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Estado intensifica ações para proteção da fauna silvestre
 A preservação 
da fauna silvestre é um 
dos focos das políticas 
públicas do Paraná na 
área do meio ambiente. 
Já foi investido cerca 
de R$ 1 milhão em um 
conjunto de ações para 
a gestão e conservação 
de espécies do bioma 
paranaense e na edu-
cação ambiental. Ações 
voltadas aos animais 
silvestres no Estado 
foram apresentadas na 
terça-feira (06) durante 
live no canal da Secre-
taria do Desenvolvimen-
to Sustentável e do Tu-
rismo no Youtube.
 De acordo com 
o secretário da pasta, 
Márcio Nunes, o con-
ceito de meio ambiente 
envolve tudo o que ver-
sa sobre a vida na terra, 
e a fauna silvestre ga-
nhou uma fonte de re-
cursos própria para que 
as atividades não sejam 
pontuais. “Além de criar 
Centros de Apoio à Fau-
na Silvestre, os chama-
dos Cafs, contratamos 
mais profissionais e os 
capacitamos para ofe-
recer qualidade nesse 
atendimento. São inves-
timentos que ficarão, 
independente da gestão 
estadual”, disse.
 A t u a l m e n t e 
existe um Cafs com 
sede em Curitiba e ou-
tros quatro foram auto-
rizados no Interior do 
Estado. O objetivo é 

oferecer atendimento 
regional, sem a neces-
sidade de transportar os 
animais vítimas de cri-
mes como maus-tratos, 
comércio ilegal, tráfico e 
cativeiro irregular até a 
Capital para o tratamen-
to médico veterinário.
 A gestão da fau-
na silvestre é de compe-
tência do Instituto Água 
e Terra (IAT), órgão vin-
culado à Secretaria do 
Desenvolvimento Sus-
tentável e do Turismo 
e realizado em parceria 
com os municípios.
 O diretor-pre-
sidente do IAT, Ever-
ton Souza, destacou 
a articulação conjunta 
também com outras 
instituições. “Isso é fru-
to do esforço das pes-
soas que atuam nas 
instituições estaduais 
e municipais, também 
com apoio das univer-
sidades, e que buscam 
continuamente soluções 
conjuntas para dar res-
postas a temas impor-
tâncias, como a fauna 
silvestre”.

PRÓ-FAUNA
 As ações do Es-
tado fazem parte das 
iniciativas Pró-Fauna, 
estabelecidas como es-
tratégias para o enfren-
tamento dos problemas 
que impactam a fauna 
silvestre, além da capa-
citação de profissionais, 
que inclui treinamento 
contínuo de pessoal.

 “Buscamos o 
atendimento condigno e 
a proteção necessária, 
em especial aos ani-
mais vítimas de tráfico e 
maus-tratos”, disse a bi-
óloga Paula Vidolin. De 
acordo com ela, é co-
mum encontrar animais 
vitimados por comércio 
e cativeiro irregulares, 
tráfico, maus-tratos e 
também pela falta de lo-
cal adequado na desti-
nação ao habitat natural 
após a apreensão.
 De janeiro a 
agosto deste ano, da-
dos da Polícia Ambien-
tal Força Verde apon-
tam que cerca de 4 mil 
animais silvestres foram 
vitimados pelo tráfico ou 
por cativeiro irregular. 
Entre as espécies mais 
apreendidas estão os 
pássaros trinca-ferro, 
canário-da-terra, colei-
rinho, papagaio-verda-
deiro, papagaio-de-pei-
to-roxo e periquito-rico. 
Houve, ainda, a apreen-
são de 2.111 gaiolas e 
122 armadilhas no perí-
odo.
 “O IAT atua na 
proteção da fauna sil-
vestre em condição de 
cativeiro e em condição 
de vida livre. E recente-
mente o resgate de fau-
na em situação de risco 
passou a ser realizado 
pelo instituto”, explicou 
a bióloga.
 O trabalho em 
cativeiro envolve o li-

cenciamento de empre-
endimentos que fazem 
uso e manejo de fauna, 
como zoológicos, cria-
dores conservacionistas 
e científicos, mante-
nedores, entre outros, 
além do cadastramen-
to e da autorização de 
criadores amadores de 
passeriformes (aves) da 
fauna nativa e do apoio 
à fiscalização.
 Com a fauna em 
vida livre, as ações são 
na análise de estudos 
de impacto ambiental e 
na autorização de es-
tudos de fauna vincula-
dos ao licenciamento de 
empreendimentos.
 “Houve aumento 
da presença de animais 
silvestres em centros 
urbanos, como gam-
bás, ouriços e corujas. 
Eles têm esse ambiente 
como habitat e por isso 
é necessária a orienta-
ção da população para 
o convívio pacífico”, 
afirmou Paula, que citou 
também a presença inu-
sitada de espécies não 
comuns nesse tipo de 
ambiente, como a onça.
 “Isso acontece 
devido à expansão ur-
bana ou porque ocorre 
o deslocamento do ani-
mal, que em virtude da 
fragmentação de habi-
tats. Ele acaba não en-
contrando corredores 
naturais para sua me-
lhor mobilidade”, desta-
ca a bióloga.

 Ao se deparar 
com animais silvestres 
em situação de risco 
(tanto para o animal 
quanto para as pes-
soas), a orientação é 
acionar o Batalhão de 
Polícia Ambiental - For-
ça Verde pelo telefone 
180, o Corpo de Bom-
beiros (181) ou o es-
critório regional do IAT 
mais próximo. Em Curi-
tiba o telefone do órgão 
ambiental é (41) 3213-
3830. Não é indicado se 
aproximar dos animais, 
nem tentar imobilizá-los 
sem a ajuda de profis-
sionais.
 CRIME
 O artigo 24 do 
Decreto Federal nº 
6.514/2008 estabelece 
como crime contra a 
fauna matar, perseguir, 
caçar, apanhar, coletar, 
utilizar espécimes da 
fauna silvestre, nativos 
ou em rota migratória, 
sem a devida permis-
são, licença ou auto-
rização da autoridade 
competente, com pena 
variando entre detenção 
de seis meses a um ano 
e multa.
 O tráfico de 
animais silvestres con-
figura-se como uma 
das maiores atividades 
predatórias. De acordo 
com a Rede Nacional 
de Combate ao Tráfico 
de Animais Silvestres 
(Renctas), 38 milhões 
deles são retirados da 

natureza todos os anos 
no Brasil e cerca de 4 
milhões são vendidos 
clandestinamente. A es-
timativa é que pelo me-
nos 10 mil animais ao 
ano sejam vitimados no 
Estado.

CURITIBA
 A Capital foi a 
primeira cidade a firmar 
parceria com o IAT na 
criação de Cafs. De ja-
neiro de 2019 a agosto 
de 2020 foram atendi-
dos 3.871 animais – 
cerca de cinco por dia. 
“A gestão de defesa e 
proteção da fauna atua 
no atendimento veteri-
nário e também na edu-
cação ambiental, a fim 
de conservar a harmo-
nia das pessoas com os 
animais”, disse o diretor 
do Departamento de 
Pesquisa e Conserva-
ção da Fauna de Curiti-
ba, Edson Evaristo.
 A cidade conta 
com seis espaços físi-
cos para a proteção de 
animais: zoológico mu-
nicipal de Curitiba, Pas-
seio Público, Centro de 
Referência de Animais 
em Risco (CRAR), Cen-
tro de Apoio à Fauna 
Silvestre (Cafs), Museu 
de História Natural do 
Capão da Imbuia, e a 
Casa de Acantonamen-
to.
 No Zoológico de 
Curitiba 70% dos ani-
mais são oriundos de 
maus-tratos ou tráfico, 

impossibilitados de re-
tornar a natureza. Das 
espécies abrigadas, 25 
são ameaçadas de ex-
tinção, como o Muriqui.
DIÁLOGOS DA CON-

SERVAÇÃO
 A live foi mode-
rada pelo diretor de Pa-
trimônio Natural do IAT, 
Rafael Andreguetto. A 
transmissão foi terceira 
edição do projeto Diá-
logos da Conservação, 
em comemoração ao 
Dia Nacional de Defe-
sa da Fauna (22/09) 
e ao Dia Mundial dos 
Animais e da Natureza 
(04/10).
 Os eventos já 
debateram temas em 
comemoração à Sema-
na Nacional do Meio 
Ambiente (05/06), ao 
Dia de Proteção às 
Florestas (17/07) e ao 
Dia Mundial de Con-
servação da Natureza 
(28/07).
 A iniciativa ocor-
rerá periodicamente, 
uma oportunidade de 
aproximação às temá-
ticas ambientais rele-
vantes ao Estado, es-
pecialmente diante dos 
desafios atuais de pan-
demia da Covid-19 e de 
crise hídrica. É possível 
assistir aos conteúdos 
no Portal Secretaria do 
Desenvolvimento Sus-
tentável e do Turismo 
no YouTube  (http://you-
tu.be/Q4NJB1WlduU).
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