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RESUMO

O Brasil é considerado um dos principais fornecedores de flora e fauna do mundo, retirando da natureza aproximadamente 38 milhões de animais silvestres por ano. Minas

Gerais, entre 2005 e 2010 foi o estado que mais contribuiu para a quantidade de multas aplicadas relacionado a essa prática. O presente estudo teve como objetivo quantificar os

registros da fauna silvestre apreendidas na cidade de Carangola pelo 3º Grupamento de Polícia Militar Ambiental (3º Gp PMA). Foram analisados 45 Boletins de Ocorrências (BO)

do 3º Gp PMA, entre os anos de 2011 a 2015.  Registraram-se a apreensão de 139 aves e um mamífero.  Em sua maioria, e a exceção do mamífero, os animais apresentaram

sinais de domesticação, bem como anilhas adulteradas ou amassadas, que por sua vez dificultou a devolução ao habitat natural. Os principais motivos das apreensões foram o

patrulhamento ambiental e as denúncias anônimas de cativeiro de fauna silvestre. 90% (126/140), pertencia à ordem Passeriformes e dela foram diagnosticadas quatro famílias. A

família mais representativa foi a Thraupidae (117 indivíduos), tendo as espécies Saltator similis (Trinca-ferro) 36,4% e o Sporophila caerulescens (Coleirinho) 32,1% em maior

número. As espécies com menor registro foram: Icterus jamacaii (corrupião), Lanio pileatus (galinho da serra), S. angolensis (curió),Tangara sayaca (sanhaçu), Primolius

maracanã (maracanã verdadeiro) e Didelphis  aurita (gambá de orelha preta), ambas com 0,71%. Acredita-se que a taxa de apreensões representa apenas uma pequena fração

do real valor de animais silvestres ilegais, isso porque o contingente é pequeno considerando a extensa área de cobertura, e do baixo número de denúncias anônimas efetuadas,

a atuação do 3º Gp PMA se tornou comprometida. Vale ressaltar a necessidade de estudos mais detalhados sobre o assunto, maior integração e comprometimento entre os

órgãos responsáveis, além de campanhas visando sensibilizar a população sobre o impacto causado pelo tráfico.
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