização de parques, demais florestas 
remanescentes e florestas protetoras deveriam obedecer a regulamentos expedidos 
pelo governo, aconselhado pelo Conselho Florestal. 
» Delegacias regionais em todo o país. 
• Delegados remunerados (agrônomos ou silvicultores); 
• Delegados não remunerados (eram escolhidas pessoas idôneas da região, a cada 
dois anos). 
» Habitantes locais, executando vigilância sob instrução de delegacias regionais. 
Sem remuneração fixa, mas com direito a 50% do valor de multas de infrações por 
eles averiguadas e 20% do valor líquido das apreensões decorrentes das mesmas 
infrações. 

Competência da 
fiscalização 

Todos os funcionários florestais, em exercício de suas funções, teriam o direito a 
porte de arma, com poder de prender e autuar o infrator, efetuar apreensões, 
requisitar forças às autoridades locais quando necessário e promover as diligências 
preparatórias para o respectivo processo judiciário. 

Infração florestal É descrita como crime ou contravenção.  

Prática contra a 
fauna 

É descrita como crime. 
» Atividade contra a fauna em parques nacionais, estaduais e municipais (o artigo 
não especifica exatamente a caça). Pena: detenção até 45 dias e multa até 5:000$000 
(cinco contos de réis).  
» Destruição de exemplares da fauna que por sua raridade, beleza, tenham merecido 
proteção do poder público. Pena: detenção de até quatro meses e multa até 
1:000$000 (um conto de réis).  
» Caça nas florestas protetoras e nas remanescentes, que não constituem parques, 
sem a licença da autoridade competente. Pena: detenção de 30 dias e multa de até 
200$000 (duzentos réis). 
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ANEXO III. Principais determinações de regulamentação da caça de acordo com o Código 
de Caça, Decreto-lei 5.894/1943 (Brasil, 1943). *A moeda corrente para as taxas de serviços 
estão apresentadas em Cruzeiro, vigente no período. 

Competência para 
legislar 

Da União. Mas não excluía a legislação estadual supletiva ou complementar. 

Competência para 
executar e fiscalizar 

Divisão de Caça e Pesca do Departamento Nacional de Produção Animal do Ministério 
da Agricultura, auxiliado pelo Conselho Nacional de Caça. 

Modalidades de 
caça previstas 

» Profissional (comercial);  
» Amadora (esportiva) – caçadores deviam também ter licença para o trânsito de armas, 
emitidas pela Polícia Civil;   
» Científica - vinculada às instituições oficiais com licença especial para coleta de 
material destinado a fins científicos; 
» Caça de controle – animais silvestres nocivos à agricultura (comprovado pela 
fiscalização, podendo ocorrer em qualquer época do ano). 

Normas e 
zoneamento para a 

caça 

» Em todo o território nacional, mediante autorização do Poder Público. 
• Podia ser transitória ou permanente;  
• Podia ser proibida nas terras públicas ou privadas; 
• Permitida em terras privadas apenas com o consentimento do proprietário; 
• Havia limitações para quantidade de animais abatidos; 
• Permissões para determinadas espécies;  
• Período de caça com datas de abertura e encerramento; 
• Defeso de sete meses. 

Exigência de 
registro na Divisão 

de Caça e Pesca 

Todos os caçadores; caçadores amadores; sociedades de caça e tiro ao vôo (nas quais os 
caçadores amadores deviam ser registrados; firmas que comercializavam couros, peles e 
penas de animais; criadouros de animais silvestres vivos ou de seus produtos, criadouros 
de insetos ornamentais. 

Permissão para 
caçar 

Brasileiros natos ou naturalizados maiores de 18 anos; estrangeiros legais no país; 
naturalistas (cientistas pertencentes às instituições oficiais, com licença especial para 
coleta científica). 

Incentivos 
» Construção de criadouros de animais silvestres, com comércio livre em todo o ano;  
» Formação de fazendas, sítios, refúgios e parques de caça (nacionais, estaduais e 
municipais). 

Concessões 
Permissão para abate de animais nocivos por parte de agricultores e produtores e 
permissão para que vendessem seus couros e peles.  

Proibições 

Transitar com arma de caça durante o período de defeso; caçar animais úteis à 
agricultura, pombos correios, aves ornamentais ou de pequeno porte, exceto as nocivas à 
agricultura, espécies raras ou protegidas (anta, cervo, lobo, anfíbios, cobras); uso de 
técnicas de caça que causassem maus tratos aos animais; caça praticada em locais que 
colocassem em risco a população humana; caça noturna.   

Taxas 

Cr$ 5,00 o requerimento da licença. Cr$ 0,20 a folha para qualquer outro tipo de 
documento e para cartuchos vazios de papelão. Cr$ 0,10 a Cr$ 2,00 para transporte 
interestadual de animais silvestres. Cr$ 200,00 (valor mensal) para licença para caçar, 
seja para abater ou capturar. Cr$ 20,00 (valor mensal) para profissional e amador. Cr$ 
500,00 (valor mensal) para turistas. Cr$ 40,00 (valor anual) para proprietários que 
vendessem peles e couros de animais nocivos. Cr$ 50,00 para registros de firmas 
comerciais. Cr$ 10,00 para registros dos criadouros. 10% do valor dos produtos animais 
a serem exportados, exceto os de criadouros registrados. 

Destinação das taxas 

Selo Pró-Fauna (para instalação e fiscalização de entrepostos de couros, peles e penas de 
animais silvestres; prêmios para os criadouros registrados; fiscalização do exercício da 
caça; propaganda e divulgação de programas de proteção à fauna; patrocínio de 
competições e congressos de caça, entre outros. 

Fiscalização 

Guarda-caça (funcionários da União, dos estados e municípios); Polícia Civil deveria 
colaborar; em propriedades particulares os guarda-caça deviam ser pagos pelos 
proprietários e registrados na Divisão de Caça e Pesca, com autoridade para prender e 
autuar o infrator. 

Penalidades aos 
infratores 

Cassação da licença de caça; repreensão e perda da arma, dos instrumentos e de cães de 
caça; multas que variavam de Cr$ 200,00 a Cr$ 2.000,00; prisão (não superior a 60 dias, 
apenas no caso de reincidência ou não pagamento judicial em 48 horas das penas). 
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ANEXO IV.  Principais determinações da Lei de Proteção à Fauna (Lei 5.197/1967) (Brasil, 
1967). 

Competência 
para legislar 

Ministério da Agricultura. 

Competência 
para executar e 

fiscalizar 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) – com respectivas delegacias 
regionais. Não exclui a participação das Forças Armadas por iniciativa própria. 

Modalidades de 
caça previstas 

» Científica – vinculada às instituições oficiais com licença especial para coleta de material 
destinado a fins científicos, em qualquer época do ano;  
» Caça de controle – animais silvestres nocivos à agricultura e saúde humana, mediante 
licença da autoridade competente; 
» Amadora (esportiva) - com licença para o trânsito de armas emitidas pela Polícia Civil. 

Normas e 
zoneamento para 

a caça 

» Apenas se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, com permissão 
estabelecida em ato regulamentador do Poder Público Federal; 
» Em áreas privadas, somente com a permissão do proprietário e autorização do Poder 
Público Federal;  
» Clubes ou Sociedades Amadorísticas de Caça e de tiro ao vôo devem ser registrados 
como pessoa jurídica em órgão público competente; 
» Deve obedecer às recomendações das Portarias anuais do IBDF e atualmente do IBAMA 
com indicação das espécies que podem ser caçadas, local, época, número de dias da 
temporada de caça e quota diária de exemplares abatidos. 

Permissão para 
caça 

Caçadores amadores, registrados em Clubes ou Sociedades de Caça e tiro ao vôo, com 
licença de caça anual, de caráter específico e de âmbito regional, expedida pela autoridade 
competente (com licença de uso de arma de fogo expedida pela Polícia Civil a atualmente 
Polícia Federal); cientistas, pertencentes às instituições científicas oficiais ou oficializadas, 
com licença para coleta de material de pesquisa, em qualquer época. 

Incentivos 

» Formação e funcionamento de clubes e sociedades amadorísticas de caça e de tiro ao 
vôo;  
» Construção de criadouros para comercialização de animais silvestres, devidamente 
registrados em órgão público federal competente e mediante a obtenção de personalidade 
jurídica;  
» Os programas de ensino primário e médio devem contar com pelo menos duas aulas 
anuais sobre proteção à fauna e os livros didáticos, aprovados pelo Conselho Nacional de 
Educação devem apresentar o tema tratado na lei; 
» Os programas de rádio e televisão devem incluir textos e dispositivos aprovados pelo 
órgão público federal competente. 

Proibições 

Caça Profissional (comercial); utilização de certos petrechos de caça (visgos, atiradeiras, 
bodoques, veneno, incêndio ou armadilha que maltrate os animais; armas de fogo a menos 
de 3 km de qualquer rodovia; munição calibre 22 para alguns animais; armadilhas 
construídas com arma de fogo; em zonas urbanas, povoados, açudes, próximos às 
ferrovias, que ameacem a segurança da população humana; nos jardins zoológicos; fora do 
período de permissão de caça, mesmo em propriedades particulares; à noite; no interior de 
veículos de qualquer espécie; exportação de peles e couros de anfíbios e répteis por parte 
dos criadouros regulamentados. 

Tipologias de 
áreas florestais 

» Reservas biológicas nacionais, estaduais e municipais (com proibição de caça, exceto 
para fins científicos, devidamente autorizada pela autoridade competente). 
» Parques de Caça federais, estaduais ou municipais (caça permitida total ou parcialmente 
ao público, em caráter permanente ou temporário, com fins recreativos, educativos ou 
turísticos) - revogado pela lei do SNUC. 

Taxas 

Um décimo de salário mínimo para licença de caça amadora; um salário mínimo mensal 
para licença de caça praticada por turistas (válida por 30 dias); meio salário mínimo para 
registro de pessoas físicas ou jurídicas que negociem animais silvestres e seus produtos; 
meio salário mínimo para registro em clubes ou sociedades amadorísticas; um vigésimo do 
salário mínimo (anual) para licença de trânsito com arma de caça e esporte; dois décimos 
do salário mínimo para registro de criadouros.  

Destinação das 
taxas 

O pagamento das licenças, registros e taxas seria recolhido ao Banco do Brasil em conta 
especial, a crédito do Fundo Federal Agropecuário, sob o título “Recursos da Fauna”. 
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Fiscalização 
Pelo IBDF e não exclui a ação de autoridade policial e das Forças Armadas. 
Posteriormente, a cargo do IBAMA. 

Penalidades aos 
infratores 

Todos são crimes inafiançáveis e apurados quando couberem dispositivos do Código de 
Processo Penal. 
» Reclusão de dois a cinco anos: desrespeito à autorização do proprietário para caçar em 
suas terras; caça profissional; exportação para o exterior de peles e couros de anfíbios e 
répteis; 
» Reclusão de um ano a três anos: desrespeito ao direito do Estado como proprietário dos 
animais silvestres; desrespeito às normas de caça (espécies permitidas, período de 
temporada, número de indivíduos abatidos, etc.) determinadas pelo Poder Público, bem 
como as normas que proíbem certos petrechos e locais para caça; cientistas que utilizarem 
a licença que lhes cabe para fins esportivos ou comerciais. 
» As penas são agravadas se a caça for praticada em período de defeso ou durante a noite; 
empregar fraude ou abuso de confiança; aproveitar indevidamente licença de autoridade; 
praticar caça em áreas proibidas; 
» As penalidades incidem sobre caçadores diretos; arrendatários, parceiros, posseiros, 
gerentes, administradores, proprietários das áreas e compradores da caça ou de seus 
produtos; autoridades que por ação ou omissão consentirem na prática do ato ilegal ou que 
cometerem abusos de poder. 
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ANEXO V. Penalidades vigentes previstas para crime de caça de animais silvestres no Brasil (Brasil, 1940; Brasil, 1990; Brasil, 1998; Brasil, 2003; 
Brasil, 2004; Brasil, 2008). 

Legislação 
Descrição Pena Administrativa 

(multa) 
Pena Penal 
(detenção) 

 
Lei de Crimes Ambientais 
(Lei 9.605/1998) e Decreto 
regulamentador 6.514/2008 

Indivíduo de espécie que não conste nas listas oficiais de risco ou ameaça de 
extinção. 

R$ 500,00 06 meses a 01 ano. 

Indivíduo de espécie que conste nas listas oficiais de risco ou ameaça de extinção. R$ 5.000,00 Aumentada à metade. 
Caça praticada em período de proibição; durante a noite; com abuso de licença; 
em unidade de conservação; com emprego de métodos ou instrumentos capazes 
de provocar abatimento em grande quantidade. 

Multa (não há 
especificação de valor). 

Mesma pena anterior. 

Caça profissional R$ 5.000,00   Aumentada até o triplo 
(em relação à primeira).  Por indivíduo capturado R$ 500,00  

Por indivíduo ameaçado R$ 10.000,00   
Comércio de produtos e instrumentos que impliquem caça R$ 1.000,00  
Por unidade de produto comercializado R$ 200,00 
Penetrar em unidade conservação conduzindo substâncias ou instrumentos 
próprios para caça, sem licença da autoridade competente. 

R$ 1.000,00 a  
R$ 10.000,00 

 
------- 

Lei Registro, Posse e 
Comercialização de armas de 
fogo e munição (10.826/2003) 

e Decreto regulamentador 
5.123/2004 

Caçador com posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido*, ou 
mantendo sob sua guarda no interior de sua residência, ou em seu local de 
trabalho sendo o responsável legal pelo estabelecimento 

Multa (não há 
especificação de valor). 

» 01 a 03 anos  

Caçador com porte irregular de arma de fogo e munição de uso permitido*, 
transportando, emprestando, ocultando ou mantendo sob sua guarda 

Multa (não há 
especificação de valor). 

01 a 04 anos 

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito**, transportando, 
emprestando, ocultando, mantendo sob sua guarda 

Multa (não há 
especificação de valor). 

03 a 06 anos. 

Código Penal (Decreto-lei 
2.848/1940; artigo 288) e 

Lei sobre crimes hediondos 
(Lei 8.072/1990) 

Crime de quadrilha ou bando - a associação de mais de três pessoas, para cometer 
crimes. A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando for armado. 

 03 a 06 anos. 

*Arma de fogo de uso permitido é aquela cuja utilização é autorizada a pessoas físicas, bem como a pessoas jurídicas, de acordo com as normas do Comando do Exército e nas 
condições previstas da Lei 10.826/2003 (Decreto 5.123/2004). 
**Arma de fogo de uso restrito é aquela de uso exclusivo das Forças Armadas, de instituições de segurança pública e de pessoas físicas e jurídicas habilitadas, devidamente 
autorizadas pelo Comando do Exército, de acordo com a legislação específica (Decreto 5.123/2004). 
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ANEXO VI. Normas e mecanismos exigidos para prática de caça amadora, autorizada no Rio 
Grande do Sul até 2008 (Brasil,1967; Brasil, 1994; Menegheti e Bertonatti, 2000; Efe et al. 
2005; site Federação Gaúcha de Caça e Tiro ao Vôo 
[http://www.fgct.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=314&Itemid=146
acesso em 02 de junho de 2010)]. 

Autorização legal Lei Federal 5.197/1967 e Lei Estadual 10.056/1994. 

Condições para 
praticar a caça 

amadora 

O caçador deve obter a Licença de Caça, chamada de “Autorização Anual de Caça 
Amadorista”, concedida pelo IBAMA, por meio de uma Federação de Caça 
Estadual. No Rio Grande do Sul, a licença é emitida pela Federação Gaúcha de 
Caça e Tiro (FGCT). 

Taxas 

Anuidade para FGCT para o ano de 2010. R$ 400,00 (novos sócios) 
R$ 800,00 (sócios antigos) 
Com alguns descontos para mulheres, 
sócios acima de 70 anos e filhos de 
sócios. 

Registro de arma no exército R$ 60,00 (Exército) 

Encaminhamento para Certificado de 
Registro (CR) de arma no Exército 

R$ 50,00 (para FGCT) + R$ 100,00 
(Exército) 

Revalidação de CR R$ 50,00 (para FGCT) + 
R$ 50,00 (Exército) 

Pedido compra de armas (autorização de 
transferência) 

R$ 20,00 (FGCT) + 
R$ 25,00 (Exército) 

G.T.E. para caça de javali (documento 
expedido pelo exército para caçadores 
trafegarem com arma em situações 
específicas para prática de caça amadora)  

R$ 20,00 (FGCT) + 
R$ 20,00 (Exército) 

Guia de Tráfego  R$ 20,00 (FGCT) + 
R$ 20,00 (Exército) 

Apostilamento R$ 20,00 (FGCT) + 
R$ 50,00 (Exército) 

Instituição responsável 
pelos estudos para 

liberação de portarias 
do IBAMA 

Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (FZB) – responsável pelos censos 
populacionais e pelo zoneamento das áreas permitidas para caça em cada 
temporada. Parte dos recursos de pesquisas da FZB é pago com recursos das taxas 
que caçadores pagam à FGCT. 
Concluídos, os estudos eram enviados ao Centro Nacional de Pesquisa para 
Conservação de Aves Silvestres (CEMAVE) do IBAMA em João Pessoa, na 
Paraíba que determinava as portarias anuais 

Métodos utilizados 
pelos estudos 

Censos aéreos. 
Ficha Individual de Controle de Caça (FICC) fornecida ao caçador após a licença de 
caça ser concedida. Nela, ele devia preencher semanalmente a quantidade de 
animais abatidos, o local de abate e as datas de chegada e saída da caçada 

Espécies liberadas para 
caça 

Pomba-de-bando (Zenaida auriculata), pombão (Columba picazuro), perdiz 
(Nothura maculosa), marreca-piadeira (Dendrocygna viduata), marreca-caneleira 
(Dendrocygna bicolor) e marrecão (Netta peposaca) e outras. 

Infração às normas Penalidades previstas pela Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998) 
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ANEXO VII. Descrição do processo que levou à proibição da caça amadora no Rio Grande 
do Sul (Matsubara, 2004; 
[http://www4.ICMBio.gov.br/cemave/index.php?id_menu=24&id_arq=65, acesso em 09 de 
julho de 2010]; [http 
://www.correioforense.com.br/noticias/idnoticia/28484/titulo/TRF4_proibe_caca_amadora_no
_Rio_Grande_do_Sul.html; acesso em 09 de julho de 2010]; 
[http://www.conjur.com.br/2005-jul-10/justica_proibe_ibama_autorizar_caca_amadorista.rs, 
acesso em 09 de julho de 2010]). 

Controvérsias para 
manter autorizada a 
caça amadora no Rio 
Grande do Sul 

» Acredita-se que o material dos cartuchos contamina direta e indiretamente o 
meio ambiente com chumbo;  
» A sociedade não tinha acesso aos estudos antes da liberação da temporada; 
» Baixo número de FICCs devolvidas [em 2000, dos 1.225 caçadores licenciados 
aproximadamente 30% as devolveram (Efe et al.;2005)]. 

2005 – Proibição da caça 
no Rio Grande do Sul 

» Diante das contestações de ambientalistas, ONGs lideradas pela União Pela 
Vida ingressaram com uma ação civil pública contra o IBAMA na Vara 
Ambiental e Agrária de Porto Alegre, e foi determinado, por meio de sentença 
que a caça amadora não poderia ser liberada nem licenciada no Rio Grande do 
Sul, em função de que a “atividade não tem finalidade socialmente relevante, não 
condiz com a dignidade humana, não contribui para a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária e porque submete os animais silvestres à 
crueldade”. 
» O Instituto somente poderia autorizar, permitir ou liberar a caça de controle e 
científica, mediante prova da necessidade de reduzir a população de determinada 
espécie, por meio de estudos prévios e inequívocos 

2006 – A atividade de 
caça foi novamente 
liberada no Rio Grande do 
Sul 

O IBAMA e a Federação Gaúcha de Caça e Tiro recorreram ao Tribunal Regional 
Federal da 4a Região (TRF4) contra a sentença. Ao julgar o mérito da apelação, a 
1a Turma Suplementar da corte (hoje extinta) decidiu, por maioria, liberar a caça 
no Estado. 

2008 – Nova proibição, 
que se mantém até a 
atualidade. 

Contra essa decisão a União Pela Vida e a sociedade civil, representada, por 
12.000 assinaturas, juntamente com o Ministério Público impuseram embargos 
infringentes (petição da Ação Civil Pública 2004.71.00.021481-2/RS), um tipo de 
recurso que é julgado pela 2 a Seção do TRF4. Ao analisar o caso o relator do 
processo na Seção, desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores 
Lenz, entendeu que deveria ser revigorada a sentença na Vara Ambiental, 
proibindo, em março de 2008 a caça amadora no Rio Grande do Sul – decisão que 
se mantém até o presente -, baseado no art. 225 da Constituição Federal. O 
colegiado considerou que não ficou comprovado o rigoroso controle da atividade 
por parte do IBAMA. Questionou-se o fato de apenas uma instituição, a FZB, ser 
responsável pelos estudos que determinam as espécies e a cota de animais 
abatidos e foi levado em consideração o risco de contaminação ambiental por 
metal tóxico devido à emissão irregular do chumbo contido nas munições 
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ANEXO VIII. Procedimentos judiciais a partir de regras legais anteriores às reformas do Código de Processo Penal de 2008 (Barreto, et al., 2009). 

 Aplicável em que casos Procedimento Se o réu for encontrado e comparecer 
à audiência 

Se o réu não for encontrado 

Transação 
Penal 

Crime com pena 
máxima de dois anos. 

» O Ministério Público formula a 
proposta do acordo, mas também 
apresenta denúncia (pedido de início da 
ação penal) perante juiz do JECrim; 
» O juiz determina a citação do réu para 
que compareça à audiência e diga se 
aceita as condições do acordo; 

1) O réu aceita a proposta do acordo, 
que é a aplicação de pena restritiva de 
direito, e o Ministério Público não 
propõe a ação penal; 
2) Não havendo acordo, na mesma 
audiência o Ministério Público requer o 
início da ação penal e o acusado já é 
informado da data de audiência de 
instrução e julgamento. O processo 
segue no JECrim. 

Se o réu não for encontrado após várias 
tentativas, o Ministério Público pede ao 
juiz que aceite a denúncia e envie o 
processo para uma Vara Penal comum 
para que a citação ocorra por edital. Se 
ainda não comparecer ao interrogatório, 
o juiz determina a suspensão do 
processo e do prazo prescricional. Há 
controvérsias quanto à prescrição. O 
prazo pode ser o mesmo da prescrição 
do crime atribuído ao infrator ou até 20 
anos, de acordo com o Código Penal. 
Após o prazo, o processo é arquivado. 

Suspensão 
Condicional 
do Processo 

Crimes com pena 
mínima de até um ano. 

» É de competência tanto no JECrim 
como em Vara Penal comum;  
» O Ministério Público oferece a 
denúncia e propõe a suspensão 
condicional do processo. Então o juiz 
aceita a denuncia e manda citar o 
acusado para que compareça à audiência 
para dizer se aceita as condições 
propostas. 

1) O réu aceita o acordo, o processo é 
suspenso por dois ou quatro anos ou por 
período menor, até o cumprimento das 
condições impostas – pena restritiva de 
direitos, reparação do dano e com a 
condição de que não pratique crimes 
durante a suspensão do processo -, 
quando então o processo é extinto. 
2) Não aceitando o acordo, se o 
processo estiver no JECrim, o acusado é 
informado da data da audiência de 
instrução e julgamento e o processo 
seguirá as regras do JECrim; se o 
processo estiver na Vara Penal comum, 
a audiência converte-se em 
interrogatório e o processo segue as 
regras do Código do Processo Penal. 

Se o réu não for encontrado após várias 
tentativas, estando o processo no 
JECrim, o Ministério Público requer ao 
juiz que o envie a uma Vara Penal 
comum para que a citação ocorra por 
edital. Se o acusado não comparecer ao 
interrogatório, o processo e o prazo 
prescricional são suspensos. Quando a 
proposta de suspensão é inviável e o 
Ministério Público propõe a ação penal 
pública em Vara Penal comum, o 
processo Judicial se desenvolve na 
Justiça Federal. 
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ANEXO IX. Regras do Código Penal para ações penais (Barreto et. al., 2009). 

Fases Descrição 
Petição inicial (ou 

denúncia) 
Documento pelo qual o Ministério Público requer o início da ação penal. 

Análise da petição 
inicial 

O juiz decide se recebe ou rejeita a denúncia, ou seja, se iniciará ou não a ação penal. 

Citação O réu toma conhecimento de que lhe movem uma ação penal e é chamado a comparecer 
a interrogatório ou audiência judicial. A citação é feita por mandato (em regra), carta 
precatória ou edital. 

Interrogatório Momento em que o juiz colhe informações pessoais do réu e este pode contar sua versão 
dos fatos ou abster-se de falar sobre eles. 

Defesa prévia Fase facultativa, em que o réu se defende por escrito e apresenta provas ou requer sua 
produção; ou simplesmente indica testemunhas que possam inocentá-lo das acusações. 

Audiência ou 
oitiva de 

testemunhas de 
acusação e defesa 

Testemunhas são intimadas e o juiz ouve as testemunhas de acusação e de defesa. 

Últimas 
diligências 

Último momento para que as partes requeiram a anexação de documentos aos autos ou a 
produção de provas necessárias e esclarecer circunstâncias ou fatos novos apurados 
durante o processo (realização de perícia etc.). 

Alegações finais Acusação e defesa devem apresentar sua última manifestação (argumentos) escrita ao 
juiz. 

Sentença Decisão final de 1o grau que condena ou absolve o réu. Essa decisão ainda pode ser 
revista pelo TRF, STJ e, finalmente pelo STF. 
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ANEXO X. Descrição das categorias de Indicativos de Caça (IC) e Estratégias de Caça. 

Indicativos de 
Caça (IC) 

Descrição Estratégias correspondentes de caça 

Armadilha  Qualquer tipo de estrutura confeccionada para aprisionar ou abater 
animais (Figura a). 

CAÇA COM ARMADILHA 
Armadilhas em formato de gaiolas, alçapões, fojos, muzanzas 
e trabucos. 
Caça com trabuco é relatada por caçadores como a mais 
predatória porque permite o abate de dezenas de animais numa 
única noite. As demais armadilhas são seletivas.  
  
 

Trabuco  Tipo de arma de fogo de fabricação caseira. Consiste em uma 
estrutura feita por um cano de ferro contendo munição de 
espingarda, encaixado entre duas estacas de madeira com um fio 
fino e imperceptível atravessando trilhas freqüentadas por animais, 
que funciona como gatilho quando o animal o aciona com seu 
deslocamento (Figura b). 

Jirau Galhos ou troncos de árvores amarrados ou pregados no alto de 
uma árvore para o caçador sentar à espera da caça. Caçadores 
também podem usar uma rede amarrada às árvores para se sentar e 
apoiar os pés na estrutura descrita. Foram registrados jiraus 
montados em árvores, redes amarradas no alto de árvores, apenas a 
marca de corda de rede no tronco das árvores e troncos cortados 
com facão escondidos na vegetação rasteira ou atrás de árvores para 
serem usado apenas no momento da caçada (Figura c).  

CAÇA DE ESPERA 
Para driblar a fiscalização, grande parte de jiraus não é 
encontrada em árvores. Atualmente os caçadores preferem 
redes que são recolhidas quando a caçada termina ou, quando 
usam troncos, os desamarram e os escondem na floresta para 
serem usados na próxima caçada. Caça de espera geralmente é 
realizada juntamente com ceva feita pelo próprio caçador; 
próximo às árvores frutificadas; nas imediações de trilhas de 
animais; ou próximos a água. Ceva Confeccionada de tubo de pvc, bambu, cano de ferro, galão de água 

e de óleo de automóveis, contendo grãos como milho. É feito um 
buraco na parte inferior e as estruturas são amarradas nas árvores, 
de forma que os grãos possam cair aos poucos e serem consumidos 
pelos animais que freqüentam o local. Foram também registradas 
como cevas alimentos como frutas, cereais e legumes, obtidos em 
mercados locais, deixados no chão por caçadores (Figura d).  
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Covo Tatus cavam diversos buracos relativamente próximos para terem 
várias oportunidades de saída ou fuga, podendo ser utilizados por 
lagartos também. Caçadores usam uma técnica que consiste em 
introduzir uma varinha ou graveto fino em um dos buracos e 
esperar que o objeto trema, o que indica a direção do deslocamento 
subterrâneo do animal, podendo prever qual será o buraco que o 
animal tentará sair. A partir disso, com uma enxada, o caçador cava 
o solo no sentido de um buraco a outro para capturar o animal 
entocado (Figura e). 

CAÇA COM CACHORRO 
O caçador pode caminhar pela floresta seguindo trilhas do 
animal até o buraco no qual ele se esconde; chega até os 
buracos geralmente, com o auxílio de cachorros que 
perseguiram o animal até entocá-lo. Cachorros são, algumas 
vezes, especialistas em caçar determinadas espécies. 
  

Cachorro Encontro com cachorros, latidos e pegadas de cachorros dentro das 
áreas amostradas (figura f). 

Caçador Encontro com pessoas portando armas e/ou cuja intenção visível 
fosse a prática da caça. Foram também registrados como caçadores 
barulhos ouvidos de pessoa(s) andando - barulho próximo ou 
distante indicando pisadas ou vegetação sendo quebrada na mata 
devido a deslocamento; vozes: som de vozes conversando na mata, 
assovios. 

CAÇA DE ESCOTEIRO 
Caçadores caminham na mata, buscando por trilhas ou outros 
sinais deixados pelos animais para os localizar. Ou pode ser 
realizada por barco, onde o caçador procura animais à beira do 
rio. 

Acampamento  Podem ser em uso ou abandonados. Foram considerados resquícios 
de fogueira, utensílios e roupas espalhadas ao redor, recipientes de 
água e embalagens de alimentos, lonas abandonadas ou amarradas 
em árvores agrupados (neste caso, estes materiais não foram 
registrados como Lixo) ou cabanas feitas de vegetação (Figura g).  

ACAMPAMENTO 
Geralmente mais que dois caçadores participam de caça com 
acampamento. Essa é uma técnica de caça que pode estar 
associada a outras que serão descritas, como caça de escoteiro, 
caça de espera e principalmente caça com armadilhas. 
Caçadores locais relataram que acampamento geralmente está 
relacionado com uso de trabucos. De maneira geral, a 
presença de acampamento de caça indica caça com maior 
defaunação. 

Tiro Disparos de arma de fogo, próximos ou não, dentro da mata. Não 
foi incluída em nenhuma estratégia de caça por não ser possível 
identificar se caçadores estavam caçando de escoteiro, de espera ou 
outra no momento em que foi ouvido um disparo de arma de fogo. 
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Anexo X. Indicativos de caça: (a1) armadilha de muzanza (tatu) (Foto ICMBio RBPA), (a2) armadilha de vergalhão (tatu) (Foto da autora), (a3) 
armadilha (Foto da autora); (b1 e b2) trabucos (Fotos: ICMBio RBPA); (c1) jirau de rede (Foto ICMBIO RBPA), (c2) jirau com ceva de milho (Foto 
da autora); (d1 e d2) ceva (Foto da autora); (e) covo (Foto da autora); (f1) cachorro de caça (Foto da autora), (f2) pegada de cachorro (Foto da 
autora),); (g1) resquícios de acampamento (Foto da autora), (g2) acampamento (Foto da autora). 
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ANEXO XI. Descrição das categorias de Vestígios de Rastreamento (VR). 

Vestígios de 

rastreamento (VRs) 

Descrição 

Vegetação danificada Galhos ou arbustos quebrados com a mão ou cortados por facão. Localizados aproximadamente a um metro de altura do solo (ao alcance de um 

braço humano abaixado), algumas vezes indicando o sentido do deslocamento do caçador (Figura 8). 

Folha de palmeira 

cortada  

Cortadas e dispostas displicentemente no solo ou em formato de cruz no solo, geralmente em trilhas no interior da floresta (Figura 10).  

Marcação em árvore Pequenos talhos, feitos com facão, ou marcas de tiros nos troncos das árvores (Figura 11). 

Lixo Material descartado como: embalagens de alimentos e bebidas, sacolas plásticas, sacos de ração para cachorro, embalagens de pilhas, repelentes, 

restos de alimentos, panelas, roupas e calçados, lonas de plástico e outros (Figura 12). 

Pegada Pegadas humanas, indicando o sentido do deslocamento. Algumas vezes percebemos que caçadores andavam de costas para enganar os 

rastreadores (Figura 13). 

Trilha de caçador Diferentes das trilhas existentes no interior das áreas e utilizadas por pesquisadores que consistem em abertura na vegetação para facilitar a 

passagem, as chamadas trilhas de caçadores foram aquelas que exclusivamente não apresentavam aberturas na vegetação, mas apenas uma leve 

indicação de vegetação rasteira pisoteada (Figura 14). 
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Anexo XI. Vestígios de rastreamento: (a1 e a2) vegetação danificada (Foto da autora); (b1 e b2) folha de palmeira cortada (Foto da autora); (c1 e c2) 
marcação em árvore (Foto da autora); (d1, d2, d3, d4 e d5) lixo (Foto da autora); (e1 e e2) pegada (Foto da autora); (f) trilha de caçador (Foto da autora).  
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ANEXO XII. Autorização para acessar autos de infração do ICMBIO. 
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ANEXO XIII. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) 
Centro de Ciências Biológicas 

Laboratório de ciências Ambientais 
Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 Você está sendo convidado (a) a colaborar, como voluntário, em uma pesquisa de 
Doutorado em Ecologia. Este estudo pretende contribuir para o conhecimento das práticas de 
caça na região das Reservas Biológicas Poço das Antas e União e da fazenda Rio Vermelho. 
Localizadas na baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro, além de compreender o 
conhecimento e opiniões que proprietários rurais, moradores do entorno das áreas do estudo, 
caçadores ou ex-caçadores, agentes fiscais e ambientalistas possuem sobre a caça e as ações 
desenvolvidas na região. 
 Sua colaboração neste estudo, a partir de seu consentimento, será por meio de 
depoimento oral, que será gravado digitalmente para posterior análise. Esteja à vontade para 
responder as questões como quiser, deixar de responder algumas perguntas ou desistir da 
participação durante ou após a entrevista.  
 A sua participação não implica em nenhum risco à sua integridade moral ou física. Este 
termo de consentimento livre e esclarecido garante ao entrevistado sigilo quanto a sua 
identidade, portanto, todas as informações que possam identificar os participantes, tais como 
nomes, locais de residência, ocupação ou funções de trabalho, dentre quaisquer outras, serão 
confidenciais e de conhecimento único e exclusivo da pesquisadora autora deste estudo. 
 Uma cópia deste documento está sendo destinada a você e por meio do contato abaixo, 
poderá entrar em contato com a pesquisadora autora deste estudo, para esclarecer quaisquer 
dúvidas quanto à pesquisa ou quanto à sua participação.  
 
Pesquisadora: Daniela Teodoro Sampaio 
Endereço: Av. Alberto Lamego, 2000. Laboratório de Ciências Ambientais/ Prédio P5/ Salas 
207 ou 209. Universidade Estadual do Norte Fluminense. Campos dos Goytacazes – RJ. 
Email: dtsamp@yahoo.com.br 
Telefones: (22) 27397032/ (22) 27397138/ (22) 81224524 
 
 

Agradeço muito sua disponibilidade em colaborar com a pesquisa 
 

________________________________________________ 
Daniela Teodoro Sampaio 

Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Ecologia e Recursos Naturais 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
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Após ter sido informado (a) sobre a finalidade da pesquisa, bem como de ter sido 
garantido a mim uma cópia deste termo de consentimento e ter sido garantido o sigilo quanto 
a quaisquer informações que possam levar à minha identidade, autorizo o uso de meu 
depoimento para este estudo. 

 
 

__________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 
 
__________________________________________ 
Assinatura de testemunha em caso de analfabeta 
 
__________________________________________ 
Assinatura da pesquisadora 
 
 
Em, _________ de ____________________________ de __________. 
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ANEXO XIV. Instrumentos de caça, valor econômico e formas de uso. 

INSTRUMENTOS DE CAÇA VALOR MÉDIO (R$) USO 
Tela de arame (m) 6,53 

Confecção de recipiente para ceva Fio de cobre (m) 0,82 
Arame 1.5 (m) 14,65 
Galão de água branco (10l) 13,10 

Depósito de alimento para ceva 

Galão preto óleo automotivo não encontrado 
Garrafão de água (20l) 13,75 
Galão de água transparente com tampa laranja não encontrado 
Galão grande vermelho não encontrado 
Recipiente cloro Monte Lagos (2l) 4,63 
Recipiente produto em conserva Perlas Mendonças (5l) não encontrado 
Cano PVC branco 100mm (6m) 35,84 
Cano PVC preto com tampa branca 4,31 
Saco de milho Pereira (5kg) 4,99 Alimento para ceva 
Lamina de enxada 20,43 

Caça de tatu, geralmente Foice (com cabo) 20,30 
Muzanza 35,00 
Latão de metal (100l) 35,00 Armadilha 
Arpão tipo tridente não encontrado Para auxiliar a caça de cachorro, geralmente 
Pio capivara 25,00 Para atrair capivara 
Estilingue não encontrado Caça de aves 
Prego 18x30 (kg) 7,49 

Confecção de jirau 

Corda de nylon/seda 3cm (kg) 16,20 
Corda de nylon/seda branca e azul 20 cm (m) 1,70 
Fitilho plástico (rolo) 7,72 
Fio de telefone (m) 0,70 
Rede camuflada 44,00 
Rede de tecido 70,00 
Rede de fio de nylon 44,90 
Linha de pescaria 8,20 

Confecção de trabuco 
Ratoeira 7,00 
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Luva raspa de couro 6,29 
Proteção para manuseio de trabuco 

Luva malha (com material de metal) 2,70 
Espingarda Beretta (semi-automática) calibre 32 não encontrado 

Armas de fogo e munições 

Espingarda Rossi um cano – 12 não encontrado 
Espingarda Rossi um cano – 20 510,00 
Espingarda Rossi um cano – 28 690,00 
Espingarda Rossi um cano – 32 1740,00 
Espingarda Rossi um cano – 36 690,00 
Espingarda Rossi dois canos – 36 1380,00 
Espingarda Boito um cano – 32 1370,00 
Espingarda Rossi dois canos – 28 1100,00 
Espingarda Rossi dois canos – 20 950,00 
Espingarda Lerap um cano – 28 cessou fabricação 
Espingarda Rossi dois canos – 32  
Espingarda Boito um cano – 28 1560,00 
Espingarda CBC um cano – 28 1560,00 
Arma importada dois canos não identificada não encontrado 
Garruchão fabricação caseira não encontrado 
Cartucho de munição metal (caixa com 25) 12 16,00 
Cartucho de munição metal (unidade) 32 4,00 
Cartucho de munição metal (unidade) 28 4,00 
Cartucho de metal (unidade) 36 4,00 
Cartucho de metal (unidade) 20 não identificado 
Cartucho de munição plástico (caixa com 30) 32 76,5 
Cartucho de munição plástico (caixa com 25) 28 81,5 
Cartucho de munição plástico (caixa com 25) 36 60,00 
Cartucho de munição plástico (caixa com 25) 20 33,00 
Cartucho de munição plástico (caixa com 25) 12 91,00 
Munição de pistola exclusiva das forças armadas 45 não encontrado 
Espoleta (100 unidades) munição plástico 38,50 
Espoleta (100 unidades) munição metal 15,50 
Pólvora (100g) 30,00  
Chumbo (vários tamanhos e preços diferentes – 250g) 10,33  
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ANEXO XV. Acessórios utilizados por caçadores nas caçadas. 

ITENS UTILIZADOS NA CAÇA (ACESSÓRIOS) VALOR MÉDIO (R$) USO 

Facão (Tramontina) 8,16 Deslocamento na mata ou outro uso 
Saco alimentos Laguna (20kg) não encontrado 

Caçadores utilizam sacos de ração de cães e gatos para 
transportar alimentos para a ceva ou para levar animais 
abatidos das matas e assim evitar que o sangue liberado 

chame a atenção no durante o transporte 

Saco farinha Maxi (25kg) 33,00 
Saco mistura para massa Trigalia (50kg) não encontrado 
Saco Ração Pituxão (15kg) 41,45 
Saco Ração Foster original Premium (15kg) 46,98 
Saco Ração Ude Chips (15kg) 47,30 
Saco Ração Gatto (8kg)  32,50 
Saco Ração Dog Show (25 kg) embalagem vermelho 48,80 
Saco Ração Dog Show (25 kg) embalagem verde água não encontrado 
Saco Ração Pitty (13kg) 23,17 
Saco Ração Tuko (12 kg)  20,00 
Saco Ração Fominha 17,99 
Fio de náilon (varal) 1,37 

Não identificado 
Alicate médio 18,77 
Tesoura 11,43 
Chave de fenda pequena 14,01 
Esmalte vermelho 3,39 
Vara de pesca 31,99 A caça e a pesca às vezes são atividades que se 

misturam e dessa forma, alguns caçadores tentam 
enganar a fiscalização ao assumirem que estão 

pescando 

Caixa de pescaria 47,76 
Molinete 16,00 
Remo não encontrado 
Isqueiro 2,49 

Uso pessoal 

Lanterna camuflada não encontrado 
Lanterna Energizer 62,80 
Lanterna Eveready 29,90 
Lanterna Mag Light 190,00 
Lanterna prateada  não encontrado 
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Pilhas Eveready D (2) 5,02 
Pilas Panasonic Super D (2) 2,52 
Pilhas Raiovac D 6,00 
Pilhas Energizer D 13,90 
Repelente Autan líquido 7,55 
Embalagem cigarro Derby azul 3,00 
Embalagem cigarro Plaza 4,00 
Lona azul (m) 9,41 

Acampamento 

Lona preto (m) 2,42 
Plástico transparente (m) 6,83 
Barraca para duas pessoas (Trilhas & Rumos) 70,26 
Panela de pressão grande 69,90 
Panela de pressão pequena 47,90 
Fogareiro 2 bocas 26,35 
Escorredor de arroz de plástico 2,50 
Caixa térmica de plástico 98,10 
Banquinho de camping 25,66 
Garrafa térmica preta com flores azuis 44,95 
Bota sete léguas branca não encontrado 

Vestuário 

Bota de borracha cano curto preta com solado amarelo 20,00 
Botina de borracha cano curto 24,50 
Chinelo havaiana 11,45 
Mochila Kapling não encontrado 
Calça camuflada 75,00 
Gandola camuflada 150,00 
Camisa camuflada 22,00 
Touca ninja 15,00 
Luva de lã 2,37 
Motosserra (Black Decker) 949,95 É possível que trabalhadores rurais aproveitem o tempo 

próximo à mata para caçar nos horários em que 
deveriam estar trabalhando 

Serrote ou lâmina de morosserra Sthil Não encontrado 
Arame farpado (250m) 104,83 
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ANEXO XVI. Itens alimentares e de higiene utilizados por caçadores nas caçadas. 

ITENS UTILIZADOS NA CAÇA (ALIMENTAÇÃO e HIGIENE) VALOR MÉDIO (R$) 

Refrigerante Fanta laranja 2L 3,03 
Refrigerante Guaraná Kuat 2L 2,56 
Refrigerante Soda Antarctica 2L 2,38 
Refrigerante Coca-Cola 2L 3,60 
Refrigerante Coca-Cola Zero 2L 3,25 
Refrigerante Flexa Cola 2L 1,89 
Refrigerante Flexa Mix 2L 2,25 
Refrigerante Fanta uva 2L 3,15 
Refrigerante Coca-Cola 600ml 2,14 
Refrigerante Coca-Cola lata 1,37 
Garrafa de água Minalba 500ml 0,82 
Garrafa de água Vale do Sol 500ml 0,78 
Água Aquarius Coca-Cola 500ml 2,59 
Bebida Guaravita 290ml 0,61 
Bebida Gatorade 3,21 
Suco em pó Trink acerola 0,64 
Cachaça 51 5,65 
Cachaça Caninha da Roça 2,06 
Vinho Cantão da Serra 2,98 
Lata de feijoada 6,98 
Salsicha Viena Oderich  1,68 
Mostarda Arisco 2,58 
Bombom Surreal amendoim (caixa de chocolates) 7,43 
Chocolate Laka (caixa de chocolates) 7,64 
Bala de maçã (molinha) não encontrado 
Bala de café não encontrado 
Salgadinho Cheetos 1,11 
Biscoito de coco Piraquê 1,75 
Biscoito Maisena 1,86 
Biscoito Cream Cracker Vitarella 2,55 
Biscoito chocore (chocolate com recheio de morango) Vitarella 1,00 
Biscoito Kellogs Kellness light não encontrado 
Biscoito Clube Social 2,40 
Marmelada Olé 6,70 
Canjiquinha Garafino 1,23 
Achocolatado Nescau 400g 3,27 
Açúcar refinado Guarani 1kg 3,89 
Açúcar cristal Coperçucar 5kg 7,97 
Café solúvel Nescafé Nestlé 5,22 
Macarrão espaguete Vitoria 1,76 
Macarrão espaguete Piraquê 2,99 
Feijão preto Azul 2,61 
Feijão Flor do Paraná 1kg não encontrado 
Margarina Qualy 500ml 3,38 
Álcool Santa Cruz 1L 3,80 
Caixa de fósforo Qluz 1,52 
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Arroz Tio João 5kg 11,34 
Arroz Valim 5kg 11,69 
Tempero Sazon 2,00 
Tempero Arisco 1,77 
Farinha de mandioca 1,49 
Leite em pó Ninho 7,37 

Farinha de trigo (kg) 2,39 
Pó de café (kg) 2,60 
Cebolas (kg) 1,92 
Lata de óleo soja 2,89 
Detergente Limpol 1,26 
Caixa de Velas 5,76 
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ANEXO XVII. Investimento econômico na caça, de acordo com apreensões e autuações do 
ICMBio, no período de 2003 a 2009. 

Ano Operação de 
fiscalização 

Itens apreendidos Quantidade 
(n) 

Valor total  
 (R$) 

2003 Operação A Espingarda Rossi um cano calibre 28 1 690,00 
  Espingarda Rossi dois canos calibre 

28 
1 

1100,00 

  Cartucho munição metal calibre 28 1 4,00 
  Cartucho munição plástico calibre 20 11 14,52 
  Cartucho munição plástico calibre 28 16 52,16 
  Corda de seda/nylon (m) 2 6,80 
  Rede de fio de nylon 1 44,90 
  Galocha preta com solado amarelo 1 20,00 
  Chinelo havaianas 1 11,45 

      TOTAL  1943,83 
2004 Operação A Espingarda Lerap um cano calibre 28 1 --- 
  Espingarda Rossi um cano calibre 28 1 690,00 

Espingarda Rossi um cano calibre 32 1 1740,00 
  Trabucos calibre 28 (ratoeira) 21 147,00 
  Cartucho munição metal calibre 28 4 16,00 
  Cartucho munição plástico calibre 28 19 61,94 
  Cartucho munição plástico calibre 32 3 7,65 
  Chumbo (250g) 1 10,33 
  Espoleta (cx = 100) 1 38,50 
  Pólvora (100g) 1 30,00 
  Alicate 1 18,77 
  Facão 1 8,16 
  Lanterna (1) 3 46,35 
  Lanterna Mag Light 1 190,00 
  Pacotes de velas 2 11,72 
  Açúcar 2 7,78 
  Arroz Tio João (Kg) 6 29,94 
  Cebolas (Kg) 1 1,92 
  Farinha de mandioca 1 1,49 
  Farinha de trigo 1 2,39 
  Feijão 2 5,22 
  Fósforos 1 1,52 
  Lata de óleo de soja 1 2,89 
  Pó de café 2 2,60 
  Recipiente Coca-Cola 600 ml 3 6,42 
  Repelente 1 7,55 
  Tempero Arisco 1 1,77 
  Tempero Sazon 1 2,00 

      TOTAL  3089,91 
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2004 Operação B Espingarda Rossi um cano calibre 36 1 690,00 
  Cartucho munição metal calibre 36 2 8,00 
  Cartucho munição plástico calibre 32 7 17,85 
  Cartucho munição plástico calibre 36 8 19,20 
  Garruchão artesanal 1 --- 
  Chumbo (250g) 1 10,33 
  Corda (Kg) 3 48,60 
  Lanterna (3) 1 46,35 
  Cano de PVC 1 5,97 
  Rede camuflada 1 44,00 
  Calça camuflada 1 75,00 
  Camisa camuflada 1 22,00 
  Gandola 1 150,00 
  Pilha Panasonic D 2 5,04 
  Escorredor de arroz plástico 1 2,50 
  Fogão de duas bocas 1 26,35 
  Galão de cloro 1 4,63 
  Panelas 6 150,00 

      TOTAL  1325,82 
2004 Operação C Espingarda importada não 

identificada 
1 

--- 

Espingarda Lerap um cano calibre 32 1 --- 
  Espingarda Rossi dois canos calibre 

28 
1 

1100,00 

  Cartucho munição metal calibre 28 6 24,00 
  Cartucho munição metal calibre 32 8 32,00 
  Cartucho munição plástico calibre 28 1 3,26 
  Cartucho munição plástico calibre 32 4 10,20 

      TOTAL  1169,46 
2005 Operação A Espingarda não identificada 2 --- 

Espingarda Rossi dois canos calibre 
36 

1 
1380,00 

  Cartucho munição metal calibre 36 3 12,00 
  Cartucho munição plástico calibre 28 2 6,52 
  Cartucho munição plástico calibre 36 1 2,40 
  Facão 1 8,16 
  Lanterna (2) 1 29,90 

      TOTAL  1438,98 
2005 Operação B Espingarda Rossi dois canos calibre 

28 
1 

1100,00 

  Espingarda Rossi um cano calibre 20 2 1020,00 
  Cartucho munição metal calibre 20 4 --- 
  Cartucho munição plástico calibre 28 1 3,26 
  Facão 1 8,16 
  Lanterna (2) 1 29,90 



182 

 

  Repelente Autan 1 7,85 
Saco de ração Fominha 1 17,99 

      TOTAL  2187,16 
2005 Operação C Facão 3 24,48 
  Foice 1 20,30 

      TOTAL  44,78 
2005 Operação D Espingarda Rossi um cano calibre 20 1 510,00 
  Cartucho munição metal calibre 20 5 --- 
  Cartucho munição plástico calibre 28 4 13,04 
  Rede de fio de nylon 1 44,90 

Facão 1 8,16 
  Lanterna (2) 1 29,90 

Guaraná Kuat 2L 1 2,56 

      TOTAL  608,56 
2005 Operação E Cartucho munição plástico calibre 28 8 26,08 

Facão 2 16,32 
Cano de PVC 2 11,94 
Muzanza 19 665,00 

  Saco de ração Fominha 2 35,98 

      TOTAL  755,32 
2005 Operação F Espingarda CBC um cano calibre 28 1 1560,00 

Espingarda Rossi um cano calibre 12 2 --- 
Espingarda Rossi um cano calibre 28 2 1380,00 
Cartucho munição metal calibre 20 5 --- 
Cartucho munição plástico calibre 12 5 18,20 
Cartucho munição plástico calibre 28 1 3,26 
Facão 1 8,16 
Lanterna (3) 1 46,35 
Pilha Panasonic D 6 15,12 

Pilha Rayovac D 6 18,00 

      TOTAL  3049,09 
2006 Operação A Trabucos calibre 28 (ratoeira) 3 21,00 

Cartucho munição metal calibre 28 8 32,00 
Cartucho munição metal calibre 32 24 96,00 
Cartucho munição plástico calibre 20 4 5,28 
Cartucho munição plástico calibre 28 10 32,60 
Cartucho munição plástico calibre 36 24 57,60 
Chumbo (250g) 2 20,66 
Espoleta (cx = 100) 1 38,50 

Pólvora (100g) 3 90,00 
Facão 1 8,16 
Muzanza 3 105,00 
Pilha Panasonic D 2 5,04 

Pio de capivara 2 50,00 
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Rede de tecido 2 140,00 

      TOTAL  701,84 
2006 Operação B Espingarda Rossi um cano calibre 32 1 1740,00 

Cartucho munição plástico calibre 32 4 10,20 
Facão 1 8,16 

Alicate 1 18,77 
Isqueiro 2 4,98 
Cigarro não identificado 1 --- 
Repelente 1 7,55 

      TOTAL  1789,66 
2006 Operação C Espingarda Rossi um cano calibre 20 3 1530,00 

Cartucho munição metal calibre 20 4 --- 
Cartucho munição metal calibre 28 6 24,00 
Cartucho munição metal calibre 32 1 4,00 
Cartucho munição plástico calibre 20 4 5,28 
Cartucho munição plástico calibre 28 1 3,26 
Cartucho munição plástico calibre 36 1 2,40 
Chumbo (250g) 1 10,33 
Espoleta (cx = 100) 1 38,50 

Pólvora (100g) 1 30,00 

      TOTAL  1647,77 
2006 Operação D Cartucho munição metal calibre 12 1 16,00 

Cartucho munição plástico calibre 12 3 10,92 
Cartucho munição plástico calibre 28 3 9,78 
Chinelo havaianas 1 11,45 
Facão 2 16,32 
Foice 2 40,60 
Barraca 1 70,26 
Rede de tecido 3 210,00 
Galocha preta com solado amarelo 
(par) 1 

20,00 

Garrafa de Coca Cola 2L 5 18,00 

Garrafa térmica 1L 2 89,90 

      TOTAL  513,23 
2006 Operação E Espingarda Rossi um cano calibre 32 1 1740,00 

Trabucos calibre 32 (ratoeira) 4 28,00 
Cartucho munição metal calibre 32 4 16,00 
Cartucho munição plástico calibre 32 6 15,30 
Chumbo (250g) 1 10,33 

Espoleta (cx = 100) 1 38,50 
Pólvora (100g) 1 30,00 
Lanterna (3) 1 46,35 
Lona Preta de Plástico (m) 30 72,60 

Rede de tecido 3 210,00 
Barraca 1 70,26 
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Pilha Panasonic D 12 30,24 
Cachaça 51 14 93,10 

Cachaça Caninha da Roça 1 2,06 

Vinho Cantão da Serra 2 5,96 
Guaraná Kuat 2L 1 2,56 

      TOTAL  2411,26 
2006 Operação F Muzanza 1 35,00 

Tridente 1 --- 
Cartucho munição metal calibre 28 4 16,00 
Cartucho munição plástico calibre 28 16 52,16 
Chumbo (250g) 2 20,66 
Espoleta (cx = 100) 2 77,00 
Pólvora (100g) 2 60,00 

Lanterna (1) 1 15,45 

      TOTAL  276,27 
2007 Operação A Espingarda Boito um cano calibre 28 1 1560,00 

Espingarda Rossi um cano calibre 32 1 1740,00 
Trabuco (ratoeira) 7 49,00 
Cartucho munição metal calibre 28 5 20,00 
Cartucho munição metal calibre 32 2 8,00 
Cartucho munição plástico calibre 28 4 13,04 
Cartucho munição plástico calibre 32 7 17,85 
Chumbo (250g) 1 10,33 

Espoleta (cx = 100) 1 38,50 

Pólvora (100g) 1 30,00 
Facão 1 8,16 
Gandola 1 150,00 

Pio de capivara 1 25,00 
Lanterna (2) 2 59,80 
Motoserra 2 1899,90 
Pilha Rayovac D 2 6,00 

      TOTAL  5635,58 
2007 Operação B Espingarda Boito um cano calibre 32 1 1370,00 

Espingarda Rossi um cano calibre 28 1 690,00 

Trabuco (ratoeira) 4 28,00 
Cartucho munição metal calibre 28 3 12,00 
Cartucho munição plástico calibre 28 36 117,36 
Cartucho munição plástico calibre 32 10 25,50 

Molinete 1 16,00 

Lona azul (m) 30 282,30 
Lona Preta de Plástico (m) 30 72,60 
Barraca 1 70,26 

Rede de tecido 1 70,00 
Facão 1 8,16 
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Alicate 1 18,77 
Galocha branca 1 20,00 

Detergente Limpol 1 1,26 

      TOTAL  2802,21 
2007 Operação C Enxadão 2 40,86 

Garruchão artesanal calibre 28 1 --- 

      TOTAL  40,86 
2007 Operação D Trabucos calibre 28 (ratoeira) 5 35,00 

Trabucos calibre 32 (ratoeira) 1 7,00 
Cartucho munição metal calibre 32 3 12,00 
Cartucho munição plástico calibre 28 4 13,04 

Chumbo (250g) 2 20,66 

Espoleta (cx = 100) 2 77,00 
Lanterna (2) 2 59,80 
Pólvora (100g) 2 60,00 

Tela de Arame (m) 3 19,59 

      TOTAL  304,09 
2008 Operação A Espingarda Rossi dois canos calibre 

20 1 
950,00 

Espingarda Rossi um cano calibre 20 2 1020,00 
Espingarda Rossi um cano calibre 28 1 690,00 
Munição de pistola exclusiva das 
forças armadas 13 

--- 

Chumbo (250g) 2 20,66 
Espoleta (cx = 100) 2 77,00 
Pólvora (100g) 2 60,00 
Facão 1 8,16 

Gandola 1 150,00 
Lanterna (2) 1 29,90 

      TOTAL  3005,72 
2009 Operação A Espingarda importada não 

identificada, dois canos calibre 28 1 
--- 

Espingarda Rossi um cano calibre 20 2 1020,00 
Espingarda Rossi um cano calibre 28 3 2070,00 
Espingarda Rossi um cano calibre 32 3 5220,00 
Espingarda Rossi um cano calibre 36 1 690,00 

Bereta 1 --- 
Cartucho munição plástico calibre 28 13 42,38 
Cartucho munição plástico calibre 32 11 28,05 
Cartucho munição plástico calibre 36 6 14,40 

Chumbo (250g) 4 41,32 
Espoleta (cx = 100) 3 115,50 
Pólvora (100g) 10 300,00 
Facão 6 48,96 

Cano de PVC 100mm 2 23,90 
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Cano de PVC 2 11,94 
Lanterna (3) 1 46,35 

Lanterna Mag Light 1 190,00 

      TOTAL  9862,80 
2009 Operação B Espingarda importada não 

identificada 1 
--- 

Espingarda Rossi dois canos calibre 
32 1 

1250,00 

Espingarda Rossi um cano calibre 28 1 690,00 
Espingarda Rossi um cano calibre 32 1 1740,00 
Cartucho munição metal calibre 28 2 8,00 
Cartucho munição metal calibre 32 4 16,00 
Cartucho munição plástico calibre 28 5 16,30 
Cartucho munição plástico calibre 32 5 12,75 
Chumbo (250g) 1 10,33 
Espoleta (cx = 100) 1 38,50 
Pólvora (100g) 1 30,00 
Facão 1 8,16 
Lanterna (2) 2 59,80 

      TOTAL  3879,84 
2009 Operação C Espingarda Rossi um cano calibre 28 2 1380,00 

Cartucho munição plástico calibre 28 16 52,16 
Barraca Trilhas e Rumos 1 70,26 
Rede camuflada 1 44,00 

Touca ninja 1 15,00 
Calça camuflada 1 75,00 
Gandola 1 150,00 
Lanterna Mag Light 1 190,00 

      TOTAL  1976,42 
2009 Operação D Espingarda não identificada calibre 

20 
1 

--- 

Espingarda Rossi um cano calibre 20 1 510,00 
Cartucho munição plástico calibre 20 24 31,68 

Chumbo (250g) 4 41,32 
Espoleta (cx = 100) 3 115,50 
Pólvora (100g) 10 300,00 

Cano PVC preto com tampa branca 1 4,31 

Esmalte vermelho 1 3,39 

      TOTAL  1006,20 
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ANEXO XVIII. Investimento econômico na caça, de acordo com o levantamento de 
evidências de caça nas Reserva Biológica Poço das Antas (RBPA), Reserva Biológica União 
(RBUN) e Fazenda Rio Vermelho (FRV), no período de fevereiro de 2008 a agosto de 2009. 

Área 

Busca de 
evidências 

de caça 
(dia) 

Tipo de 
evidências de 

caça 

Itens utilizados em estratégias 
de caça ou descartados por 

caçadores 

Valor total 
 (R$) 

RBPA 1 Jirau Refrigerante 2.38 
  Fio de telefone (m) 0,70 
  TOTAL  3,08 

2 Lixo Refrigerante 2.38 
  Refrigerante Coca-Cola 2L 3,60 
 Jirau Rede fio de nylon 44,90 
 Jirau Rede fio de nylon 44,90 
 Jirau Rede fio de nylon 44,90 
 Ceva Garrafão branco não encontrado 
 Ceva Saco de milho Pereira 4,99 
 Lixo Cachaça Caninha da Roça  2,06 
 Ceva Cano de PVC 100 mm (6m) 35,84 
 Jirau  Corda de nylon (m) 1,70 
  TOTAL  185,27 

3 Lixo Lona preta (m) 9,41 
 Lixo Refrigerante Fanta Uva 2L 3,15 

Lixo Saco de ração Pitty 23,17 
 Lixo Cachaça Caninha da Roça 2,06 
 Lixo Refrigerante 2,25 
 Lixo Refrigerante Coca-Cola 2L 3,60 
 lixo Biscoito de coco Piraquê 1,75 
 lixo Saco de ração Ude Chips 47,30 
 lixo Refrigerante 2,25 
 lixo Refrigerante 2,25 
 lixo Refrigerante 2,25 
 lixo Lona preta (m) 9,41 
 lixo Panela não encontrada 
 lixo Refrigerante 2,25 
 lixo Cachaça Caninha da Roça 2,06 
 lixo Panela não encontrada 
 lixo Água Aquarius 500ml 2,59 
  TOTAL  115,75 
4 lixo Refrigerante 2,25 
 lixo Refrigerante Coca-Cola 2L 3,60 
 lixo Refrigerante Coca-Cola Zero 2L 3,25 
 lixo Galão de água branco (10 L) 13,10 
 lixo Galão de água branco (10 L) 13,10 
 lixo Galão de água branco (10 L) 13,10 
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 lixo Galão de água branco (10 L) 13,10 
 lixo Galão de água branco (10 L) 13,10 
 lixo Refrigerante Coca-Cola 600ml 2,14 
 lixo Salgadinho Cheetos 1,11 
 acampamento Álcool (1 L) 3,80 
 acampamento Chinelo 11,45 

acampamento Café solúvel Nescafé Nestlé 5,22 
 acampamento Saco de ração Ude Chips 47,30 
 acampamento Luva de lã 2,37 
 jirau Fitilho (rolo) 7,72 
  TOTAL  155,71 
5 lixo Salsicha Viena Oderich 1,68 
 ceva Cano de PVC branco 100mm 

(6m) 
35,84 

 lixo Marmelada Olé 6,70 
 lixo Refrigerante 2,25 
 trabuco Linha de pescaria 8,20 
 lixo Refrigerante Fanta Uva 3,15 
  TOTAL  57,82 
6 armadilha Saco de milho Pereira 4,99 
 lixo Chinelo 11,45 
 lixo Vinho Cantão da Serra 2,98 
 lixo Cigarro Plaza 3,50 
 lixo Garrafa de água 500ml 0,78 
 lixo Pilhas Panasonic 2D 2,52 
  TOTAL  26,22 

 7 
jirau Corda de nylon/seda branca e 

azul (m) 
1,70 

 lixo Refrigerante Fanta laranja 2L 3,03 
lixo Lona preta (m) 2,42 

 lixo Refrigerante Kuat 2L 2,56 
 lixo Pilhas Panasonic 2D 2,52 
 lixo Lona preta (m) 2,42 
 lixo Refrigerante Fanta laranja 2L 3,03 

  TOTAL  17,68 
8 jirau Fitilho (rolo) 7,72 
 lixo Garrafa de água 500 ml 0,78 

lixo Refrigerante 2,25 
 lixo Refrigerante 2,25 
 lixo Refrigerante 2,25 
 lixo Refrigerante 2,25 
  TOTAL  17,00 
9 lixo Biscoito Kellogs Light não encontrado 
 lixo Feijão 2,61 
  TOTAL  2,61 
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10 lixo Biscoito cream cracker 2,55 
 lixo Suco em pó Trink acerola 0,64 
 lixo Refrigerante 2,25 
 jirau Refrigerante 2,25 
 lixo Refrigerante Coca-Cola 600 ml 2,14 
  TOTAL  9,80 
11 lixo Refrigerante 2,25 
 lixo Salsicha Viena Oderich 1,68 
 lixo Cachaça 51 5,65 
 lixo Lona preta (m) 2,42 
 lixo Luva de couro  6,29 
 lixo Galão preto óleo automotivo não encontrado 
 lixo Saco Farinha Maxi 25 kl 33,00 
 lixo Saco Farinha Laguna 50 kl não encontrado 
  TOTAL  51,47 
12 lixo Refrigerante 2,25 

TOTAL  2,25 
13 lixo Bebida Gatorade 3,21 

 lixo Garrafa de água 500 ml 0,78 
 lixo Refrigerante 2,25 
 lixo Garrafa água 500ml Vale do Sol 0,78 
 

ceva 
Cano de PVC branco 100mm 
(6m) 

35,84 

 lixo Margarina Qualy 500ml 3,38 
  lixo Macarrão Vitória 1,86 
  jirau Fio de cobre (m) 0,82 
 

ceva 
Cano de PVC branco 100mm 
(6m) 

35,84 

 ceva Fio de cobre (m) 0,82 
 jirau Refrigerante 2,25 
 lixo Refrigerante 2,25 

TOTAL  90,08 
14 lixo Cigarro Derby 3,00 

 lixo Biscoito Maizena 1,86 
 

ceva 
Cano de PVC branco 100mm 
(6m) 

35,84 

 ceva Fio de cobre (m) 0,82 
 ceva Saco de milho Pereira 4,99 
  lixo Lona preta (m) 2,42 
 trabuco Linha de pescaria 8,20 
 lixo Farinha Trigalha 50 kg não encontrada 
 lixo Fio de cobre (m) 0,82 
 TOTAL  57,95 
RBUN 1 lixo Coca-Cola lata  1,37 
 lixo Mostarda Arisco 2,58 
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lixo Salsicha Viena Oderich 1,68 
lixo Lona preta (m) 2,42 

TOTAL  8,05 
2 lixo Saco de ração Pituxão 41,45 

ceva Saco de milho Pereira 4,99 

jirau Corda nylon branca e azul 1,70 
lixo Cloro Monte Lagos 4,63 
ceva Garrafão de água 20 L 13,75 

 ceva Saco de milho Pereira 4,99 

jirau Refrigerante Coca-Cola 2L 3,60 
lixo Plástico transparente (m) 6,83 

TOTAL  81,94 
3 lixo Refrigerantes 2,25 

TOTAL  2,25 
4 lixo Cachaça 51 5,65 
 lixo Refrigerante 2,25 

lixo Repelente Autan líquido 7,55 
lixo Corda de nylon branco e azul 1,70 

lixo Botina de borracha cano curto 24,50 
TOTAL  41,65 

5 lixo Garrafão de vinho não encontrado 

6 ceva Refrigerante 2,25 
ceva Refrigerante 2,25 
ceva Refrigerante 2,25 

ceva Tela de arame (m) 6,53 

covo Ferro não encontrado 
    TOTAL 13,28 
7 lixo Refrigerante Guaraná Kuat 2L 2,56 

  TOTAL 2,56 
8 lixo Álcool (1L) 3,80 

jirau Fio de cobre (m) 0,82 
lixo Refrigerante 2,25 
ceva Galão preto não encontrado 

jirau Refrigerante 2,25 
  TOTAL 9,12 

9 lixo Margarina Qualy 500g 3,38 

lixo Cachaça 51 5,65 

lixo Refrigerante 2,25 

TOTAL  11,28 
10 lixo Café solúvel Nescafé Nestlé 5,22 

lixo Biscoito de côco Piraquê 1,75 
  TOTAL  6,97 
11 ceva Cano de PVC preto com tampa 

branca 
4,31 
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jirau Refrigerante 2,25 
lixo Refrigerante Flexa 2,25 

TOTAL  8,81 
12 jirau Fio de cobre (m) 0,82 

TOTAL  0,82 

13 ceva 
Cano de PVC branco 100mm 
(6m) 

35,84 

 TOTAL  35,84 
FRV 1 lixo Refrigerante 2,25 
 TOTAL  2,25 
 2 lixo Mochila não encontrado 

lixo Saco de farinha Maxi 25 kg 33,00 

TOTAL  33,00 
3 lixo Cachaça Caninha da Roça 2,06 

ceva Refrigerante 2,25 

ceva Refrigerante  2,25 

lixo Bebida Guaravita  0,61 

lixo Saco de farinha de trigo  não encontrado 
lixo Refrigerante Flexa 2,25 
lixo Açúcar refinado Guarani 3,89 

ceva Arame 1,5m 14,65 
 lixo Saco de ração Tuko 12kg 20,00 

lixo Garrafa de água 500 ml 0,78 
lixo Garrafa de água 500 ml 0,78 

lixo Fio de telefone (m) 0,70 
TOTAL  50,22 

4 lixo Biscoito Club Social 2,40 
 ceva Lata de tinta 18 L não encontrado 
 lixo Saco de farinha de Trigo Max 33,00 
 lixo Bebida Guaravita 0,61 
  lixo Bombom Surreal Garoto (caixa) 7,43 

  TOTAL  43,44 
5 lixo Chocolate Laka (caixa) 7,64 

lixo Guaravita 0,61 

TOTAL  8,25 
6 acampamento Lona preta (m) 2,42 

TOTAL  2,42 
7 lixo Refrigerante Coca-cola 600ml 2,14 

lixo Biscoito Vitarella cream cracker 2,55 

lixo Pilhas Everyday 2D 2,02 
lixo Pilhas Everyday 2D 2,02 
lixo Facão 8,16 

TOTAL  16,89 
8 armadilha Latão de metal 100 L 35,00 
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lixo Cachaça Caninha da Roça 2,06 

TOTAL  37,06 
9 lixo Refrigerante Flexa 2,25 

jirau Pregos 18x30 (kg) 7,49 
 TOTAL  9,74 
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ANEXO XIX. Registro de caça concedido a um caçador pela Secretaria de Agricultura do 
estado do Rio de Janeiro, em 1967, cedido pelo ICMBio da Reserva Biológica Poço das 
Antas. 

 

 

 

 

 

 

 


