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Conservação da fauna amazônica em
uma pesrpectiva histórica
• 10 milhões de habitantes antes da invasão européia
(Prestes-Carneiro et al., 2016)
• Desmatamento inexpressivo
• Dois padrões básicos de ocupação
– Várzeas e margens de grandes rios
• Subsistência baseada na fauna aquática
– Pequenos núcleos em terra firme (nômades e seminômades)
• Caçadores

Peixes e quelônios constituem fonte
básica de alimento para os povos
ribeirinhos (400g/pessoa/dia)
Cerdeira et al., 1997
Adams, 2003
Pezzuti et al., 2008
Isaac et al., 2015

Causas da perda da biodiversidade
• Destruição do habitat
• Fragmentação do habitat
• Exploração direta
• Poluição
• Introdução de espécies exóticas
• Aumento de ocorrência de doenças
• Mudanças climáticas
(poluição?)

Barcarena e Abaetetuba

• Terras Indígenas
– Resistindo às frentes de expansão

• “Parques no papel”
– estão com seus dias contados?
Reserva Biológica do Gurupi
Area: 2,712 km²
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Relação
sinérgica entre
fragmentação e
caça

• Fragmentação afeta principalmente animais de
grande porte
• Fragmentação aumenta acessibilidade
• Viabilidade das populações fica comprometida

Desmistificando
• Diversas experiências bem sucedidas de
manejo comunitário
– Pirarucu, manejo de lagos
– Manejo de jacarés
– Quelônios

• Gargalos legais para o manejo de fauna

LEI N° 5.197, de 03/01/1967
Lei de Proteção à Fauna
• Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer
fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente
fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem
como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são
propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização,
perseguição, destruição, caça ou apanha.
– § 1º Se peculiaridades regionais comportarem o
exercício da caça, a permissão será estabelecida em
ato regulamentador do Poder Público Federal.

LEI N° 5.197, de 03/01/1967
Lei de Proteção à Fauna
•

Art. 7º A utilização, perseguição, destruição, caça ou
apanha de espécimes da fauna silvestre, quando
consentidas na forma desta Lei, serão considerados
atos de caça.

• Art. 8º O Órgão público federal competente, no prazo de
120 dias, publicará e atualizará anualmente:
– a) a relação das espécies cuja utilização, perseguição, caça ou
apanha será permitida indicando e delimitando as respectivas
áreas;
– b) a época e o número de dias em que o ato acima será
permitido;
– c) a quota diária de exemplares cuja utilização, perseguição,
caça ou apanha será permitida.

LEI 9.605 - Lei de Crimes
Ambientais (12/02/1998)
• ART.29 - 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

• ART.37 - Não é crime o abate de animal, quando realizado:
I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua
família;
II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou
destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela
autoridade competente;
III - (VETADO)
IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão
competente.

Decreto 6040/2007
Política Nacional de Populações e
Comunidades Tradicionais
• Povos e Comunidades Tradicionais: grupos
culturalmente diferenciados e que se
reconhecem como tais…
• Art 3 (Objetivos específicos)
I - garantir aos povos e comunidades
tradicionais seus territórios, e o acesso aos
recursos naturais que tradicionalmente
utilizam para sua reprodução física, cultural
e econômica

Decreto nº 7.272, de 25/08/2010
Sistema Nacional de Segurança Alimentar
(SISAN)
• Define as diretrizes e objetivos da Política Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional - PNSAN, dispõe sobre a
sua gestão, mecanismos de financiamento, monitoramento e
avaliação
• Diretrizes
I) promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável,
com prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança
alimentar e nutricional
IV) promoção, universalização e coordenação das ações de segurança
alimentar e nutricional voltadas para quilombolas e demais povos e
comunidades tradicionais
VII) apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, segurança
alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada

Decreto nº 7.272 25/08/2010 - Sistema Nacional
de Segurança Alimentar (SISAN)
• Art. 2º; § 1o A adoção dessas políticas e ações
deverá levar em conta as dimensões ambientais,
culturais, econômicas, regionais e sociais.
Art. 3o blablablá ..., tendo como base práticas
alimentares promotoras de saúde que respeitem a
diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural,
econômica e socialmente sustentáveis.
• Art. 4o A segurança alimentar e nutricional abrange:
II – a conservação da biodiversidade e a utilização
sustentável dos recursos
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1) Lei 5197 de 03/01/1967- Lei de Proteção à Fauna
2) Constituição Federal de 1988
3) Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 07/06/1989
4) Decreto 592 de 06/07/1992 - Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)
5) Lei 9605 de 12/02/1998 - Lei de Crimes Ambientais
6) Lei 9985 de 18/07/2000 - Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)
7) Lei 10406 de 10/01/2002 – Código Civil
8) Lei 10826 de 22/12/2003 - Estatuto do Desarmamento
9) Decreto 5051 de 19/04/2004 - Promulgação da Convenção 169 da OIT
10) Decreto 5758 de 13/04/2006 - Cria o Plano Nacional de Áreas Protegidas
(PNAP)
11) Lei 11346 de 15/09/2006 – Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional – SISAN
12) Decreto 6040 de 08/02/2007 - Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNDSPCT)
13) Decreto 6514 de 22/07/2008 - Dispõe sobre as infrações e sanções
administrativas ao meio ambiente
14) Lei 11.959 de 29/06/2009 - Código de Pesca
15) Lei Complementar 140 de 08/12/2011 – Regulamenta o Artigo 23 de CF
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Manejo participativo de
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