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Nota Técnica da Organização Freeland Brasil sobre o Projeto de Lei nº
6.268/2016, que pretende dispor sobre a política nacional da fauna no Brasil
Está tramitando na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) 6.268/2016, de autoria
do Deputado Federal Valdir Colatto (PMDB, Santa Catarina), que se tornou popularmente
conhecido como “PL da caça”. Contudo, é crucial notar que mais do que regulamentar a
caça, o projeto almeja ser uma proposta para uma nova “Política Nacional de Fauna” e
versa sobre manejo e gestão de fauna silvestre, algo muito mais amplo do que “apenas"
legislar sobre caça. É importante notar, entretanto, que uma Política Nacional de Fauna
precisa ser discutida amplamente com diversos setores da sociedade e do governo, em
especial, o Ministério do Meio Ambiente e pesquisadores com conhecimento técnico.
O PL completo está disponível na internet1. É escrito em termos técnicos e tem entre
seus objetivos princípios louváveis, como a preservação da integridade do patrimônio
genético brasileiro, o cumprimento da Convenção Sobre Diversidade Biológica, entre
outros. Contudo, uma leitura mais cuidadosa revela inconsistências técnicas graves, com
potencial de gerar sérios impactos negativos à biodiversidade brasileira.
O texto do PL é generalista em diversos momentos, possui erros conceituais e vem em
conjunto com outras ferramentas legislativas que, se aprovadas, terão profundos
impactos negativos na conservação da biodiversidade brasileira:
Em primeiro lugar, o parágrafo 1o do Artigo 3o deixa claro que o PL envolve todas as
espécies presentes em território brasileiro 2 (com exceção dos peixes, crustáceos e
moluscos) e que a Lei se aplicaria aos “animais silvestres autóctones ou alóctones que
ocorram em vida livre em todo território nacional”. Assim, ficariam fora dos dispositivos
da Lei os animais silvestres presentes em cativeiro. No parágrafo 2o do mesmo artigo,
excetuam-se da Lei as espécies aquáticas cuja utilização econômica é regida por outras
ferramentas, entretanto, não são mencionadas ferramentas de proteção para as espécies
aquáticas ameaçadas.
No Artigo 6o o autor utiliza espécie doméstica como sinônimo de domesticada, contudo,
o correto é diferenciar espécie doméstica de indivíduo de espécie silvestre mas que é

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1497510&filename=PL+6268/2016
§ 1º Os dispositivos desta lei aplicam-se às espécies silvestres, autóctones ou alóctones, terrestres ou aquáticas, que
ocorram em vida livre no território nacional, no mar territorial, na zona contígua, na zona econômica exclusiva e na
plataforma continental.
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mantido em ambiente doméstico, ou seja, domesticado ou amansado. O autor ainda diz
que a espécie doméstica pode ou não ter fenótipo variável em relação à parental
silvestre, entretanto, parte do processo de domesticação de espécies envolve a distinção
tanto fenotípica quanto genotípica em relação à parental. O Artigo 6o demonstra,
portanto, a extrema confusão entre o que é espécie doméstica, espécie silvestre,
indivíduo feral de espécie doméstica e indivíduo amansado de espécie silvestre, termos
já consagrados pela Ciência mundial e que são utilizados de forma errônea no PL.
No Artigo 7o, parágrafo 3o 3 , que configura uma ferramenta de proteção às espécies
silvestres brasileiras ameaçadas de extinção, nada é dito sobre espécies silvestres
exóticas ameaçadas de extinção. Além disso, é importante notar que o autor deste PL é
também autor do Projeto de Decreto Legislativo de Sustação de Atos Normativos do
Poder Executivo (PDC) 427/2016, que susta a Portaria nº 444, de 17 de dezembro de
2014, do Ministério do Meio Ambiente, que reconhece "como espécies da fauna
brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da ''Lista Nacional Oficial de
Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção”. Ou seja, com o PDC 427/16, a proteção
conferida pelo exposto no parágrafo 3o do Art.7o do PL 6.268/16 seria perdida, ficando as
espécies antes constantes da lista federal de espécies ameaçadas sujeitas ao mesmo
tratamento e uso das demais. Não bastasse o PDC 427/16, também estão em tramitação
o PDC 3/2015 de autoria do Deputado Nilson Leitão (PSDB/MT), que susta a Susta a
Portaria nº 445, de 17 de dezembro de 2014, do Ministério do Meio Ambiente, que
reconhece “como espécies de peixes e invertebrados aquáticos da fauna brasileira
ameaçadas de extinção aquelas constantes da ‘Lista Nacional Oficial de Espécies da
Fauna Ameaçadas de Extinção - Peixes e Invertebrados Aquáticos’ e o PDC 36/2015 de
autoria do Deputado Alceu Moreira (PMDB/RS), que susta a aplicação da Portaria n.º
443/2014 do Ministério do Meio Ambiente - MMA, publicada no Diário Oficial da União de
17 de dezembro de 2014, que versa sobre espécies da flora ameaça das de extinção, e
proíbe a coleta, corte, transporte, armazenamento, manejo, beneficiamento e
comercialização de diversas espécies de madeiras. Ou seja, esses três PDCs sustam as
listas federais de espécies ameaçadas de animais silvestres, aquáticos e de espécies de
flora silvestre.
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Espécies da fauna silvestre brasileira ameaçadas de extinção só podem ser manejadas para fins científicos ou
conservacionistas.
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Os artigos 12o, 13o, 14o e 15o do PL 6.268/16 citam listas oficiais de espécies ameaçadas,
no entanto, com o possível fim da lista federal, duas possibilidades deverão ser
consideradas: (1) o teor de tais artigos passa a não ter mais validade e (2), em caso de os
artigos não perderem sua validade, a quais listas eles estariam se referindo para que
sejam aplicados?
A caça passa a ser considerada no PL 6.268 a partir do § 2º do Artigo 7º ao determinar
que um “plano de manejo de fauna silvestre in situ recomendará as intervenções
necessárias à conservação e utilização sustentável dos recursos faunísticos, incluindo
medidas de proteção aos hábitats, quotas e procedimentos de abate cinegético e formas
de incremento populacional.” Deve-se destacar que tal parágrafo abre a possibilidade de
a caça ocorrer fora das chamadas “reservas cinegéticas”, citadas no Artigo 15º,
abarcando inclusive unidades de conservação de proteção integral.
O Artigo 8º diz que espécimes provenientes de manejo in situ podem ser
comercializados, instituindo a caça profissional e todo o mercado consumidor que gira
em torno de caçadas, safaris, comércio de animais capturados (inclusive para abastecer
as reservas cinegéticas), troféus e produtos derivados. A caça profissional é sabidamente
uma atividade altamente detrimental ao ambiente, especialmente por dois fatores.
Primeiro, é importante notar que caçadores via de regra buscam indivíduos fortes,
grandes e viçosos, tirando das populações as combinações genéticas que geraram as
características desejáveis, realizando, assim, uma seleção negativa na população, uma
vez que deixam a formação das gerações seguintes a cargo dos indivíduos que não
possuem tais características. Além disso, é importante ter em mente que ao retirar das
populações

determinados

indivíduos,

automaticamente

retiram-se

também,

por

consequência, todos os potenciais filhotes que aqueles animais e seus descendentes
produziriam e todas as funções ecológicas associadas a todos eles (predação de insetos,
sementes, controle populacional de presas, dispersão de sementes, polinização, entre
outros). Em segundo lugar, a caça tem uma característica muito séria ligada à lei de
mercado, que reside no fato de quanto mais raro for o animal e mais difícil encontrá-lo,
maior tende a ser seu valor de mercado. Com isso, a pressão sobre populações raras ou
ameaçadas tende a aumentar. Uma vez que o ambiente natural e os animais e vegetais
estão sofrendo pressões em diversas frentes - avanço das fronteiras urbana e agrícola,
diminuição das áreas protegidas, perda e degradação de hábitat, poluição, exploração
ilegal, entre outros, a caça profissional seria mais uma fonte de grande pressão, que
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poderia levar populações ou mesmo espécies à beira da extinção. Some-se a isso o fato
de que a caça se dará em áreas ermas, longínquas e de difícil acesso, o que tornaria a
fiscalização por parte do poder público, que já sofre com falta de verbas e pessoal,
quase impossível. Passa então a ser um problema o real controle do que é caçado, como
é caçado e em que quantidade, sendo certo que haverá caça oportunista.
A caça oportunista poderá alimentar outros mercados, como, por exemplo, o do tráfico
de animais silvestres, problema já de enorme proporção no Brasil. Também deve-se
destacar que o § 2º do Artigo 7º, que abre a possibilidade da “utilização sustentável dos
recursos faunísticos”, o que fica mais claro no Artigo 8º, que permite a comercialização
de animais capturados e caçados na natureza (in situ) de acordo com um plano de
manejo, abrindo mais uma oportunidade de o tráfico de fauna “esquentar” (dar aparência
legal a algo de origem ilegal) animais retirados ilegalmente da vida livre por meio de
documentos, autorizações e procedimentos fraudáveis. Afinal, pode-se muito bem dar
uma aparência de legalidade a animais originários de regiões onde a captura e a caça
estarão proibidas, como áreas sem os planos de manejo de fauna silvestres supracitados
e unidades de conservação de proteção integral.
Sobre a questão do tráfico de animais silvestres, também causa estranheza que um
projeto de lei que se proponha a versar sobre gestão de fauna, não busque legislar de
forma mais profunda sobre o comércio ilegal de espécies silvestres, ferramentas para
combatê-lo ou mesmo sobre a criação e comércio legalizados para outros fins que não a
caça, como o mercado de animais silvestres de estimação. O PL revoga o artigo 29 da
Lei 9.605/98 de forma indireta e cita o comércio ilegal de forma breve nos artigos 35º a
37º do Capítulo 9, destinado às sanções, mas que não descreve nenhuma sanção, e que
torna esse crime em infração penal e administrativa, sem maior detalhamento de qual o
tipo de infração e sem previsão de pena. Vê-se que não foi poupado sequer o § 1º, inciso
III, do atual artigo 29 da Lei dos Crimes Ambientais e que define o tráfico (nacional e
internacional) de animais silvestres, mesmo que de forma incipiente.
O tráfico de animais silvestres é atualmente uma das maiores ameaças à biodiversidade
global. O Brasil, que é considerado o país mais megadiverso do mundo, é não apenas
uma das maiores fontes de animais ilegais para o tráfico, como também um dos maiores
mercados consumidores. Tal atividade tem impactos seríssimos sobre as espécies
silvestres, como no caso do exemplo mais conhecido - a extinção da ararinha-azul.
Contudo, as consequências da exploração desenfreada de uma ou algumas espécies
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vão muito além das espécies em si. É muito complicado para pessoas de fora da área da
conservação entender a preocupação que cientistas dispensam com o que parecem ser
apenas alguns indivíduos ou algumas espécies. No entanto, quando se trata de Biologia
da Conservação é importante lembrar alguns detalhes:
(1) todas as espécies silvestres possuem funções ecológicas no ambiente, que podem
incluir (mas não se restringir a) a predação de insetos, o controle populacional de
presas, a manutenção de espécies de predadores, a manutenção do equilíbrio
fitoecológico com a dispersão ou predação de sementes, a polinização, as relações
de simbiose entre espécies, etc.
(2) Esse equilíbrio ecológico permite que as espécies desempenhem o que atualmente
se conhece como “serviços ambientais”, como a polinização de lavouras, o controle
de pragas, ou mesmo prevenção de erosão, manutenção de regime pluvial, entre
outros. Mesmo alterações aparentemente pequenas podem desencadear sérios
desequilíbrios, com prejuízo a esses serviços (sugerimos de forma veemente que os
interessados no assunto assistam ao vídeo de 4 minutos “Como lobos mudam rios”
sobre o impacto da ausência e presença de alguns indivíduos de uma única espécie
em um ecossistema - https://www.youtube.com/watch?v=fVfB4N_tvlE).
(3) Para que esse equilíbrio seja mantido e as espécies sejam viáveis ao longo do tempo,
respondendo às alterações ambientais naturais, é necessário que possuam
populações de tamanhos mínimos viáveis, caso contrário, populações de tamanhos
extremamente reduzidos podem sofrer com o que é tecnicamente conhecido como
“depressão por endocruzamento”, que nada mais é do que populações de tamanhos
muito pequenos nas quais indivíduos aparentados começam a se reproduzir, levando
ao aparecimento de características letais ou deletérias. Em casos extremos, o quadro
pode evoluir para a extinção local da população (que poderia ser um reservatório
genético relevante para a evolução e manutenção da espécie ao longo do tempo), ou
mesmo para a extinção da espécie como um todo.
(4) Quando muitos indivíduos de uma espécie são retirados do ambiente, acabam sendo
afetadas também as espécies que são predadas pela espécie explorada, podendo
sofrer explosão populacional), as espécies que predam a explorada (podendo sofrer
declínio populacional, as espécies que dependem da explorada para dispersar suas
sementes (declínio populacional) ou para predar (aumento populacional). Em casos
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extremos, a super exploração pode alterar inclusive a capacidade de regeneração do
ecosistema em questão.
Populações ameaçadas poderiam até se manter ou se recuperar dada a ausência de
outras pressões. Entretanto, atualmente, os ecossistemas brasileiros sofrem com
fragmentação, degradação, poluição, desmatamento, super-exploração, avanço das
fronteiras agrícola e urbana, ocupações irregulares em áreas de vulnerabilidade
ambiental, diminuição do tamanho e/ou nível de proteção de áreas protegidas. Criar uma
lei que não apenas permita a caça, mas que se torne ainda mais leniente com o tráfico de
animais silvestres é um crime e uma irresponsabilidade seríssima para com as futuras
gerações e para a manutenção da rede que permite a Vida como a conhecemos.
O argumento de que é necessário legalizar e regularizar a caça que já ocorreria de forma
ilegal no país para que haja um controle mínimo com diminuição da pressão sobre os
recursos é falacioso, já que com a regularização cria-se um mercado. Demanda gera
demanda. Além disso, atualmente só caçam aqueles que estão dispostos a descumprir a
lei. Ao tornar a atividade legal, serão trazidos para essa atividade todos aqueles antes
desencorajados de contrariar a lei, assim, essa regulamentação irá certamente aumentar
a demanda e a pressão sobre os recursos e não o oposto como alegam seus defensores.
Como exemplo, basta analizar os dados da criação amadorista legalizada de
Passeriformes. Primeiro, o Estado é incapaz de fiscalizar a atividade, mesmo estando,
em teoria, de posse dos endereços fixos dos criadores (muito diferente de fiscalizar a
atividade de caça dispersa no território nacional). Segundo, a criação amadorista de
Passeriformes é permitida no Brasil desde 1972 e em pleno ano de 2017 as espécies
mais criadas no território nacional ainda são as mais apreendidas no comércio ilegal.
Terceiro, a Operação Delivery do IBAMA4 demonstrou que mesmo após esses 45 anos
de atividade regulamentada, para algumas espécies de Passeriformes, mais de 90% dos
animais eram de fato ilegais e foram “esquentados" do tráfico.
O Artigo 10º do PL proíbe expressamente a reintegração de animais ao ambiente natural
salvo se parte de plano de manejo ou de pesquisa científica. Contudo, uma grande parte
das reintegrações realizadas pelos órgãos ambientais não se enquadra necessariamente
em uma dessas categorias. Esse artigo dificultaria muito a reintegração de animais
4

A Operação Delivery vem sendo realizada em diversos Estados desde 2009. Resultado para Goiás:
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2009/12/24/50746-operacao-delivery-apresentaresultado-positivo-em-goias.html
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apreendidos do tráfico ou cativeiro ilegal aumentando o volume enviado a criadouros, o
que seria o mesmo que legalizar o tráfico.
No Artigo 11º é dada ao poder público, como de fato deve ser, a incumbência de
controlar espécies exóticas nocivas (...”impedir a introdução e promover ações que
visem ao controle da fauna silvestre ou à erradicação das espécies exóticas
consideradas nocivas”...), como por exemplo é o caso do javali. Não fica claro se o poder
público deverá ser o agente de tal controle ou apenas o gestor, com o controle realizado
por particulares. Caso seja imputado ao poder público ser o agente, a principal
justificativa dada pelos defensores do PL para sua aprovação - o controle de espécies
exóticas nocivas - cairia por terra. É importante ressaltar ainda que, no caso do javali, já
esta em vigor um programa especifico para controle desta população depois de ampla e
completa discussão sobre o tema no ano de 2016, em eventos organizados pelo IBAMA.
O Artigo 15º versa sobre a possibilidade de implementação de reservas cinegéticas, ou
seja, fazendas de caça. Fazendas de caça são propriedades nas quais pessoas pagam
para caçar animais, entretanto, há grande controvérsia internacional sobre seu
funcionamento, uma vez que não apenas há o risco de animais da reserva escaparem
para o ambiente natural, podendo se tornar espécie invasora caso a fazenda não seja
localizada na área de distribuição geográfica original da espécie. Por outro lado, fazendas
de caça podem facilmente se tornarem sumidouros de fauna, com captura de fauna
silvestre da região para ser caçada na fazenda. Além disso, quem conhece e já viu de
perto uma caçada sabe que na imensa maioria das vezes os chamados caçadores não
possuem técnicas apuradas para o abate do animal. É comum o animal ser ferido mas
não prontamente abatido e ser deixado para morrer em grande sofrimento. A atividade
de caça tem o sofrimento e os maus tratos a animais intrinsecamente em sua prática, o
que é expressamente vedado pelo Artigo 32º da Lei 9.605/98, fazendo com que o PL
6.268/16 seja incompatível com a lei atual de crimes ambientais. Além disso, a caça
também está relacionada à contaminação ambiental por chumbo presente nas munições,
podendo tornar-se uma grande ameaça a outras espécies5.

5 Finkelstein ME, Doak DF, George D, et al. Lead poisoning and the deceptive recovery of the critically endangered
California condor. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.
2012;109(28):11449-11454. doi:10.1073/pnas.1203141109.
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De acordo com o Artigo 18º, animais recebidos por Centros de Triagem de Animais
Silvestres (CETAS) poderão ser destinados a cativeiros legalizados, projetos de pesquisa
ou à eutanásia, sem menção à reintegração à vida livre, que é atualmente o principal
objetivo de acordo com a Lei 9605/98. Os CETAS passariam, portanto, de acordo com o
PL, a serem também potenciais fornecedores de animais para as fazendas cinegéticas
(de caça).
O Artigo 19º permite que zoológicos comercializem animais de espécies silvestres
exóticas e o excedente de espécies silvestres nativas para criadouros, mantenedores ou
outros jardins zoológicos. Não é feito nenhum detalhamento sobre o tipo de criadouro,
ficando subentendido que zoológicos poderiam comercializar animais para criadouros
comerciais e para fazendas cinegéticas inclusive. Também não é feita distinção alguma
sobre espécies com diferentes níveis de ameaça. Tal fato transformaria jardins
zoológicos em criadouros comerciais e facilitaria muito a ocorrência de ilegalidades.
Jardins zoológicos devem ter finalidade de conservação ex situ e, se muito, de educação
ambiental, conforme a Lei nº 7.173, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983. Transformá-los em
criadouros comerciais é irresponsável e imoral.
Os Artigos 20º e 21º versam sobre a eutanásia (abate, sacrifício) de animais silvestres,
inclusive em Unidades de Conservação. Contudo, não é explicitado quem realizaria a
eutanásia, qual o preparo técnico requerido da pessoa, sua capacidade de avaliar as
condições do animal, quem irá definir se existe superpopulação de determinada espécie
(Inciso V do Artigo 20º), entre outros, confrontando resoluções e outros atos normativos
já existentes e bem detalhados do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Esse
mesmo inciso V deveria ter sua aplicabilidade atrelada a outras formas de controle de
superpopulação, sendo a eutanásia considerada como última alternativa.
O PL também traz um agravante - uma vez que o porte de arma é autorizado a agentes
de fiscalização de caça pela Lei 5.197/67, se revogada, como se pretende por meio do
Artigo 43º do projeto em análise, o porte é perdido, sendo que não há nenhuma palavra
sequer no PL sobre essa questão. Esses agentes fiscalizam todo tipo de atividade ilegal,
desde uma simples ave em cativeiro ilegal até organizações criminosas de retirada de
madeira, mineração ilegal, passando por todo espectro de crimes ambientais. São
servidores devotados que já enfrentam falta de verba e pessoal, além de entraves
jurídicos e políticos e até atentados e ameaças. Além de dar-lhes a nova incumbência de
fiscalizar caçadores, que necessariamente carregam algum tipo de armamento, o autor
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do PL espera que o façam desarmados. Tal sugestão colocará em sério risco a vida de
centenas de servidores públicos.
O PL 6.268/16, junto com o PDC 427/16, PDC 3/2015 e PDC 36/2015, além de todos os
outros projetos de lei e medidas provisórias que diminuem as áreas e/ou o nível de
proteção de diversas unidades de conservação brasileiras (para saber mais:
http://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/…/dossiebrasil_v9_2.pdf), configuram um ataque
orquestrado à biodiversidade brasileira que pode num primeiro momento parecer
interessante economicamente (mineração, produção agropecuária, atividade econômica
gerada pela indústria da caça), mas que terá consequências graves e potencialmente
irreversíveis já no curto prazo.
A Freeland Brasil repudia com veemência esses ataques e, em especial, o PL
6.268/2016. Chamamos a sociedade e os legisladores a unirem-se por essa causa que é
maior do que nós e envolve a continuidade da vida como a conhecemos. Nossa
manifestação tem o claro objetivo de solicitar ao Deputado Federal Valdir Colatto a
retirada do projeto de sua tramitação e, caso o PL continue em análise, o voto dos
demais parlamentares no sentido de sua não aprovação (arquivamento).
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