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RESUMO 

 

 O tráfico de animais silvestres no mundo é a terceira maior atividade ilegal, 

perdendo somente para o tráfico de armas e drogas. Essa posição é influenciada 

pela grande biodiversidade, falta de fiscalização e o quadro socioeconômico pouco 

favorável do país. O tráfico só ocorre porque existem consumidores para fomentar 

tal oferta, então a conscientização da população é peça fundamental para evitar que 

este crime ocorra. Há falta de educação ambiental, e esta quando é realizada, 

ocorre de forma ineficiente na maioria das vezes, outro ponto é o descumprimento 

da legislação, que também é pouco rigorosa. Deve-se lembrar que os animais têm 

o direito de viver em liberdade no seu próprio habitat. E por fim menciona, como 

evitar a erradicação das espécies da fauna nos dias atuais, através de certas 

precauções e da implementação das Organizações Não-governamentais, 

importantes colaboradoras na conservação do meio ambiente e na coibição do 

tráfico ilícito de animais silvestres, conscientizando a população acerca do mal 

trazido pelas práticas destes atos ilícitos. 

 

Palavras Chave: Educação. Fauna. Legislação. Silvestre. Tráfico. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The traffic of wild animals in the world is the third largest illegal activity, losing 

only to the traffic of arms and drugs. This position is influenced by the great 

biodiversity, lack of supervision and the unfavorable socioeconomic situation of the 

country. The traffic only occurs if there are consumers to foster such an offer, so 

raising awareness of the population is a key element in preventing this crime from 

occurring.  There is a lack of environmental education, and when this is made, it is 

inefficient most of the time. another point is that the legislation regarding hunting is 

often not met, and it is not very strict. It should remind the population that animals 

have the right to live in freedom in their own habitat. Finally, it mentions how to avoid 

the eradication of species of fauna today, through certain precautions and the 

implementation of Non-Governmental Organizations, important collaborators in the 

conservation of the environment and in the control of the illicit traffic of wild animals, 

raising the awareness of the population about the evil brought about by the practices 

of this unlawful act. 

 

Key words: Education. Fauna. Legislation. Wild. Traffic. 
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INTRODUÇÃO 
  

 O tráfico de animais silvestres encontra-se entre as atividades ilícitas mais 

praticadas no mundo, sendo o Brasil um dos principais alvos devido a sua 

biodiversidade. São retirados cerca de 38 (trinta e oito) milhões de espécies do 

ecossistema prejudicando a fauna brasileira e causando um desequilíbrio ecológico, 

uma vez que cada espécie desempenha uma função importante na natureza. 

 

 O objetivo geral desta pesquisa cientifica é abordar a realidade do tráfico de 

animais silvestres na Amazônia, desde o descobrimento deste mercado ilegal e suas 

características, bem como o envolvimento das classes sociais e instituições 

vinculadas ao comercio irregular, outrossim, será analisada as consequências 

concernentes entre os ambientes artificialmente construídos, ou seja, metrópoles e o 

meio ambiente animal. Tem-se, portanto, como objetivo especifico discutir as 

nuances do tráfico de animais e as principais dificuldades para combate-lo. 

 

 Dados os fatos, é perceptível a problemática da falha na legislação ambiental 

que acaba facilitando ou mesmo favorecendo este tipo de ilegalidade. Não obstante 

o IBAMA tenha legalizado o comercio de algumas espécies na tentativa de diminuir 

o tráfico de animais, isto acaba induzindo o contrabando. 

 

 Para um melhor desenvolvimento da leitura e compreensão, esta pesquisa 

cientifica apresenta em sua metodologia legislação, doutrinas, pesquisas de campo, 

periódicas, descritivas e documentais. 

 

 O tráfico de animais silvestres, ainda que pouco debatido, é um assunto de 

extrema relevância considerando os efeitos que o decorre, portanto merece uma 

atenção especial e que todos tenham o seu conhecimento, podendo ser esta uma 

maneira de conscientizar e minimizar o tráfico de animais no país. 
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1. O MEIO AMBIENTE 
 

 Este capitulo de suma importância abordará temas relevantes ao 

ecossistema, os problemas decorridos da industrialização e exploração ambiental, 

conceitos referentes a fauna, bem como os crimes contra ela, com enfoque no 

direito ambiental, sendo este um instrumento substancial para a proteção do meio 

ambiente. 

 

1.1. A importância do meio ambiente 
 

 O meio ambiente é composto por organismos vivos e outros inanimados, que 

funcionam como um sistema natural. Trata-se de componentes físicos, químicos e 

biológico que em determinado período pode causar efeitos diretos ou indiretos aos 

seres humanos e suas atividades. Esse sistema inclui vegetação, microrganismos, 

animais, rochas, atmosfera, agua, ar, clima e etc.1 

 

 Encontra-se no meio ambiente as condições essenciais para a sobrevivência 

de todos os seres vivos, bem como para o seu desenvolvimento, porém a medida 

que a sociedade se desenvolve, a escassez dos recursos naturais aumenta, o que 

tem gerando uma grave preocupação em relação a impor mudanças 

comportamentais para amenizar os impactos ambientais como o efeito estufa, a 

perda de biodiversidade, a redução da camada de ozônio, a poluição no geral e a 

desertificação além do desmatamento. 

 

 Com os desenvolvimentos industriais, a produção em massa ganhou força, 

substituindo a produção agrícola e manual, e o homem passou a utilizar maquinas 

para gerar produtos. No princípio seria apenas uma forma de baratear produtos, e 

favorecer a qualidade de vida, contudo esse raciocínio acabou por criar uma serie de 

desdobramentos não planejados, tais como os impactos prejudiciais no meio 

ambiente.2 

 

                                                           
1(Significados , 2017) 
2(Melo, 2012) 
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 A Revolução Industrial apresentou como resultado mudanças nas relações do 

homem com o meio ambiente, valorizando a capacidade do homem de se sobrepor 

aos ambientes naturais, além de impactos econômicos nas relações de consumo, 

que também é um fator de risco para a preservação ambiental, vez que quanto 

maior o consumo, maior será a demanda de produção, e a exploração de recursos. 

 

 O crescimento desordenado das as metrópoles, simultâneo a redução das 

áreas de mata nativa, acaba por atrair animais selvagens, que não tendo para onde 

ir invadem cidades atrás de alimento, como foi o caso da invasão dos macacos-

prego no Município de Sales, em São Paulo. 

 

Moradores de Sales, no interior de São Paulo, têm convivido recentemente 
com a ação de macacos na cidade. Em busca de comida, eles invadem 
casas, comércios e reviram lixo, causando transtornos no município.3 

 

 O mesmo aconteceu no Município de Picos – Piauí, em maio de 2016, 

resultado do reflexo da expansão urbana a partir do desenvolvimento imobiliário, que 

ocasionava na perda do ambiente que servia de refúgio e garantia a alimentação 

dos animais silvestres nativos. 

 

Não diria que eles estão invadindo nossas casas, mas nós é que estamos 
tirando o ambiente natural deles”, explica a comandante do Corpo de 
Bombeiros, capitã Ana Cleia Diniz. O órgão registrou até a publicação da 
reportagem a captura de 14 animais fora de seus habitats naturais.4 
 

 Não obstante hoje o homem tenha a consciência de que não somos donos da 

Terra, que somos apenas parte dela, existe uma grande exploração da natureza 

condenando a própria sobrevivência, uma vez que os recursos naturais são finitos e 

necessários a vida. 

 

 Para estabelecer uma relação mais harmônica, são necessárias interferências 

do Estado, através de normas e leis ambientais, que regule a exploração de forma 

consciente, bem como o Direito Ambiental. 

 

                                                           
3(Globo - Bom dia São Paulo, 2011) 
4(Moura, 2016) 
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1.2. Direito ambiental 
 

 Em seu artigo 225 da Constituição Federal foi promulgado o Direito 

Constitucional Brasileiro ao Meio Ambiente, que diz:  

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.5 
 

 O objetivo é regular as relações entre homens e o meio Ambiente, o 

desenvolvimento equilibrado da vida. 

 

 O Direito como uma ciência social e humana, compromete-se com as 

exigências da sociedade coletiva para assegurar uma constante melhoria nas 

condições de vida, sendo assim o Direito Ambiental veio com o propósito de suprir a 

necessidade de ter seu direito à qualidade de vida assegurada. 

 

 Direito Ambiental como de natureza interdisciplinar e que  estabelece relações 

com vários outros ramos do Direito, como o Direito Constitucional onde em vários de 

seus artigos tratam sobre o meio ambiente; o Direito Penal onde se prevê sanções 

penais e administrativas  em ações de agressão ao meio ambiente; O Direito 

tributário que  usa de subsídio para  diminuir a poluição; Direito Processual, traz as 

responsabilizações perante o poder Judiciário, o Direito Internacional com tratados  

e convenções  mostram que a preocupação com o meio ambiente não se tem 

fronteiras, é importante ressalvar que  este se liga também com outras ciências não 

jurídicas, como por exemplo, a ecologia, a química, a economia, o urbanismo, a 

saúde pública, a sociologia e muitas outras. Quanto as fontes do Direito Ambiental 

Brasileiro, tem-se a doutrina, a Constituição Federal de 1988, decretos e as leis, as 

normas administrativas relacionadas ao meio ambiente, juntos com as Declarações 

Internacionais e a jurisprudência e como em todo sistema jurídico. Este Direito tem 

seus princípios e regras, cujo objetivo é a proteção e preservação do meio ambiente, 

estes são formadores e orientadores da geração e da pratica social do Direito 

Ambiental. 

                                                           
5(Constituíção Federal, 1988) 
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 Dessa forma os princípios como alicerces ou fundamentos do Direito, 

demonstrando de forma explicita ou implícita em vários diplomas legais, como nos 

mostra, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. (Lei n° 6.938/81). 

 

 A doutrinadora Maria Luiza Machado Graziera, define o conceito de Direito 

Ambiental: 

 

O Direito Ambiental, assim, constitui o conjunto de regras jurídicas de direito 
público que norteiam as atividades humanas, ora impondo limites, ora 
introduzindo comportamentos por meio de instrumentos econômicos, com 
objetivo de garantir que essas atividades não causem danos o meio 
ambiente, impondo-se a responsabilidades e as consequências penalidades 

aos transgressores dessas normas.6 

 

 Tal conceito enumera valores característicos mediante a vários aspectos, de 

acordo com o tipo de interesse que incide sobre os bens ambientais, tais como: 

interesse público de Entes Federados, cujos são responsáveis pela proteção e 

gestão dos bens ambientais, para a atual e futura geração; interesse difuso, 

sociedade tem o direito ao bens ambientais; interesse coletivo, grupos específicos  

como  os indígenas, que possuem direitos específicos sobre os bens ambientais e o 

interesse dos usuários dos recursos ambientais, sua apropriação em atividades  

públicas ou particulares, submetidos a regras legais.  

 

 A Constituição Federal DE 1988 exige do Poder Público e de toda e 

sociedade o respeito e a utilização de políticas e a utilização de medidas legais que 

garantam e promovam o meio ambiente saudável. Dita a importância, a 

sobrevivência de todas as espécies e digna qualidade de vida dependem da 

sustentação de um meio ambiente equilibrado ecologicamente. 

 

1.2.1 Princípios do direito ambiental 
 

 Todo o Ordenamento Jurídico Brasileiro tem como base princípios e, como 

não poderia ser diferente, o direito ambiental também assim o é. Apresenta-se seis 

                                                           
6(Grazieira, 2009) 
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essenciais princípios jurídicos que embasam e dão razão de ser às leis e demais 

normas ambientais. 

 

1.2.1.1. Princípio da prevenção 
 

 No artigo 225 da Carta Magna de 1988 traz de um importantíssimo princípio 

ambiental. Tal princípio já havia sido informado na Declaração Universal do Meio 

Ambiente em 1972. Trata-se do princípio que mais se encontra presente na 

legislação em matéria ambiental.  

 

 Em prevenção ambiental temos que é o ato, ação, disposição, conduta, que 

busca evitar que determinado dano, lesão ou intempérie, de origem humana, venha 

a agir sobre o meio ambiente, tornando-o, fragmentado ou em um todo regional ou 

total, de menor qualidade, reduzindo seu equilíbrio ecológico e consequentemente a 

boa qualidade de possibilidade a perpetuação da espécie humana na Terra. 

 

1.2.1.2. Princípio da precaução  
 

 Este é responsável pela vedação de determinadas ações no meio ambiente 

uma vez que não haja certeza concreta de que tais ações não causarão reações 

adversas. Diferencia-se do Princípio da Prevenção pelo fato de evitar que reações 

desconhecidas aconteçam, uma vez que o Princípio da Prevenção busca prevenir o 

meio ambiente de degradações e suas consequências. Como não conhece 

completamente o meio ambiente e as suas relações e inter-relações, também não 

conhece todas as possibilidades de resultados do ambiente frente a intervenção da 

sociedade. Assim não há capacidade de formular certezas, traçar informações 

conclusivas acerca das intempéries provocadas por determinados procedimentos e 

intervenções. 

 

1.2.1.3. Princípio do poluidor-pagador 
 

 Este princípio informa que os prováveis custos decorrentes da prevenção, 

precaução e de eventuais danos ao meio ambiente devem ficar totalmente a cargo 

de quem possuí a atividade geradora de eventual poluição. Sendo assim, aquele 
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que possuí atividade poluidora ou que necessite de métodos de prevenção ou 

precaução, será quem deverá arcar com os custos a fim de se evitar ou reparar 

possíveis danos ao meio ambiente. 

 

 O princípio do Poluidor-Pagador tem uma fundamentação que se volta ao 

direito econômico e à proteção econômica da sociedade, uma vez que torna os 

gastos obrigação interna do possível poluidor. Se evitando que o preço da atividade 

e as formas de se evitar ou reparar danos ambientais, recaia sobre a sociedade. A 

finalidade principal do Princípio do Poluidor-Pagador é fazer com que os custos das 

medidas de protecionistas ao meio ambiente repercutam nos custos finais de 

produtos e serviços que tiveram sua produção na origem da atividade poluidora. 

 

1.2.1.4. Princípio da responsabilidade 
 

 Fazendo com que os responsáveis pela degradação ao meio ambiente sejam 

obrigados a arcar com a responsabilidade e com os custos da reparação ou da 

compensação pelo dano causado. Este estando previsto no § 3º do artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988, que dispõe: 

 

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados.7 

 

 As determinadas condutas e atividades que tenham causado dano ambiental, 

sujeitarão quem as praticou ou foi omisso, no caso de poder evitar o dano, em 

sanções penais e administrativas. No direito ambiental tais atitudes lesivas são 

punidas de forma nova, sendo aplicadas simultaneamente, e ainda sem o prejuízo 

do dever de indenização civil frente aos danos causados. Assim, determinada ação 

poderá ensejar punição criminal, administrativa e a obrigação de indenização civil. 

 

1.2.1.5. Princípio do limite 
 

 Voltado para a Administração Pública, a qual deve fixar parâmetros mínimos a 

                                                           
7(Constituíção Federal, 1988) 
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serem observados em casos como emissões de partículas, ruídos, sons, destinação 

final de resíduos sólidos, hospitalares e líquidos, dentre outros, visando sempre 

promover o desenvolvimento sustentável. 

 

 Pode-se citar também para melhor entendimento a Declaração do Rio de 

Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento também dispôs sobre o princípio 

da responsabilidade ao estabelecer no Princípio 3:  

 

O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir 
que sejam atendidas equitativamente as necessidades de 
desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e 
futuras.8 
 

 O inciso V do § 1º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988 determina 

que para assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado incumbe 

ao Poder Público “controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente”. 

 

1.2.1.6. Princípio da função social da propriedade 
 

 Adotado amplamente pelo direito que assume seu caráter ambiental. O direito 

à propriedade está diretamente ligado ao cumprimento de sua função social. No que 

diz respeito a matéria ambiental, a função social do meio ambiente é dar meios 

fundamentais para a qualidade de vida das pessoas, e o interesse público está 

voltado para tal. 

  

 Assim, se uma propriedade não propicia ou não incorpora com um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, capaz de proporcionar a sadia qualidade de 

vida às pessoas, determinada propriedade não está em acordo com o interesse 

social e não exerce sua função social. Assim, a propriedade privada somente será 

respaldada pelo direito à propriedade se estiver no exercício de sua função social 

em proveito do interesse coletivo. 

 

                                                           
8 (Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente,2017) 
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1.3. Conceito de fauna 
 

O dicionário brasileiro de ciências ambientais, define fauna como “todos os 

animais de um determinado local.” 9 

 

 No Glossário de Ecologia a fauna vem definida como “toda a vida animal 

de uma área, um habitat ou um estrato geológico num determinado tempo com 

limite espacial e temporal arbitrários. ”10 

 

 Segundo o dicionário Aurélio, pode ser definida como “o conjunto dos animais 

próprios de uma região ou de um período geológico.” 11 

 

 Já Paulo Affonso Leme Machado diz que, “a fauna pode ser conceituada 

como o conjunto de espécies animais de um determinado país ou região. ”12 

 

 Para Edis Milaré13, a fauna pode ser entendida como sendo o “conjunto de 

animais que vivem numa determinada região, ambiente ou período geológico”, 

sendo que a noção vulgar se refere ao “conjunto dos animais que habitam o planeta 

na atualidade ou que nele viveram em épocas anteriores.” 

 

Seguindo na mesma linha de raciocínio José Affonso da Silva, a fauna em 

sentido lato, pode ser definida como “conjunto de todos os animais de uma região ou 

de um período geológico. ”14 

 

 Erika Bechara, citando Fernando Pereira Sodero, adota como definição de 

fauna o “conjunto dos espécimes animais de um país, região ou estação, ou, ainda 

de um período geológico” ou de forma simplificada “o conjunto de todos os 

elementos vivos pertencentes ao mundo animal”.15 

                                                           
9(Silva, Guerra, & Mousinho, 1999) 
10(Academia de Ciências do Estado de São Paulo, 1997) 
11(Ferreira, 2004) 
12(Machado, 2007) 
13(Milaré, 2001) 
14 (Silva J. , 2002) 
15(Bechara, 2003) 
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 De acordo com as definições de fauna acima, percebe-se que elas são muito 

semelhantes, não havendo quase distinções, assim se pode concluir o 

conceito de fauna como sendo o conjunto de espécies animais, que vivem em um 

determinado espaço territorial e temporal. 

 

1.3.1. Classificação de fauna 
 

 Segundo Erika Bechara, citando César da Silva Júnior e Sezar Sasson, 

originalmente os seres vivos eram agrupados em apenas dois grandes reinos, o 

plantae (vegetal) e o animália (animal). Atualmente, tem-se uma nova classificação, 

que divide os seres vivos em cinco reinos distintos: bactéria (monera), protoctista 

(protista), fungi, plantae (metaphyta) e animalia (metazoa).16 

 

 O presente trabalho abordará o reino Animalia, sendo este  composto por 

todos os seres pluricelulares heterótrofos (sem clorofila) e sem celulose, ou seja, os 

animais que se dividem em: poríferos (esponjas); cnidários (hidras, corais 

anêmonas, água-viva, medusas); platelmintos (planárias, tênias – solitária, 

esquistossomo); asquelmintos (lombriga, ancilóstomo, filarias, oxiúro); anelídeos 

(minhocas, sanguessugas e poliquetos); moluscos (caracóis, caramujos, ostras, 

mariscos, lesmas, lulas e polvos); equinodermos (ouriços, estrelas, pepinos e lírios 

do mar, ofiúros); artrópodes (insetos, aracnídeos, crustáceos, diplópodos 

equilópodos) e cordados (protocordados, ciclóstomos, peixes, anfíbios, répteis, aves, 

mamíferos – dentre os quais, o homem).17 

 

 A classificação dos animais pode ser feita de diversas formas de acordo com 

alguns critérios. Por exemplo, podem ser classificados segundo seu habitat (fauna 

terrestre, aquática, abissal entre outras) ou ainda segundo a localização geográfica 

(fauna mediterrânica, ártica, australiana, neotropical e outras). 

 

                                                           
16 (Ibidem. p.19.) 
17(BECHARA, Erika. op. cit. p.21.) 
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1.3.2. Conceito de fauna na legislação brasileira 
 

 Na legislação brasileira, no que se trata de proteção da fauna, a Constituição 

Federal de 1988 no seu artigo 225, § 1º, inciso VII, dispõe que incumbe ao Poder 

Público “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 

submetam os animais a crueldade”18 

 

 O dispositivo não utiliza nenhuma classificação para fauna, sendo assim a 

proteção constitucional é ampla, abrangendo-a todas as espécies de animais. 

 

  A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) não faz 

nenhuma distinção ou classificação das espécies animais ao estabelecer em seu 

artigo 3º inciso V que a fauna é um recurso ambiental, devendo, conforme preceitua 

o artigo 4º, ser preservada e restaurada com vistas a sua utilização racional e 

disponibilidade permanente para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à 

vida. 

 

 No entanto há alguns diplomas legais fazem distinções em relação à fauna, 

relacionadas com o seu habitat e suas características morfológicas e fisiológicas, 

motivo pelo qual se tem diplomas legais específicos para a proteção de cada grupo 

de animais. 

 

 A Portaria nº 93 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), de 07 de julho de 1998, dispõe sobre a 

importação e a exportação de espécimes vivos, produtos e subprodutos da fauna 

silvestre brasileira e da fauna silvestre exótica, em seu artigo 2º define, que: 

 

Art. 2º - Para efeito desta Portaria, considera-se: 
 
I - Fauna Silvestre Brasileira: são todos aqueles animais pertencentes às 
espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, 
que tenham seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do Território 
Brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras; 
 

                                                           
18 (MILARÉ, Édis. op. cit. p.171-172) 
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II - Fauna Silvestre Exótica: são todos aqueles animais pertencentes às 
espécies ou subespécies cuja distribuição geográfica não inclui o Território 
Brasileiro e as espécies ou subespécies introduzidas pelo homem, inclusive 
domésticas em estado asselvajado ou alçado. Também são consideradas 
exóticas as espécies ou subespécies que tenham sido introduzidas fora das 
fronteiras brasileiras e suas águas jurisdicionais e que tenham entrado em 
Território Brasileiro;  
 
III - Fauna Doméstica: Todos aqueles animais que através de processos 
tradicionais e sistematizados de manejo e/ou melhoramento zootécnico 
tornaram-se domésticas, apresentando características biológicas e 
comportamentais em estreita dependência do homem, podendo apresentar 
fenótipo variável, diferente da espécie silvestre que os originou. 

 

 Percebe-se que a portaria do IBAMA divide a fauna em 3categorias: fauna 

silvestre brasileira, fauna silvestre exótica e fauna doméstica, porém o legislador 

ordinário, ao disciplinar a proteção da fauna na Lei 5.167/67 e na Lei 9.605/98 , não 

faz distinção entre fauna silvestre brasileira e fauna silvestre exótica, o que se leva 

conclusão de que se tratando de um  animal silvestre ele está protegido pelas leis 

citadas, independentemente dele ser originário do território brasileiro ou não. 

 

 A proteção da fauna silvestre é regida na Lei nº 5.197/67, denominada Lei de 

Proteção à fauna, incluindo a fauna aquática, embora esta também seja disciplinada 

pelo Código de Pesca (Decreto-Lei nº 221/67), que estabelece regras para os 

animais que tenham na água seu normal ou mais frequente meio de vida.19 

 

        Seguindo na área penal, a fauna silvestre ou não, está protegida 

pela Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

 

  Em relação à fauna doméstica que, segundo Erika Bechara, é composta 

pelos animais que vivem em cativeiro, que para sua sobrevivência dependem do ser 

humano, não existe uma lei específica para sua proteção, devendo ser invocados 

“os diplomas genéricos de proteção dos animais, a exemplo da Constituição Federal 

de 1988 e a Lei dos Crimes Ambientais. ”20 

 

 

                                                           
19(Decreto Lei nº 221, 1967) 
20BECHARA, Erika. op. cit. p.23 
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1.3.4. Conceito de fauna silvestre 
 

 A Lei de Proteção à Fauna (Lei 5.197/67), define fauna silvestre em seu artigo 

1º como sendo: 

 
[...] 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.21 
 

 No Glossário de Ecologia, a fauna silvestre é conceituada como os “animais 

que vivem livres em seu ambiente natural”.22 

 

 Para Paulo Affonso Leme Machado23, “o animal silvestre tanto pode ser o da 

selva como o não domesticado e, também bravio”, no seu entendimento a fauna 

“silvestre” não quer dizer somente a fauna encontrada na selva, já que  

 pela lei para diferenciar a fauna doméstica da não domesticada é a vida natural em 

liberdade ou fora do cativeiro.  Ele argumenta ainda, que “mesmo que numa espécie 

já haja indivíduos domesticados, nem por isso os outros dessa espécie, que não o 

sejam, perderão o caráter de silvestre. ” 

 

 A colocação de Erika Bechara24, que diz que a vida silvestre “é a vida em 

liberdade e independente, longe do jugo humano”, devendo essa liberdade ser 

aferida, em relação a uma dada espécie, pelo comportamento de seus componentes 

em geral, ou seja, “se o comum para a maioria dos animais de uma determinada 

espécie é viver livremente, o fato de um ou outro exemplar da espécie ter sido 

aprisionado, domesticado, não lhe tira o atributo ‘silvestre’. Ela ainda afirma 

existirem alguns outros autores como Ela Wiecko V. Castilho que dizem que animais 

domesticados são aqueles que “pertencem à fauna silvestre, mas não estão mais 

em seu habitat e não conservam a sua liberdade em relação ao homem”, ou seja, os 

animais domesticados pertencem à fauna silvestre. 

 

                                                           
21 (Artigo 1º , 1967) 
22Academia de Ciências do Estado de São Paulo. op. cit. p.113 
23MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit. p.766-767 
24BECHARA, Erika. op. cit. p.21.  
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 Já para Celso Antônio Pacheco Fiorillo: 

 
[...] se um animal silvestre for domesticado, passará a ostentar a 
classificação de doméstico, em que pese ser originalmente silvestre. Pode-
se exemplificar aludida situação no caso de javalis, que enquanto criados e 
reproduzidos em cativeiro, são domésticos. Isso todavia, não impede a 

existência de javalis silvestres que vivam em liberdade.25 
 

 Para os autores Paulo Affonso Leme Machado e Erika Bechara, se deve levar 

em conta para que um animal seja considerado silvestre, são as características e o 

habitat de sua espécie encontrada na natureza sem a ação do homem. O animal 

deve- se ser analisado como um todo e não o indivíduo em si para classificá-lo em 

silvestre ou não silvestre.  

 

 De acordo com Vladimir Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas: 

 
Ninho é o lugar onde as aves põem os seus ovos e criam seus filhotes, ou o 
local onde se recolhem e dormem os animais. Os abrigos podem ser 
considerados os lugares de moradia ou habitação permanente, como as 
cavernas. Os criadouros naturais são os espaços onde se situam os viveiros 
em que determinadas espécies crescem. Os banhados, terrenos 
alagadiços, mangues, charcos cobertos de vegetação, são típicos 

criadouros naturais.26 
 

 Neste artigo se pode notar que a preocupação em proteger não somente as 

espécies, mas também os seus locais de reprodução, habitação e crescimento, que 

são espaços indispensáveis para a sobrevivência e perpetuação delas. 

 

 A fauna silvestre também é definida pela Lei nº 9.605/98, denominada Lei dos 

Crimes Ambientais, no em seu artigo 29, parágrafo 3º, da seguinte forma: 

 

 São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies 

nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou 

parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou 

águas jurisdicionais brasileiras. 

 

 Para Luís Paulo Sirvinskas, a Lei nº 9.605/98 ampliou o conceito de fauna 

                                                           
25FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. op. cit. p.94 
26(Freitas & Freitas, 2006) 
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silvestre, protegendo “as espécies da fauna silvestre ou aquática, domésticas ou 

domesticadas, nativas, exóticas ou em rota migratória. ”27 

 

 Na mesma linha, Erika Bechara diz que a definição dada pela Lei nº 9.605/98 

é muito abrangente, pois engloba todos os animais do território nacional, permitindo 

incluir até mesmo as espécies domésticas e omitindo a principal característica da 

fauna silvestre que é a vida silvestre, ou seja, a vida em liberdade e independente do 

homem.28 

 

 As afirmações dos autores têm sua lógica, pois pela leitura do artigo 29, 

parágrafo 3º da Lei 9.605/98, verifica-se que a definição de fauna silvestre para fins 

de proteção penal é bem abrangente, já que engloba todos os animais que tenham 

alguma parte de seu ciclo de vida no território brasileiro, independentes de serem 

espécies nativas, migratórias, aquáticas ou terrestres. 

 

 Paulo de Bessa Antunes ao discursar sobre o conceito de fauna silvestre da 

Lei 9.605/98, diz que a definição normativa por ela estabelecida está longe do 

desejado rigor científico, sendo mais feliz a definição da Lei 5.197/67. Para ele, para 

a correta aplicação do tipo legal, deverá ser realizado um trabalho de harmonização 

entre os termos da Lei 5.197/67 e os da Lei 9.605/98, da seguinte forma: 

 

 Esta harmonização em minha opinião, deverá excluir o termo “quaisquer 

outras” contido no § 3º do artigo 29. A proposição se apresenta lógica, pois o 

legislador no “caput” do artigo, manteve a tradição da legislação brasileira protetora 

de animais, conforme definido no artigo 1º da Lei 5.197/67. O elastério pretendido 

pelo parágrafo não encontra qualquer amparo científico, lógico ou jurídico.29 

 

 Assim conclui-se que a proteção da fauna, na esfera constitucional é ampla, 

estando todas as espécies animais, sem nenhuma distinção, protegidas pela 

Constituição Federal. Advém tal conclusão do conteúdo e do alcance de seu artigo 

23, inciso VII, que dispõe que é competência comum da União, dos Estados, do 

                                                           
27(Sirvinskas, 2006) 
28BECHARA, Erika. op. cit. p.22 

29(Antunes, 2006) 
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Distrito Federal e dos Municípios preservar a fauna e de seu artigo 225, § 1º, inciso 

VII que estabelece que é dever do Poder Público e da coletividade a proteção da 

fauna. Em ambos dispositivos não há nenhuma distinção referente à fauna, estando 

todas as espécies animais protegidas constitucionalmente. Este também foi ao 

raciocínio adotado, na esfera penal, já que a Lei 9.605/98, em seu artigo 29, § 3º 

ampliou o conceito de fauna silvestre, incluindo na sua proteção todos os animais 

que possuem todo ou parte de seu ciclo de vida no território nacional, inclusive os 

domésticos. 

 

1.3.5. Crimes contra a fauna 
 

 Até a Lei 5.179, de 03.01.1967 (Lei de Proteção à Fauna), os delitos contra a 

fauna eram tratados como crimes contra a propriedade e os animais eram avaliados 

tão-somente com base em valores de mercado absolutamente dissociados333da 

importância da fauna silvestre para a manutenção dos ecossistemas. 

 

 No âmbito do Direito Civil, os animais eram considerados coisas sem dono e 

passíveis de apropriação a partir das modalidades de aquisição descritas nos 

artigos.592 e 598 do Código Civil de 1916. 

 

 Somente após o advento da Lei de Proteção a Fauna, a fauna silvestre 

passou a ser considerada um bem de uso comum do povo, sob a titularidade 

imediata da União e não mais do caçador, como previa o artigo 595 do Código Civil 

de 1916. 

 

 Nesse ponto, cumpre salientar que o artigo 1º da Lei 5.197/67 estabelece: 

 

[...] animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu 
desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo 
fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são 
propriedade do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, 
destruição caça ou apanha.30 

 

                                                           
30FREITAS, Vladimir Passos de. Crimes contra a natureza. 7ªed. rev., atual. e ampla. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2001, p.77 
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 Atualmente a fauna seja ela silvestre, exótica ou doméstica, classifica-se 

como bem de natureza difusa, ou seja, que não se confunde com os bens públicos 

de nenhum ente da federação e ainda quando sujeita a propriedade privada, como 

acontece no caso dos animais exóticos e domésticos, que é protegida pelas 

limitações expressas na lei ambiental. 

 

 Os crimes contra a fauna estão previstos nos artigos 29 a 35 da Lei  nº 

9.605/98, sendo que estes revogaram parcialmente a Lei 5.179/67, pois todos os 

dispositivos da Lei de Proteção à Fauna que não foram revogados pela Lei 9.605/98 

continuam em vigor. Essas modificações legislativas atingiram não somente as 

penas relacionadas aos delitos praticados contra a fauna silvestre, entretanto, 

também alteraram a competência jurisdicional e o processo penal relacionados à 

matéria. 

 

 Dentre os crimes contra a fauna previstos nos artigos 29 a 35 da Lei nº 

9.605/98 estão os dispositivos legais que tratam diretamente da fauna silvestre: 

 

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: 
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 
§ 1º Incorre nas mesmas penas: 
I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em 
desacordo com a obtida; 
II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; 
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em 
cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da 
fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos 
dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida 
permissão, licença ou autorização da autoridade competente. 
§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada 
ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar 
de aplicar a pena. 
§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às 
espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, 
que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites 
do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras. 
§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado: 
I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que 
somente no local da infração; 
II - em período proibido à caça; 
III - durante a noite; 
IV - com abuso de licença; 
V - em unidade de conservação; 
VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar 
destruição em massa. 
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§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de 
caça profissional. 
 
§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca.31 
 

 Quanto à aplicação desse dispositivo penal, o primeiro aspecto a ser 

destacado é o conceito de animal silvestre, nativo ou em rota migratória. O conceito 

de animal silvestre está elencado no parágrafo terceiro do artigo 29, da Lei nº 

9.605/98. 

 

 Nesse ponto, cumpre salientar que, ao utilizar a expressão “e quaisquer 

outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida 

ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro”, não estão inclusos os animais 

importados que não se adaptaram ou se reproduziram livre do cativeiro, pois a 

liberdade do animal é fundamental para a caracterização deste como silvestre. 

  

                                                           
31(Lei 9.605, 1998) 
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2. HISTÓRICO DO TRÁFICO DE ANIMAIS 
 

 Este capítulo aborda o histórico da caça e tráfico de animais silvestres, bem 

como quem são os agentes responsáveis e o que os motivam a cometer tal ato, não 

sendo menos importante discorrer sobre as principais rotas do tráfico no Brasil, as 

situações a que são submetidos os animais e as consequências geradas por esse 

processo. 

 

2.1. O tráfico de animais silvestres no Brasil 
 

 O tráfico de animais consiste em uma pratica ilegal, onde os animais são 

recolhidos de seu habitat natural e transportado para comércios clandestino para os 

mais variados fins.  

 

 Não obstante hoje se dispõe de alguns sistemas de combate ao tráfico, pouco 

eram os dados confiáveis e detalhados sobre esse tipo de atividade, então afim de 

estabelecer padrões de estratégias de combate e suprir lacunas de análise mais 

enriquecidas e aprofundadas, em 2001 a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de 

Animais Silvestres – RENCTAS, implantou um projeto de pesquisa para publicar o 

primeiro Relatório Nacional sobre o Comércio Ilegal da Fauna Silvestre.32 

 

 O Brasil por ser um país como uma diversidade enriquecida em sua fauna, é 

desde o seu descobrimento, alvo primacial para o tráfico. Apesar da aparente 

abundancia, a fauna brasileira encontra-se sob ameaças, uma vez que o comercio 

ilegal e o tráfico de animais silvestres encontra-se entre as principais atividades 

ilícitas do mundo, ocupando o 3º lugar e perdendo apenas para o tráfico de drogas e 

de armas.33 

 

2.1.1. Primícias do tráfico no Brasil 
 

 Ao chegarem no Brasil, os europeus ficaram encantados com a beleza e 

diversidade da fauna, houve então o primeiro registro de exportação de animais 

                                                           
32(Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais – RENCTAS, 2001. p. 3) 
33 (Ibidem. P.6) 
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silvestres ocorrida durante o século XVI, no dia 27 de abril de 1500, onde duas 

araras e alguns papagaios foram enviados ao rei de Portugal, sendo rendimento de 

troca com os índios, o deslumbro foi tanto que durante cerca de três anos o Brasil 

era associado a Terra dos Papagaios.34 

 

 Aos poucos iniciava-se o envio da fauna silvestre brasileira para a Europa, 

tento nos anos seguintes a exportação de 22 (vinte e dois) periquitos tuins e 15 

(quinze) papagaios por nau Bertoa em 1511, e o navegador de Portugal Cristóvão 

Pires, em 1530 levou ao país 70 (setenta) aves de penas coloridas. A curiosidade 

despertada aos europeus fez com que rapidamente os animais fossem expostos e 

comercializados com fins lucrativos, tornando-os ramo de negócios.35 

 

 Ao fim do século XIX, iniciava-se o processo de extinção de diversas espécies 

brasileiras com a evolução do comércio interno no Brasil, que com os avanços 

tecnológicos permitia uma exploração mais vasta de sua fauna, e também que 

diversas penas de garças e guaras, bem como milhares de beija-flores fossem 

exportados abastecendo a indústria da moda. 

 

 Durante a década de 60, o comércio da fauna era praticado de forma livre e 

sem intervenção do Estado sobre a caça e captura de animais, os maiores 

destaques de algumas regiões era as “feiras de passarinhos”, e raramente uma 

cidade não possuía alguma feira ou estabelecimento que realizava esse comercio. 

 

 Somente em 1967, a Lei Federal nº 5197 determina que os animais da fauna 

silvestre e seus produtos não poderiam ser caçados, capturados ou mantidos sob a 

posse de particulares, vez que pertenciam ao Estado, surgiu então o comercio 

clandestino.36 

 

 Posteriormente em 1998 a Lei nº 9605 torna crime a venda e exportação de 

animais silvestres e os produtos que a eles são oriundos. 

 

                                                           
34(Abdalla,Annelise Varana Dante, 2007. A Proteção da Fauna e o Tráfico de Animais Silvestres. p.174 ) 
35 (Renctas. op.cit. p. 12) 
36(República Federativa do Brasil, 1967. Lei nº 5.197) 
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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: 
§ 1º Incorre nas mesmas penas: 
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em 
cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da 
fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos 
dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida 
permissão, licença ou autorização da autoridade competente.37 

 

 Apesar de ser considerado crime, o comercio ilegal de animais silvestres tem 

aumentado gradualmente devido aos lucros obtidos. Passando a visão de que os 

animais são apenas mercadorias, as técnicas usadas para captura, transporte e 

comercialização, são as mesmas desde as primícias do tráfico, desta forma, são 

confinados em espaços bastante limitados, sem alimentação e água, muitas vezes 

são dopados, aves tem seus olhos furados e suas asas presas, entre diversas 

outras práticas cruéis. 

 

2.2. Razões predominantes para o tráfico de animais e o seu 

proposito 
 

 Segundo dados fornecidos através da RENCTAS, os motivos preponderantes 

a atividade de tráfico de animais Silvestres e seu decorrente desdobramento se dá 

não somente aos lucros gigantescos que são obtidos. 

 

 Com o tráfico de drogas cada vez mais arriscado devido aos recursos que são 

usados para seu combate, o tráfico de animais se torna uma alternativa com lucro 

quase semelhante e menor risco, vez que os investimentos empregados a sua 

hostilização são menores. Parte das autoridades judiciais consideram que o 

comercio ilegal da fauna não se trata de um crime sério, desta forma as punições 

utilizadas para os traficantes de animais são pouco severas, além da escassez de 

recursos destinados ao combate dessa ilicitude. 

 

 O aumento de cargas na alfandega também é responsável por facilitar a 

exportação da fauna silvestre, dado que dificulta a fiscalização de toda a mercadoria 

movimentada ao comercio internacional. 

 

                                                           
37(Republica Federativa do Brasil, 1998 . Lei 9.605. Art 29. § 1º III) 
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 O tráfico de animais silvestres possui características especificas para o 

propósito de cada espécie ao chegar no comercio internacional, e ainda segundo o 

RENCTAS são basicamente quatro modalidades de comercio ilegal: fins particulares 

e zoológicos, fins científicos, fins para pet shops e produtos para adornos. 

 

  A. Colecionadores particulares e zoológicos 

 

 Tem como prioridade as espécies ameaçadas de extinção, sendo assim, 

quanto mais raro for o animal maior o seu valor no mercado. Na Europa é onde se 

encontram os principais colecionadores particulares (Alemanha, Portugal, Holanda, 

Bélgica, Itália, Suíça, França, Reino Unido e Espanha), Ásia (Singapura, Hong Kong, 

Japão e Filipinas) e América do Norte (EUA e Canadá), e os preços estimados das 

espécies mais procuradas variam entre US$ 10.000 e US$ 60.000. (Tabela 1) 

 

 B. Animais para fins científicos (biopirataria) 

 

 Nessa categoria encontram-se os animais que fornecem substâncias 

químicas para bases de pesquisas para produção de medicamentos, e o aumento 

de trafico desses animais tem aumentado diariamente com a incursão de 

pesquisadores de forma ilegal no Brasil. Este mercado movimenta autos valores 

principalmente com as substancias extraídas, podendo ser cobrado cerca de US$ 

31.300 por a quantia de 1 (um) grama de substancias extraída de alguns animais 

brasileiros. (Tabelas 2 e 3) (Figura 1) 

 

 C. Animais para pet shop 

 

 É uma modalidade que incentiva de modo exorbitante o tráfico. Os valores 

são muito variáveis, depende da espécie e também da quantidade que se 

encomenda, encontrando nesse grupo quase todas as espécies da fauna brasileira. 

(Tabela 4) 

 

 D. Animais destinados a obtenção de adornos  

  

 Geralmente são destinados para esses fins penas, couros, peles, garras e 
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presas, que são usados em grande maioria para criação de produtos e adereços 

voltados para moda, como brincos, bolsas, sapatos, colares entre outros. Os animais 

traficados para essa utilidade podem variar de acordo com o mercado da moda, 

sendo destacadas algumas aves psitacídeas, répteis e mamíferos. 

(Tabela 5) (Figura 2) 

 

2.3. Principais espécies de animais silvestres comercializadas 

ilegalmente 
 

 Ainda que não exista dados oficiais publicados acerca do tráfico de animais 

silvestres, relatórios da RENCTAS e do IBAMA, permite verificação dos animais 

apreendidos com mais frequência, possibilitando a análise das espécies mais 

traficadas. De acordo com os dados de apreensão, os animais mais comercializados 

são aves 83%, seguido 3% dos répteis e cerca de 1% são os mamíferos.38 

 

 Com uma rica variedade de espécies, as aves são os animais mais 

apreendidos, não sendo somente comercializado o animal vivo, mas também suas 

partes (geralmente penas) e seus ovos.   

 

 Em 2016 um relatório elaborado pela Coordenação de Fauna Silvestre do 

Ibama, aponta que em um período de 12 anos (2002 a 2014) foram recebidos 568 

mil animais, sendo 79% espécies de aves apreendidas em operações de 

fiscalização do Ibama e da Policia Militar Ambiental. 39 

 

 Em 2014 segundo o Ibama, foram recebidas 53 espécies ameaçadas de 

extinção, e entre elas as aves pichochó (Sporophilafrontalis, total: 92), chauá 

(Amazona rhodocorytha, 57) e bicudo (Sporophilamaximiliani, 57). 40 

 

 Os passeriformes estão entre as espécies mais traficadas de pássaros, sendo 

eles os mais comuns nas gaiolas de todo o mundo, a sua captura geralmente é 

                                                           
38 (Renctas, 2001. p. 31) 
39(IBAMA, 2016. Ibama devolve à natureza 275 mil animais em 13 anos. Disponível em 
<http://www.ibama.gov.br/noticias/58-2016/134-ibama-devolve-a-natureza-275-mil-animais-em-13-anos>) 
40 (Ibidem) 
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direcionada ao mercado interno, vez que já é costume no Brasil a criação desses 

animais em gaiolas.  

 

 No ano de 2014, entre os animais destacados por maior número de 

indivíduos, foram soltos 3.323 canários da terra (Sicalisflaveola), 1.475 coleiros 

baianos (Sporophilanigricollis) e 1.100 cardeais (Paroaria dominicana) recebidos 

pelos Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS). 41 

 

 Devido a beleza, inteligência e a habilidade de imitar a voz humana, os 

psitacídeos são as aves mais procuradas para animais de estimação, e perdem 

espaço apenas para cachorros e gatos. 

 

 Ainda que a maior diversidade de psitacídeos seja encontrada no Brasil, a 

espécie é a ave com maior risco de extinção, e a grande procura por animais mais 

raros, e o alto valor que se alcança no mercado é um estimulo para o tráfico, 

tornando-se ameaça para a sobrevivência dessas aves. 

 

 Além dos passeriformes e psitacídeos existem diversas outras espécies de 

aves envolvidas no mercado ilegal, que são utilizados para diversos fins. Em 2017 

foram resgatados 219 (duzentos e dezenove) animais comercializados ilegalmente 

em feiras livres em Sergipe e na Bahia, sendo 194 (cento e noventa e quatro) aves e 

25 (vinte e cinco) jabutis.42 

 

 Os répteis são podem ser comercializados vivos ou mortos, considerando que 

o uso das suas peles e couros são de grande valor para confecção de sapatos, 

bolsas entre outros artigos, e quando vivos são bastante procurados como animais 

de estimação. 

 

 Grande parte dos lagartos teiús são comercializados no exterior em mercados 

de couro exóticos, já as serpentes, tem além de suas peles comercializadas para 

                                                           
41 (IBAMA, 2016) 
42(Id, 2017. Disponivel em <http://www.ibama.gov.br/noticias/422-2017/1055-ibama-e-prf-resgatam-219-
animais-em-feiras-livres-de-se-e-ba>) 
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vestuário, o seu veneno comercializado para pesquisas biomédicas, já que este é 

bastante útil para essa área. 

 

 Uma das espécies mais comercializadas são as jiboias, que são muito 

procuradas tanto para pesquisas biomédicas, como para animais de estimação e 

sua pele possui alto valor no mercado. 

 

 O jabuti que internacionalmente é destinado a ser animal de zoológicos, 

coleções particulares e pet shop, é o réptil mais comercializado nas feiras brasileiras. 

 

 Os crocodilos, assim como os jacarés são explorados na América do Sul para 

abastecer principalmente a indústria de couros, atualmente devido a restrições de 

caça, e programas de criação em cativeiros, as diversas populações dessas 

espécies consegue se recuperar da devastação que houve em virtude da 

exploração. 

 

 Em relação aos mamíferos, podemos destacar os primatas, são exportados 

cerca de 30 mil macacos da região amazônica, para fins de pesquisas biomédicas. 

O segundo maior comércio de primatas silvestre se dá pelo desejo de indivíduos de 

possuir animais exóticos.43 

 

 O que também tem contribuído bastante para trafico de primatas são os 

zoológicos, circos e outros shows viajantes que aumentam a demanda desses 

animais. 

 

 Os carnívoros como a lontra e a ariranha também ganham espaço no 

comercio ilegal, são motivos de caça por possuir uma pele valiosa e luxuosa que são 

usadas para atender ao mundo da moda, sendo demandada maior parte para o 

mercado europeu. 

 

                                                           
43 (RENCTAS, 2001. p.31) 
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 Outros animais que também é traficado com intuito de servir de adereços para 

são os felinos como a onça-pintada e a Jaguatirica que tem suas presas, pele, e 

garras entre outras partes exportadas. 

 

De 1968 a 1970, foi estimado 1,4 milhão de peles de pequenos felinos no 
mercado mundial, uma média aproximada de meio milhão de peles por ano. 
O comércio de pequenos felinos tem sido marcado por excessiva caça ilegal 
e contrabando, especialmente as espécies latino-americanas.  44 

 

2.4. Rotas do tráfico de animais silvestres 
 

 Os principais países importadores de animais silvestres para o comercio 

irregular são a Alemanha, Arábia, Bélgica, Bulgária, Estados Unidos, França, Grécia, 

Holanda, Inglaterra, Japão e Suíça, sendo os EUA o maior consumidor de vida 

silvestre do mundo. 

 

 Para o abastecimento do comercio nacional, os animais geralmente são 

recolhidos no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil para então ser transportados 

para outras regiões do Nordeste, Sul e Sudeste por vias terrestres como rodovias 

através de caminhões e carros particulares, ou meios fluviais, que geralmente é 

usada mais para transportes no Norte.  

 

Muitos animais retirados das matas do Norte e Nordeste são levados 

ilegalmente para o Sudeste. O tráfico só ocorre porque existem 

compradores. É importante conscientizar as pessoas para que não 

comprem animais de origem ilegal.45 

 

 Em relação ao comercio ilegal internacional, destacam-se as regiões de 

fronteiras Norte, Centro-Oeste e Sul do Brasil, bem como os portos e aeroportos 

internacionais. 

 

 A fauna é muitas vezes exportada para países vizinhos como Argentina, 

Bolívia, Guiana, Paraguai, Suriname e Uruguai onde os animais contrabandeados 

recebem documentação falsa e são exportados para outros países. O comercio 

                                                           
44(RENCTAS, 2001. pág. 46) 
45 (Sherlock , Taciana, 2015 Apud IBAMA, 2015. Disponivel em <http://www.ibama.gov.br/noticias/66-
2015/214-quase-300-animais-apreendidos-em-cativeiros-no-rio-voltam-a-natureza-na-bahia>) 
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ilegal também é intenso nas fronteiras dos estados da Amazônia, como nas divisas 

com as Guiana, Venezuela e Colômbia por falta de fiscalização brasileira de forma 

eficiente.  (Figura 3) 

 

2.5. Sujeitos envolvidos no tráfico de animais. 
 

 Embora grande parte dos indivíduos envolvidos no tráfico de animais 

silvestres é pertencente às classes sociais de baixa renda, sendo seu único meio 

para suprir as necessidades básicas de sobrevivência, outros enxergam o 

contrabando como uma renda adicional de alto lucro, da qual se utilizam com o 

objetivo de luxo. 46 

 

 É possível identificar três tipos de sujeitos com características distintas, que 

estão envolvidos com essa atividade ilícita, os primeiros são os fornecedores, 

posterior mente vem os agentes intermediários seguidos por consumidores finais. 

 

 A. Fornecedores 

 

 São pertencentes a esse grupo a grande maioria das populações do interior 

com baixa renda e sem acesso à educação e saúde, buscando no comércio ilegal 

meios para complementar a economia domesticam. 

 

 Os índios são exemplos de agentes fornecedores da fauna silvestre, sendo 

eles estimulados por traficantes, caçam espécies ameaçadas para vende-los vivos e 

também seus produtos (peles, penas, garras, presas e etc.). Nas regiões como de 

Monte Pascoal (BH), Reserva Indígena de Mangueirinha (laranjeiras do Sul – PR), 

bem como na Reserva do Superagui (PR), é habitual encontrar índios vendendo 

animais silvestres vivos e artesanatos adquiridos de seus produtos nas beiras de 

estradas. 

 

 Em cidades rurais como Milagres no interior da Bahia, os animais são 

facilmente vendidos em ruas, feiras, lojas pequenas e beira de estradas, sendo o 

                                                           
46(Destro, Pimentel, Sabatini, Borges, & Barreto, 2012.Efforts to Combat Wild Animals Trafficking in Brazil. 
Biodiversity. p. 14 & 15 ) 
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tráfico de animais uma das principais fontes de renda para a população. Os 

fornecedores das cidades rurais são na maioria garimpeiros, posseiros, pequenos 

proprietários rurais e peões. 

 

 A população Ribeirinha da região amazônica  torna-se outro exemplo de 

fornecedores ao trocar animais por mantimentos e outros produtos necessários à 

sua sobrevivência.47 

 

 O estimulo a utilização dos recursos naturais como se fossem inesgotáveis, e 

sem consciência em relação às ameaças de extinção, é um fator de risco para 

diminuição da fauna, e contribui consequente que a população fornecedora para o 

comercio ilícito, continue explorando a fauna. 

 

 B. Agentes intermediários 

 

 Neste grupo existe uma subdivisão entre os transportadores, os pequenos e 

médios traficantes e os traficantes de grande porte. 

 

 Os transportadores são as pessoas que transitam entre as zonas rurais e 

centros urbanos, como caminhoneiros, fazendeiros, ambulantes, motoristas de 

ônibus e barqueiros que circulam entre as regiões Norte e Centro-oeste, 

possibilitando a estes o transporem os animais para as demais regiões. 

 

 Os traficantes de médio e pequeno porte são responsáveis por fazer contato 

com os grandes traficantes que atuam não somente no Brasil como também 

internacionalmente. 

 

 O terceiro grupo que se refere aos traficantes de grande porte, possui maior 

facilidade para o transporte desses animais já que estão familiarizados com diversas 

possibilidades de corrupção, e ainda que consiga obter documentos legais, a ação 

envolvida é combinada com o comércio ilegal. Ainda é possível para esse grupo a 

transação para outros países em casos de problemas. 

                                                           
47(Abdalla, 2007. p. 186.) 
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 Uma nova ferramenta que tem sido bastante utilizada para a realização do 

comércio ilícito da fauna, é a internet. Ainda que a tecnologia se encontre como um 

mecanismo de defesa e conscientização do tráfico de animais silvestres, pode ser 

utilizada para o oposto, já que este meio permite aos traficantes um determinado 

anonimato.  

 

Segundo dados da RENCTAS, no ano de 1999, foram encontrados 4.892 
anúncios em sites nacionais e internacionais, contendo compra, venda ou 
troca ilegal de animais silvestres da fauna brasileira. Desse total, a grande 
maioria anunciava répteis e aves, mas também foram encontrados diversos 
outros animais como mamíferos (com destaque para os primatas, felinos e 
pequenos marsupiais), anfíbios (principalmente sapos amazônicos) e peixes 
ornamentais.48 

 

 C. Consumidores 

 

 O desejo de ter animais silvestres como bichos de estimação faz com que o 

maior consumo do comércio ilegal seja voltado para o destino particular e 

residencial, onde os animais são vendidos e posteriormente “domesticados”. 

 

 Os destinos podem ser também para alguns zoológicos, criadouros, circos 

para os fins de atrações e shows ao público, ou para indústrias da moda sendo 

usados como acessórios e adornos, e também para indústria farmacêutica que tem 

interesse em alguns animais para extração de material para a biomedicina.  

 

2.6. Consequências oriundas do tráfico da fauna silvestre 
 

 Isaac Newton um dos maiores estudiosos da história da humanidade e 

contribuidores das ciências, já estabelecia em seu trabalho mais conhecido “Leis de 

Newton”, que toda ação gera uma reação, não sendo diferente, portanto, a realidade 

do tráfico da fauna silvestre e as suas consequências.  

 

2.6.1. Consequências sanitárias 
 

 A condição de transporte dos animais silvestres traficados é totalmente 

                                                           
48(RENCTAS, 2001 apud Abdalla, 2007.p. 188) 
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precária, podendo estes desenvolver diversas doenças que podem ser transmitidas 

ao ser humano e a outros animais. 

 

 Outro fator de risco é que devido a ilicitude do ato, não existe uma 

fiscalização e controle da vigilância sanitária em relação aos animais, que podem 

possuir e transmitir doenças graves a saúde humana e às criações domesticas, além 

de provocar serias consequências ao país importador. 

 

 Os primatas por exemplo podem transmitir algumas zoonoses comuns como 

febre amarela, hepatite A, herpes simples, malária dos primatas tuberculose e 

outras. A importação desses animais para uso de estimação foi banida dos Estados 

Unidos da América e da Europa devido a constatação de que sua mordida pode 

transmitir a raiva e outras doenças. 

 

 Quelônios por sua vez transmitem doenças enterobactéria e salmonelas. Já 

os Psitacídeos transmitem doenças como toxoplasmose e psicose. 

 

 No total são conhecidas mais de 180 (cento e oitenta) doenças transmissíveis 

aos seres humanos devido o contato com animais, desta forma a compra de um 

animal silvestre sem controle da vigilância sanitária acarreta em diversos riscos à 

saúde.49 

 

2.6.2. Consequência socioeconômica 
 

 A pratica ilegal do comércio de animais silvestres geram perdas econômicas 

consideráveis ao país, além de passar uma visão errônea aos agentes fornecedores 

que exploram a fauna para aquisição de complemento de renda.  

 

 A fauna silvestre possui grande responsabilidade econômica no Brasil, 

movimentando altos valores aos cofres públicos, isso se dá pelo fato de que esta é 

uma grande motivadora do turismo ecológico. “No Brasil, segundo o Ministério do 

                                                           
49 (Abdalla, 2007. p. 200) 
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Meio Ambiente, só a região Amazônica tem um potencial turístico que pode render 

13 bilhões de dólares por ano. ”50 

 

 Geralmente os altos lucros obtidos por esse comércio fica concentrado nas 

mãos dos grandes traficantes e das empresas que utilizam os produtos traficados. 

 

2.6.3. Consequências ecológicas 
 

 A retirada de animais silvestres da natureza sem o devido controle, pode 

provocar diversos danos no ecossistema, como por exemplo, a extinção e ameaça 

de extinção de diversas espécies que antes eram encontradas abundantemente na 

natureza. Além de acelerar o processo de extinção, provoca danos às interações 

ecológicas e perda de herança genética, facilitando o cruzamento entre parentes. 

 

 O uso de animais em cativeiros também é um fator de risco ecologicamente, 

já que durante a caça e comercialização muitos são mortos, além da exclusão de 

reprodução no cativeiro que contribuí para a diminuição de animais da espécie. 

 

 É valido ressaltar que a evolução das espécies não ocorre de forma 

independente, e sim por relações de presa e predador, sendo muitas vezes 

complexas e desconhecidas, e ao retirar um animal do ecossistema, gera um 

desequilíbrio em todo o ambienta, causando não somente a extinção de uma 

espécie, mas repercutindo em diversas outras.  

 

 Outro fator considerável é a falta de adaptação do animal no novo ambiente. 

Alguns animais ou por não corresponder a expectativa, ou por se tornarem adultos e 

agressivos são abandonados ou introduzidos em um ambiente ao qual não pertence, 

podendo ocasionar um impacto negativo nas populações naturais, transmitir 

doenças as quais o animal nativo não possui imunidade, e causar extinções de 

outras espécies.51 

  

                                                           
50(Ibid,200) 
51(Abdalla, 2007. p. 202) 
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3. O TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES E A LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

 O tráfico de animais trata-se de um conjunto de ações que constitui crime 

contra a fauna, não havendo, portanto, juridicamente um crime intitulado “tráfico de 

animais” nas normas ambientais. 

 

 Neste capitulo será abordado os crimes contra a fauna na legislação 

brasileira, bem como a competência para legislar e proteger esses animais, além 

dos instrumentos processuais de proteção, explanando as punições cabíveis aos 

indivíduos que cometem tal ilegalidade. 

 

3.1. A fauna e a Constituição Federal 

 

 É sabido que o Brasil possui uma riqueza vasta e exuberante em sua fauna, 

desta forma deve-se proteger e conservá-la, proibindo qualquer pratica que resulte 

em riscos para o equilíbrio ecológico do país. 

 

 No Brasil, um dos instrumentos legislativos com maior rigor em suas normas é 

a Constituição Federal de 1988. Trata-se da lei máxima que limita os poderes e 

define os direitos e deveres dos cidadãos, a mesma dispõe sobre a proteção 

ambiental, vez que é um bem da união e cabe a todos o dever de manter o meio 

ambiente saudável para que as gerações futuras sejam capazes de desfruta-lo. 

 

 É estabelecido no artigo 225. § 1º, inciso VII da Carta Magna o seguinte 

disposto: 

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  
 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
 
[...]  
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VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade.52 

 

 Esta norma proíbe a pratica de qualquer ato que ameace a função ecológica 

do meio ambiente, provoque extinção das espécies ou as submetam a crueldade, 

assegurando a proteção da fauna e da flora brasileira. 

 

 A Constituição Federal de 1988 é pioneira no Brasil no tratamento da 

proteção da fauna de forma ampla, sendo abordado nas Constituições anteriores à 

esta, apenas dispositivos referentes a caça, ou seja, as referências sobre fauna se 

limitavam a sua exploração.53 

 

 Ainda discorrendo sobre o respectivo artigo 225 da Constituição de 1988 no 

seu § 3º dispõe: 

 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados.54 
 

 O dispositivo citado funciona como forma de coibir condutas e atividades que 

possam ser consideradas lesivas, cabendo ao autor do fato, não somente as penas 

impostas por lei como também a reparação do dano causado. 

 

 Além da Constituição Federal de 1988, existem outros dispositivos normativos 

relacionado a pratica ilícitas relacionadas a fauna e o meio ambiente, alguns desses 

mecanismos legislativos, não obstante são anteriores a Carta Magna, foram bem 

recepcionados por estarem em harmonia com os objetivos previstos, bem como 

outros mais recentes surgiram de acordo com a necessidade de regular normas 

jurídicas para assuntos não previstos anteriormente em lei. 

 

3.2.  A proteção legislativa da fauna 
 

 É sabido que a captura de animais no Brasil existe desde os primórdios do 

seu descobrimento, no entanto, somente em 1934 surgiu o primeiro Código de Caça 

                                                           
52(Constituíção Federal, 1988. Art. 225) 
53 (Prado, 2005 apud Abdalla, 2007. p. 61) 
54 (Constituição Federal, loc. cit.) 
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e Pesca através do Decreto Nº 23.672, de 2 de janeiro, trazendo novidades no 

âmbito de proteção a fauna como a fixação de período anual para o exercício de 

caça e delimitação das áreas para essa atividade, a proibição da caça profissional e 

da caça sem a devida licença, de outro modo, permitiu a venda de animais silvestres 

e seus produtos desde que o mesmo seja originário de parques de criação. As 

penalidades bem como a responsabilidade civil pelos danos causados estavam 

dispostas no Capitulo III, e o Art. 175 enfatizava que as sanções seriam aplicadas 

mesmo com a reparação do dano.55 

 

 Quase uma década depois um novo Código de Caça foi publicado por meio 

do Decreto-lei Nº 5.894, em 20 de outubro de 1943 objetivando a tutela e os 

aspectos econômicos e patrimoniais obtidos da caça, não dispondo porem sobre a 

integridade e o bem-estar dos animais.56 

 

 Em 1967 a Lei nº 5.197 revogou terminantemente o Código de Caça de 1943, 

e ainda que aplicável somente à fauna silvestre, terrestre e aquática, foi um grande 

avanço para a proteção efetiva desses animais. 

  

 A referida lei apresenta já em seu artigo 1º a proibição da utilização, 

perseguição, destruição, caça ou apanha dos animais que vivem naturalmente fora 

do cativeiro e que constitui a fauna silvestre, tutelando-os como propriedade do 

Estado. 

 
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. 57 

 
 Ainda em seu artigo 3º a Lei de proteção a Fauna, como também é 

conhecida, impede a comercialização das espécies Silvestres e de seus produtos na 

tentativa de coibir a perseguição, caça e destruição desses animais. 

 

                                                           
55 (Caradori, 2014. Disponível em < http://www.direitoambiente.com.br/single-post/2014/09/17/A-
evolu%C3%A7%C3%A3o-na-legisla%C3%A7%C3%A3o-brasileira-de-prote%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-Fauna-
Silvestre>) 
56 (Idem, 2014) 
57 (Lei 5.197, 1967) 
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Art. 3º. É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre e de produtos 
e objetos que impliquem na sua caça, perseguição, destruição ou apanha. 
 
§ 1º Excetuam-se os espécimes provenientes legalizados. 
 
§ 2º Será permitida mediante licença da autoridade competente, a apanha 
de ovos, lavras e filhotes que se destinem aos estabelecimentos acima 
referidos, bem como a destruição de animais silvestres considerados 
nocivos à agricultura ou à saúde pública.58 

 

 A violação do dispositivo aludido implicava na pena estabelecida no seu artigo 

27, § 1º, que estabelecia a reclusão de 1(um) a 3 (três) anos, no entanto foi 

revogado pelo Art. 29 da Lei dos Crimes Ambientais. 

 

 Em 1998 a Lei 9.605 entra em vigor revogando parcialmente a Lei 5.197/67. A 

Lei dos Crimes Ambientais possui em seu Capitulo V, onde trata dos crimes contra o 

meio ambiente, uma seção inteira que dispõe a respeito da Fauna. 

 

 O artigo 29 que trata a respeito da proteção da fauna na aludida lei, 

estabelece a pena de detenção de seis meses a um ano e multa para o indivíduo 

que matar, perseguir, caçar, apanhar e utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos 

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

competente, ou se estiver em desacordo com a obtida. 

  
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: 
 
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.59 

 

 O crime disposto no artigo 29. ‘Caput’, da Lei nº 9.605/98 para Vladmir 

Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas, trata-se de uma repetição 

aperfeiçoada do artigo 1º da Lei nº 5.197/67, no entanto a sanção foi 

estabelecida de forma plácida já que a lei revogada determinava pena de um 

a três anos de reclusão. 60 

 

 Referindo-se ainda a Lei de Crimes Ambientais, a disposição do Art. 29, § 1º 

determina conduta ilícita sob a mesma pena do Caput, aquele que impede a 

                                                           
58  (Lei 5.197, 1967) 
59  (Lei 9.605, 1998) 
60 (Abdalla, 2007. pg 64)  
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procriação da fauna, modifica, danifica ou destrói ninhos, abrigos ou criadouros 

naturais, pratica o comercio destes animais, bem como os mantem em cativeiro. 

 
§ 1º Incorre nas mesmas penas: 
 
I- quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em 
desacordo com a obtida; 
II- quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; 
 
III- quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em 
cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da 
fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos 
dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida 
permissão, licença ou autorização da autoridade competente.61 
 

 Para alguns doutrinadores como Ney de Barros Bello Filho e Paulo Affonso 

Leme Machado, a conduta prevista no inciso I acima aludido, abrange qualquer ato 

de impedimento de reprodução como a castração ou esterilização cirúrgica ou 

através de alimento do animal, bem como a restrição do acasalamento.62 

 

 Observa-se que a referida norma não limita a sua aplicação somente aos 

animais nativos ou em rotas migratórias na fase adulta, mas visa a proteção a todos 

os períodos de desenvolvimento que se estende desde os ovos, os filhotes e aos 

animais adultos punindo de forma análogo quem impedir sem autorização, ou em 

discordância com a mesma, a procriação da fauna, resguardando não somente o 

animal, mas também seu habitat vedando a modificação, danos e a destruição 

destes. 

 

 No que desrespeito ao inciso III, é notável a repetição da proibição 

estabelecida no Caput do artigo 3º da Lei nº 5.197/67, que proíbe o comercio de 

espécies da fauna silvestre e os produtos que destes são derivados e impliquem na 

sua caça, perseguição, destruição ou apanha, excluindo os espécimes advindos de 

criadouros legalizados. 

  

 A pena estabelecida na lei aludida para o crime de comercio da fauna sem a 

autorização determinava reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, conforme o Caput do 

artigo 27 da lei nº 5.197/67, no entanto, ao elencar em seu artigo 29, §1º, inciso III as 

                                                           
61 (Lei 9.605, 1998) 
62 (Filho, Ney de Barros Bello & Machado, Paulo Affonso Leme, 2001 apud Abdalla, 2007. pg 65) 
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mesmas condutas, a lei 9.605/98 acabou revogando o Art. 27 da Lei de proteção a 

fauna, seguindo o princípio de que lei nova revoga a sua antecessora ao abordar os 

mesmos dispositivos normativos sobre determinado assunto. 

  

 Desta forma as punições aplicadas ao indivíduo que pratique o comércio de 

espécimes da fauna e dos seus produtos não provenientes de criadouros 

autorizados estarão sujeitas a pena de detenção de seis meses a um ano. 

 

 Em análise da penalidade em relação a gravidade da infração é notório a 

desproporção, vez que o comércio ilegal da fauna é responsável por a crescente 

extinção das espécies silvestres e a consequente perda da biodiversidade, além de 

se tornar não somente um problema ambiental, mas um problema social já que os 

principais fornecedores desse mercado o têm como fonte de renda para 

subsistência. 

 

 A pena de detenção estabelecida no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais 

equipara os crimes mais simples como perseguir a atos mais graves como matar o 

animal, determinando a mesma sanção para ambos, que seria uma detenção que 

pode durar até 1 ano e a aplicação de multa. Esse fator gera diversas críticas entre 

alguns doutrinadores, como para Vladmir Passos de Freitas e Gilberto Passos de 

Freitas que entendem que a comercialização da fauna silvestre de forma ilegal é 

algo grave que causa grande dano à proteção das espécies e atribuir a mesma pena 

a caça animal fez com que se tornasse banal. 

 

O legislador fixou a mesma pena atribuída à caça de animais, ou seja, seis 
meses a um ano de detenção e multa. Esse foi um dos piores erros da Lei 
Penal Ambiental. O comércio, ato grave que causa, efetivamente, o maior 
dano à proteção dos espécimes, acabou se tornando um crime de 
bagatela.63 

  

 A proteção da fauna abrange também sanções administrativas não se 

limitando somente a esfera penal. Como já exposto anteriormente, o artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988 dispõe além das sanções penais, a obrigação da 

reparação do dano e a sujeição a penalidades administrativas. 

  

                                                           
63 (Freitas, Vladimir Passos de; Freitas, Gilberto Passos de, 2006 apud Abdalla, 2007. pg 66) 
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 O capítulo VI da Lei nº 9.605/98 estabelece as sanções administrativas 

aplicáveis ao cometimento de crimes ambientais, tendo a regulamentação através 

do de 22 de julho de 2008. 

 

 Para os atos ilícitos dispostos no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, as 

penalidades administrativas cabíveis de multa são no valor de 500 (quinhentos) reais 

por indivíduo não ameaçado de extinção, e de 5.000 (cinco mil) reais para os 

espécimes contados na lista de ameaça de extinção da Convenção sobre Comércio 

Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens e em Perigo de Extinção - 

CITES. Poderá incorrer nas mesmas multas segundo o § 3º do artigo 24 do 

Decreto 6.514/2008: 

I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em 
desacordo com a obtida; 
II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; ou 
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em 
cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da 
fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos 
dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados, sem a devida 
permissão, licença ou autorização da autoridade ambiental competente ou 
em desacordo com a obtida.64 
 

 A aplicação poderá ocorrer em dobro caso a infração for praticada com 

finalidade de obter vantagens pecuniárias. Cumpre ressaltar que o artigo 29 da Lei 

9.605/98 não incide aos atos de pesca, conforme dispõe seu parágrafo 6º, no 

entanto observa-se que os cetáceos como os golfinhos, baleias, botos e mamíferos 

da ordem dos sirênios são integrantes da fauna silvestre aquática, e os mesmos 

estão sujeito a caça, desta forma incidem ao aludido artigo. 

 

 A comercialização de produtos e objetos que impliquem na caça, 

perseguição, destruição ou apanha de animais da fauna silvestre, configura ato ilícito 

administrativo podendo ser penalizado através de multas nos valores de R$ 

1.000,00 (mil reais), com acréscimo de R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade 

excedente segundo o Art. 28 do referido Decreto.65 

 

 

                                                           
64 (Decreto nº 6.514, 2008. Art. 24) 
65 (Idem, Art. 28) 
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3.2.1 Sobre a caça 
 

 Não obstante o artigo 2º da Lei nº 5.197/67 proíba a caça profissional, 

algumas modalidades de caça são permitidas e regulamentadas em seus 

dispositivos posteriores. Essas modalidades de caça podem ser classificadas em 

caça de controle, caça de subsistência, caça amadorista e caça cientifica. 

 

A. A caça de controle 

 

 Essa modalidade de caça tem como intuito a preservação da agricultura ou da 

saúde pública por meio da caça e abatimento de animais silvestres considerados 

nocivos e prejudiciais ao ecossistema. 

A Lei de proteção a fauna determina em seu artigo 3º, § 2º o seguinte disposto. 

 

Será permitida mediante licença da autoridade competente, a apanha de 
ovos, lavras e filhotes que se destinem aos estabelecimentos acima 
referidos, bem como a destruição de animais silvestres considerados 
nocivos à agricultura ou à saúde pública.66 

  
 Para alguns doutrinadores como Ney de Barros Bello Filho, a caça de controle 

representa mais do que a destruição de animais silvestres considerados nocivos à 

agricultura e a saúde pública, trata-se do abate de animais por estado de 

necessidade, para proteger bem jurídico mais relevante, podendo ser a saúde e a 

agricultura, mas também, pode ser a sobrevivência de outra espécie animal ou 

vegetal, acredita que é importante a permissão da autoridade pública para que 

possa haver o abate de animais nocivos ao ambiente e outras espécies.  

 
Não se trata de cheque em branco fornecido pela legislação protetora, mas 
sim de possibilidade de descriminalização de uma conduta, em razão de um 
estado de necessidade reconhecido pela norma, e que depende de ato 
administrativo permissivo. Por essa razão é de se observar que elementos 
tais como a abrangência, duração de atividades e espécies abrangidas pela 
permissão devem restar claros no ato administrativo autorizativo67  

 

 Paulo Affonso Leme Machado compartilha do mesmo entendimento ao instruir 

que não obstante a caça controle serve para reequilibrar as relações, plantações ou 

florestas e os animais em casos específicos, a permissão para essa atividade deve 

                                                           
66(Lei 5.197, 1967. Art. 3º) 
67 (Filho, N., 2001 apud Abdalla, 2007. pg 70) 
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ser concedida pela autoridade pública, com indicações de perigos concretos ou 

iminentes, a área na qual se abrange a autorização, bem como as espécies nocivas 

e a duração da atividade destruidora. 68 

 

 É importante observar que anterior a atividade de caça de controle deve ser 

feita um manejo ecológico e avaliações de impacto ambientais, ressaltando que 

somente é permitida o seu exercício no disposto § 2º do artigo 3º, sendo vedada a 

comercialização dos produtos decorrentes. 

 

 A caça de controle também é elucidada na Lei nº 9.605/98, dispostas em seu 

Art. 37 em seus incisos II e IV. 

 

Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado: 
[...] 
II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou 
destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela 
autoridade competente; 
[...]  
IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão 
competente.69  

 

 Erika Bachara acredita que o “direito de destruição” poderia ser bem aplicado 

não somente em casos em que os animais colocam em risco a saúde pública e a 

agricultura, mas em casos que pudesse violar o bem-estar e a segurança por 

qualquer forma, no entanto frisa que para que isso ocorra é necessário a verificação 

de dois requisitos essenciais: a nocividade real da espécie no momento atual e a 

inexistência de outros meios além da destruição, para pôr fim à essa ameaça.70 

 

 O número das espécies nocivas é mínimo, sendo que em grande parte das 

vezes ocorre por consequência de o desequilíbrio do ecossistema local causado 

pelo próprio ser humano diante da destruição ambiental, acarretando na quebra da 

cadeia alimentar e consequentemente fazendo com que exista uma superpopulação 

de determinada espécie, que buscará meios de sobrevivência.  

 

                                                           
68 (Machado,2007  apud Abdalla, 2007. pg 71) 

69 (Lei 9.605, 1998. Art. 37) 
70 (Bachara, apud Abdalla, 2007. pg 72) 
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B. Caça de Subsistência 

 

 É considerada caça de subsistência aquela cuja a finalidade é o abate de 

determinado animal para consumo próprio, ou seja, alimentação e subsistência 

própria e da família, não tendo em vista os possíveis lucros. 

 

 Geralmente esta modalidade é bastante praticada por algumas tribos 

indígenas em suas reservas, e algumas populações do interior que são desprovidas 

de produtos advindos da fauna domesticada como leites, carne de frango, carne de 

boi entre outros. 

 

 A legislação que permite a caça para subsistência é a própria Lei  nº 9.605/98 

em seu artigo 37, inciso I, que estabelece que não é crime o abate animal para 

saciar a fome do agente ou de sua família. 

 

 Para o entendimento de Erika Bachara, existe a necessidade do alimento 

animal para o corpo humano, sendo justificado em casos específicos a caça de 

subsistência. 

 
Já que o alimento de origem animal é de extrema relevância para o 
desempenho das funções básicas do corpo humano, é certo que quando a 
fauna silvestre for o único alimento animal possível para os habitantes de 
uma dada localidade, ou seja, quando estas pessoas não tiverem acesso 
aos produtos provenientes da fauna doméstica, cuja comercialização é 
permitida, o seu consumo será inevitável e plenamente justificável.71 

 

 Trata-se também de uma inviolabilidade do direito à vida prevista 

constitucionalmente, já que se a caça é para subsistência, o bem a ser tutelado é a 

vida do indivíduo e da sua família, ressaltando que o comercio do produto ainda é 

ilícito. 

 

 Existe uma questão interessante colocada em pauta por Paulo Affonso Leme 

Machado, que é a necessidade ou não do conhecimento prévio da autoridade 

pública para o exercício dessa modalidade de caça, já que a lei é vaga sobre o 

assunto, para ele, a exigência de uma licença evitaria a ocultação da caça 
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profissional.72 

 

 Para melhor funcionamento e aplicação do artigo 37 da Lei de Crimes 

Ambientais, o disposto deve ser restritivo, havendo a necessidade de o infrator 

provar de forma suficiente o seu estado de miserabilidade e a impossibilidade de se 

alimentar por outros meios, para assim garantir que a caça de subsistência não 

encubra práticas de crime 

 

C. Caça amadorista 

 

 A modalidade consiste na pratica esportiva de caçar o animal, e tem previsão 

legal na lei nº 5.197/67 que em diversos artigos estimula a pratica de tal atividade, 

como o seu artigo 6º que estabelece que o poder Público estimulará: 

 
a) a formação e o funcionamento de clubes e sociedades amadoristas de 

caça e de tiro ao vôo objetivando alcançar o espírito associativista para a 

prática desse esporte. 

 

b) a construção de criadouros destinadas à criação de animais silvestres 

para fins econômicos e industriais.73 

 

 O funcionamento dos clubes e sociedades amadoristas de caça e tiro ao voo 

exigem a obtenção de personalidade jurídica, e registro junto ao órgão público 

federal competente, ainda carecem de licença especial para os associados 

transitarem com armas de caça para uso na sede e dentro do perímetro determinado 

e uma licença anual no âmbito regional expedida pelo órgão competente que deve 

acompanhar o porte de arma expedido pela Polícia Civil. 

 
Art. 11. Os clubes ou Sociedades Amadoristas de Caça e de tiro ao vôo, 
poderão ser organizados distintamente ou em conjunto com os de pesca, e 
só funcionarão válidamente após a obtenção da personalidade jurídica, na 
forma da Lei civil e o registro no órgão público federal competente. 
 
Art. 12. As entidades a que se refere o artigo anterior deverão requerer 
licença especial para seus associados transitarem com arma de caça e de 
esporte, para uso em suas sedes durante o período defeso e dentro do 
perímetro determinado. 
 
Art. 13. Para exercício da caça, é obrigatória a licença anual, de caráter 

específico e de âmbito regional, expedida pela autoridade competente. 
 

                                                           
72 (Machado,2007 apud Abdalla, 2007. pg 74) 
73 (Lei 5.197, 1967. Art 6º) 



50 
 

 Paulo Affonso Leme Machado, acredita que, não obstante a Lei de Proteção a 

Fauna de 19867 tenha sido inovadora no âmbito de proibição da caça profissional, 

não possuiu a mesma sabedoria ao permitir a caça amadorista, já que “procura-se 

dar foros de legitimidade a uma prática que fere não só o equilíbrio ecológico, como 

afronta um estilo pacífico de vida”. O mesmo afirma que associar a caça amadorista 

a pratica de esportiva é distorcer o conceito de esporte, vista que este não visa 

agressões ao esportista e nem tampouco a destruição do meio ambiente. 74 

 

 Em contrapartida Celso Antônio Pacheco Fiorillo, defende que a caça 

amadorista tem fundamento jurídico no direito social ao lazer sendo incentivado pela 

própria Lei de Proteção a Fauna. Para ele “justificar” a impossibilidade da caça 

amadorista, alegando que haverá um desequilíbrio ecológico, como se tal atividade 

fosse responsável por este, reflete uma forma de esconder seus verdadeiros 

causadores. ”75 

 

 Observa-se, no entanto, que as espécies para a caça estão sujeitas aos 

regramentos e critérios de avaliação ambiental expostos no artigo 8º da Lei 

5.197/67. 

 
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. 
 
Parágrafo único. Poderão ser igualmente, objeto de utilização, caça, 
perseguição ou apanha os animais domésticos que, por abandono, se 
tornem selvagens ou ferais.76 
 

 

 Paulo Affonso Leme Machado acredita que foi determinado a atividade 

correspondente ao planejamento da caça ao órgão público federal (Divisão de 

Proteção à Natureza do Departamento de Parques Nacionais e Reservas 

Equivalentes do IBDF). Para o autor, os estudos preliminares servem para avaliar os 
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impactos, e a sua inexistência, bem como a sua má execução representa uma lesão 

potencial a fauna silvestre.77 

 

 O artigo 10 da aludida Lei que também determina normas para a pratica 

amadorista de caçar, elenca as circunstancias em que a atividade é proibida. 

 
Art. 10. A utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de espécimes 
da fauna silvestre são proibidas. 
a) com visgos, atiradeiras, fundas, bodoques, veneno, incêndio ou 
armadilhas que maltratem a caça; 
b) com armas a bala, a menos de três quilômetros de qualquer via térrea ou 
rodovia pública; 
c) com armas de calibre 22 para animais de porte superior ao tapiti 
(sylvilagus brasiliensis); 
d) com armadilhas, constituídas de armas de fogo; 
e) nas zonas urbanas, suburbanas, povoados e nas estâncias hidrominerais 
e climáticas; 
f) nos estabelecimentos oficiais e açudes do domínio público, bem como 
nos terrenos adjacentes, até a distância de cinco quilômetros; 
g) na faixa de quinhentos metros de cada lado do eixo das vias férreas e 
rodovias públicas; 
h) nas áreas destinadas à proteção da fauna, da flora e das belezas 
naturais; 
i) nos jardins zoológicos, nos parques e jardins públicos; 
j) fora do período de permissão de caça, mesmo em propriedades privadas; 
l) à noite, exceto em casos especiais e no caso de animais nocivos; 
m) do interior de veículos de qualquer espécie.78 

 

 Na percepção de Erica Bachara, essa modalidade de caça não foi 

recepcionada pela Constituição de 1988. Segundo a autora: 

 
Não se pode admitir que o homem se sinta realizado em sua dignidade e 
equilíbrio emocional matando, por esporte, seres indefesos corno são os 
animais. A morte dos bichos, às vezes inevitável, deve ser motivada por 
fatores mais relevantes, ou seja, por fatores que revelem que esta atitude é 
indispensável à sobrevivência humana. Fora disso, o animal estará sendo 
submetido, desnecessariamente, a um mal e, este quadro, para o Texto 
Maior, importa em tratamento cruel, nos exatos termos do art. 225, § 1°, 
inciso VII, in fine. 79 

 

 Erika acredita que dado a existência de diversas modalidades esportivas, não 

se sustenta a “privação” de direitos fundamentais (lazer e bem-estar), caso seja o 

indivíduo impedido de sacrificar por esporte e prazer a vida de um animal, e 

discordar desse ponto de vista é tornar certo o comportamento humano de se 

deliciar com o sofrimento e com a morte de outros seres vivos. 

                                                           
77 (Machado, 2007 apud Abdalla, 2007. pg 77) 
78 (Lei 5.197, 1967. Art 10) 
79 (Bachara, 2003 apud Abdalla, 2007. pg 80) 
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 Por fim em concordância com as palavras de Erika, acredita Annelise Abdalla 

que a caça só deve ser permitida quando necessária: 

 
[...] na colisão entre direitos fundamentais, no caso a proteção da fauna, um 
dos elementos imprescindíveis para o alcance do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e a sadia qualidade de vida, e o exercício da 
caça como forma de lazer, deve-se aplicar o princípio da proporcionalidade 
no sentido de se avaliar e escolher o direito fundamental a ser preservado, e 
ao meu ver não há dúvida que deve prevalecer a proteção da fauna, já que 
há tantos outros meios do direito ao lazer ser efetivado. 
 
Assim, a caça só deve ser permitida nos casos em que ela é necessária 
para a sobrevivência do homem.80 
 

 

 Ao analisar a perspectiva de Annelise, a tutela a ser preservada, ou seja, a 

questão do lazer e bem-estar, pode ser praticada de diversas formas as quais não 

agridam o meio ambiente, que também se trata de um direito constitucional e deve 

ser preservado para as futuras gerações, tornando o argumento de que “a caça deve 

ser permitida somente em situações necessárias” válido. 

 

D. A Caça Cientifica 

 

 A caça cientifica é prevista na Lei 5.197/67 em seu artigo 14 onde dispões 

que: 

 
Art. 14. Poderá ser concedida a cientistas, pertencentes a instituições 
científicas, oficiais ou oficializadas, ou por estas indicadas, licença especial 
para a coleta de material destinado a fins científicos, em qualquer época. 
§ 1º Quando se tratar de cientistas estrangeiros, devidamente credenciados 
pelo país de origem, deverá o pedido de licença ser aprovado e 
encaminhado ao órgão público federal competente, por intermedio de 
instituição científica oficial do pais. 
§ 2º As instituições a que se refere este artigo, para efeito da renovação 
anual da licença, darão ciência ao órgão público federal competente das 
atividades dos cientistas licenciados no ano anterior. 
§ 3º As licenças referidas neste artigo não poderão ser utilizadas para fins 
comerciais ou esportivos. 
§ 4º Aos cientistas das instituições nacionais que tenham por Lei, a 
atribuição de coletar material zoológico, para fins científicos, serão 
concedidas licenças permanentes.81 
 

 

 A Legislação referida entra em discordância ao estabelecer que à cientistas 

será dada licença especial que permita a coleta de material em qualquer época do 

                                                           
80 (Abdalla, 2007. pg 81) 
81 (Lei 5.197, 1967. Art. 14) 
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ano em seu artigo 14, sendo que anteriormente em seu artigo 10, alínea J, 

determina que não poderá haver caça de espécies silvestres fora do período 

permitido, sendo por exemplo o caso de animais em fase de reprodução, bem como 

a licença a licença permanente, se há a necessidade de renovar anualmente como 

determina o artigo 8 ao dispor que a publicação e atualização anual das espécies 

que serão permitidas a caça, assim também é valido para os locais, a época e os 

dias permitidos e a quota diária de exemplares, assim compartilha o pensamento de 

Celso Antônio Pacheco Fiorillo.82 

 

 Para Paulo Affonso Leme Machado: 

 
Mesmo respeitados todos os autênticos fins da ciência, não se compreende 
a autorização ou a permissão de coleta de material ‘em qualquer época’, 
nem ‘licenças permanentes’. Os períodos defesos deverão ser 
principalmente observados pelos homens da ciência e a exceção cumpre 
ser razoavelmente demonstrada. 83 

 

 No ponto de vista da autora Erika Bachara, todo ato de exploração ou 

utilização da fauna deve ser dotado de um critério sustentado, o mesmo significa 

dizer que ainda que a captura das espécies tenha como justificativa auxilio das 

ciências, é viável a racionalidade nos procedimentos. “Por isso é que as exceções 

devem estar abastadamente justificadas, de modo a restar evidente que a coleta do 

material não pode esperar o momento “ótimo” e oportuno, devendo se dar 

mediatamente”, cita Bachara.84 

 

 A Lei nº 9.605/98, estabelece em seu artigo 29, Caput a proibição da caça 

contra animais silvestres, nativos ou em rota migratória sem a devida permissão, 

licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, 

determinando a pena para o infrator de detenção de seis meses a um ano e multa. 

 

 O dispositivo aludido não faz distinção a respeito da modalidade da caça, 

estando sujeito as mesmas penalidades qualquer sujeito que praticar os atos 

descritos. Existe porem o aumento da pena em triplo, caso a conduta ilícita seja 

decorrente da caça profissional segundo o § 5º do dispositivo supra. 

 

                                                           
82(Fiorillo, 2001 apud Abdalla, 2007. pg 82) 
83 (Machado, 2007 op cit) 
84 (Bachara, 2003 op cit) 
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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 

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 
§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de 

caça profissional.85 

 

 A questão debatida não se refere ao procedimento da captura de espécimes 

para estudo, mas a realização do procedimento apenas quando as demais 

alternativas estiverem esgotadas, ou forem impossíveis, e sendo assim justificado 

juntamente ao órgão responsável. 

  

 Ressaltando que atualmente a ciências dispõe do apoio tecnológico, podendo 

se tornar uma alternativa que visa coibir a atividade de caça, a busca de novas 

tecnologias e procedimentos científicos. 

 

3.2.2. Infrações conta a fauna aquática 
 

 A Lei nº 9.605/98 abrange em sua definição de fauna silvestre todos os 

animais pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras que 

tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites territoriais ou 

aguas jurisdicionais brasileiros, incluindo deste modo as espécies aquáticas. 

 

 O artigo 29, §3º da Lei de Crimes Ambientais estabelece: 

 

§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às 

espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, 

que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites 

do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.86 
  

 Como citado anteriormente, cabe da mesma forma a fauna aquática, as 

ilicitudes que constitui crime a fauna terrestre instituído no artigo 29, Caput da Lei 

9.605/98. De esta forma 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, cabe pena 

de detenção de seis meses a um ano com inclusão de multa. 

 

                                                           
85 (Lei 9.605, 1998. Art 29) 
86 (Idem) 
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 Igualmente, o artigo 33 da mesma lei, estabelece que provocar através da 

emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da 

fauna aquática existente em rios lagos açudes, lagoas ou aguas jurisdicionais 

brasileiras constitui crime, no entanto a pena para esse ato ilícito é de valores 

superior ao crime do artigo 29, podendo o indivíduo permanecer detido por cerca de 

um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente.87 

 

 O artigo 35 do dispositivo supra determina sobre a pesca, e tem sua pena 

mais rigorosa ao dispor que: 

 

Art. 35. Pescar mediante a utilização de: 
I - explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito 
semelhante; 
II - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente: 
Pena - reclusão de um ano a cinco anos.88 

 

 A multa para o cometimento dessa ilicitude é prevista pelo decreto Nº 6.514, 

DE 22 DE JULHO DE 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente. Em seu artigo 36 estabelece sobre a pesca 

mediante explosivos, substancias que produzam o mesmo efeito em contato com a 

agua, ou substancias toxicas. 

 

Art. 36.  Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em 

contato com a água, produzam efeitos semelhantes, ou substâncias tóxicas, 

ou ainda, por outro meio proibido pela autoridade competente: 

 

Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com 

acréscimo de R$ 20,00 (vinte reais), por quilo ou fração do produto da 

pescaria. 89 

 

 O Artigo 33 da Lei nº 9.605/98 estabelece ainda a respeito dos danos 

causados no habitat da fauna aquática, ao dispor que incorre nas mesmas penas de 

um a três anos e multa, aquele que causar degradação em viveiros, açudes, ou 

estações de aquicultura de domínio público, explorar campos de invertebrados 

aquáticos e algas sem a devida autorização, ou fundeia embarcações e lançar 

detritos de qualquer natureza sobre moluscos ou corais, devidamente marcados em 

carta náutica. 

                                                           
87 (Lei 9.605, 1988. Art. 30) 
88 (Ibid. Art 35) 
89 (Lei 9.605, 1988. Art. 36) 
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 Além da detenção, as sanções administrativas aplicáveis são de multa no 

valor até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), estabelecida pelo Decreto 6.514/08 

em seu artigo 34. 

 

Art. 34.  Causar degradação em viveiros, açudes ou estação de aquicultura 
de domínio público: 
 
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais).90 

 

 Para efeitos de exportação, a previsão legal na Lei de Crimes Ambientais 

encontra-se em seu artigo 29, § 1º, inciso III, onde proíbe a venda, exposição 

exportação e a aquisição da fauna sem a devida licença ou autorização da 

autoridade competente, pode incorrer nas mesmas penas de detenção de seis 

meses a um ano, e multa.91 

 

 A multa aplicada para essa categoria de crime no Decreto 6.514/08 situa-se 

no artigo 38, onde inclui que cabe a mesma multa ao inverso, ou seja, aquele que 

introduzir espécies nativas em aguas jurisdicionais brasileiras. 

 

Art. 38.  Importar ou exportar quaisquer espécies aquáticas, em qualquer 
estágio de desenvolvimento, bem como introduzir espécies nativas, exóticas ou 
não autóctones em águas jurisdicionais brasileiras, sem autorização ou licença 
do órgão competente, ou em desacordo com a obtida: 
 
Multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil 
reais), com acréscimo de R$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou fração do 
produto da pescaria, ou por espécime quando se tratar de espécies 
aquáticas, oriundas de produto de pesca para ornamentação.  
§ 1o  Incorre na mesma multa quem introduzir espécies nativas ou exóticas 
em águas jurisdicionais brasileiras, sem autorização do órgão competente, 
ou em desacordo com a obtida.  
§ 2o  A multa de que trata o caput será aplicada em dobro se houver dano 

ou destruição de recife de coral. 92 
 

 Ressalta-se observar que ainda que os crimes relativos à fauna aquática se 

equiparem perante a Lei nº 9.605 em relação aos demais espécimes de fauna, as 

sanções administrativas aplicadas a elas são distintas, e variam de acordo com a 

ilicitude cometida.  

                                                           
90 (Decreto 6.514, 2008. Art 34.) 
91 (Lei 9.605 op .cit. Art 39) 
92(Decreto 6.514, 2008. Art 38)  
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3.3. Da crueldade contra os animais 
 

 Naturalmente a primazia do ser humano acerca da natureza e os animais são 

acompanhados de crueldade, e recaí sobre a parte mais vulnerável da relação que 

sofre diariamente com a exploração e os maus-tratos.  

 

 Na diligencia de coibir atos de maus tratos e abuso dos animais a Lei nº 

9.605/98, estabelece em seu artigo 32 que a pratica de atos de abuso, maus tratos, 

ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados nativos ou exóticos é 

crime punível de detenção de três meses a um ano e multa. 

 

Observa-se que o dispositivo em questão aborda a tutela tanto de animais 

silvestres, como se expande também a proteção da fauna domestica ou 

domesticada. 

 

Para Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Christiany Pegorari Conte, o dispositivo 

caminha de encontro a Constituição, que busca proteger a toda fauna sem distinção. 

 
Mais uma vez, o objeto jurídico do tipo é a preservação do meio ambiente, 
em especial a fauna silvestre, domestica ou domesticada, exótica, nativa, 
ameaçada ou não de extinção contra maus-tratos, ou abuso, atendendo ao 
conceito ampliativo da tutela da fauna, conforme disposto no art. 225 da 
CF.93 

 

A lei aborda como crime apenas o ato doloso de maus tratos, ou seja, a 

vontade livre e consciente de maltratar, abusar, ferir e mutilar os animais, não sendo 

admitida a punição em atos culposos, vez que não existe revisão legal. 

 

O Decreto de 1934 estabelece em seu artigo 3º um rol de condutas 

consideradas maus tratos, e ainda que revogado, serve de parâmetro para aplicação 

do artigo 30 da Lei nº 9.605, visto que não se tem outro diploma legal posterior que 

trate do mesmo conteúdo. 

 

Segundo o artigo 3º do aludido dispositivo consideram-se maus tratos: 

                                                           
93(Fiorillo, Celso Antonio Pacheco & Conte, Christiani Pegorari, Crimes Ambientais, São Paulo, Saraiva, 2012. pg 
129) 
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I - praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal; 

II - manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a 
respiração, o movimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz; 
III - obrigar animais a trabalhos excessívos ou superiores ás suas fôrças e a 
todo ato que resulte em sofrimento para deles obter esforços que, 
razoavelmente, não se lhes possam exigir senão com castigo; 
IV - golpear, ferir ou mutilar, voluntariamente, qualquer órgão ou tecido de 
economia, exceto a castração, só para animais domésticos, ou operações 
outras praticadas em beneficio exclusivo do animal e as exigidas para 
defesa do homem, ou no interêsse da ciência; 
V - abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem coma 
deixar de ministrar-lhe tudo o que humanitariamente se lhe possa prover, 
inclusive assistência veterinária; 
VI - não dar morte rápida, livre de sofrimentos prolongados, a todo animal 
cujo exterminio seja necessário, parar consumo ou não; 
VII - abater para o consumo ou fazer trabalhar os animais em período 
adiantado de gestação; 
VIII - atrelar, no mesmo veículo, instrumento agrícola ou industrial, bovinos 
com equinos, com muares ou com asininos, sendo somente permitido o 
trabalho etc conjunto a animais da mesma espécie; 
IX - atrelar animais a veículos sem os apetrechos indispensáveis, como 
sejam balancins, ganchos e lanças ou com arreios incompletos incomodas 
ou em mau estado, ou com acréscimo de acessórios que os molestem ou 
lhes perturbem o funcionamento do organismo; 
X - utilizar, em serviço, animal cego, ferido, enfermo, fraco, extenuado ou 
desferrado, sendo que êste último caso somente se aplica a localidade com 
ruas calçadas; 
Xl - açoitar, golpear ou castigar por qualquer forma um animal caído sob o 
veiculo ou com ele, devendo o condutor desprendê-lo do tiro para levantar-
se; 
XII - descer ladeiras com veículos de tração animal sem utilização das 
respectivas travas, cujo uso é obrigatório; 
XIII - deixar de revestir com couro ou material com identica qualidade de 
proteção as correntes atreladas aos animais de tiro; 
XIV - conduzir veículo de terão animal, dirigido por condutor sentado, sem 
que o mesmo tenha bolaé fixa e arreios apropriados, com tesouras, pontas 
de guia e retranca; 
XV - prender animais atraz dos veículos ou atados ás caudas de outros; 
XVI - fazer viajar um animal a pé, mais de 10 quilômetros, sem lhe dar 
descanso, ou trabalhar mais de 6 horas continuas sem lhe dar água e 
alimento; 
XVII - conservar animais embarcados por mais da 12 horas, sem água e 
alimento, devendo as emprêsas de transportes providenciar, saibro as 
necessárias modificações no seu material, dentro de 12 mêses a partir da 
publicação desta lei; 
XVIII - conduzir animais, por qualquer meio de locomoção, colocados de 
cabeça para baixo, de mãos ou pés atados, ou de qualquer outro modo que 
lhes produza sofrimento; 
XIX - transportar animais em cestos, gaiolas ou veículos sem as proporções 
necessárias ao seu tamanho e número de cabeças, e sem que o meio de 
condução em que estão encerrados esteja protegido por uma rêde metálica 
ou idêntica que impeça a saída de qualquer membro da animal; 
XX - encerrar em curral ou outros lugares animais em úmero tal que não 
lhes seja possível moverem-se livremente, ou deixá-los sem água e 
alimento mais de 12 horas; 
XXI - deixar sem ordenhar as vacas por mais de 24 horas, quando utilizadas 
na explorado do leite; 
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XXII - ter animais encerrados juntamente com outros que os aterrorizem ou 
molestem; 
XXIII - ter animais destinados á venda em locais que não reunam as 
condições de higiene e comodidades relativas; 
XXIV - expor, nos mercados e outros locais de venda, por mais de 12 horas, 
aves em gaiolas; sem que se faca nestas a devida limpeza e renovação de 
água e alimento; 
XXV - engordar aves mecanicamente; 
XXVI - despelar ou depenar animais vivos ou entregá-los vivos á 
alimentação de outros; 
XXVII. - ministrar ensino a animais com maus tratos físicos; 
XXVIII - exercitar tiro ao alvo sobre patos ou qualquer animal selvagem 
exceto sobre os pombos, nas sociedades, clubes de caça, inscritos no 
Serviço de Caça e Pesca; 
XXIX - realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou de 
espécie diferente, touradas e simulacros de touradas, ainda mesmo em 
lugar privado; 
XXX - arrojar aves e outros animais nas casas de espetáculo e exibí-los, 
para tirar sortes ou realizar acrobacias; 
XXXI transportar, negociar ou cair, em qualquer época do ano, aves 
insetívoras, pássaros canoros, beija-flores e outras aves de pequeno porte, 
exceção feita das autorizares Para fins ciêntíficos, consignadas em lei 
anterior;94 

 

O artigo 32 da Lei nº 9.605/98, ainda estabelece em seu §1º que a realização 

de experiências dolorosa ou cruel em animais vivos, mesmo que tenha como fins a 

educação ou a ciência, quando houver alternativa, é punível com a mesma pena, ou 

seja, a detenção de três meses a um ano, e multa, a pena poderá ser aumentada de 

um sexto a um terço se ocorrer a morte do animal como dispõe o §2º.95 

 

 As sanções administrativas previstas no Decreto nº 6.514/08 para este tipo de 

crime encontram-se no seu artigo 29, onde impõe que pratica de atos de abuso, 

maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados nativos 

ou exóticos, sujeitará multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil 

reais). 

 

3.4. Proibição de exportação de peles e couros 
 

Segundo o Primeiro Relatório Nacional sobre o Tráfico de Fauna Silvestre do 

RENCTAS a maior representação no mercado de artigos da fauna é a pele de 

répteis, tratando tanto no sentido quantitativo bem como o valor monetário, e estima-

                                                           
94 (Decreto nº 24.645, 1934. Art. 3) 
95 (Lei 9.605, 1988. Art.32) 



60 
 

se que milhões de peles são exportadas anualmente para centro de couro exótico 

sendo que as espécies utilizadas por eles não são criadas em cativeiros. Renctas 40 

 

O artigo 18 da Lei nº 5.197/67 traz a proibição da exportação para o exterior, 

de peles e couros de anfíbios e répteis, em bruto, estabelecendo que o indivíduo que 

praticar tal ato será punido com pena de reclusão de dois a cinco anos. 

 

 “ É proibida a exportação para o Exterior, de peles e couros de anfíbios e 

répteis, em bruto. ”96 

 

 A mesma conduta é estipulada na Lei 9.605/98, em seu Art. 30, onde 

descreve como ato ilícito a exportação de peles e couros de anfíbios e répteis em 

bruto, sem a devida autorização. 

 

Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em 
bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente: 
 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.97 

 

Observa-se que a lei mais nova revoga a antiga, por tanto a pena estipulada 

na Lei 5197/67, foi revogada para este tipo de crime pela Lei de crimes ambientais. 

Frisa-se ainda reparar que o segundo dispositivo aludido acrescenta em sua 

definição de ilicitude o ato de exportar “sem a autorização da autoridade ambiental 

competente” tornando-se, portanto, mais especifico em relação ao disposto. 

 

 Para Ney de Barros Bello Filho, o mercado de peles e couros representa o 

descaso para com o meio ambiente, representando uma indústria que se utiliza da 

caça profissional para satisfação dos interesses puramente econômico. 

 

O mercado da moda é freqüentemente abastecido de peles de animais para 
a confecção de bolsas, sapatos e outros itens do vestuário, e a sua 
utilização pela sociedade representa, de forma nítida, o descaso de alguns 
pelo ambiente e pela preservação das espécies. Não raro, o mercado de 
peles de anfíbios e de alguns roedores estes principalmente para a 
confecção de casacos, representa uma verdadeira indústria que se utiliza 
da caça profissional e predatória para a satisfação de seus interesses 

                                                           
96 (Lei 5.197, 1967. Art. 18) 
97 (Idem. Art 30)  
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puramente econômicos. Intentos esses que se arrimam na vaidade pouco 
racional de alguns.98  
 

 Os dados do RENCTAS afirmam que o mercado da moda é um dos principais 

responsáveis pelo tráfico de peles e couros, isso por que é uma atividade muito 

lucrativa já que esses produtos são considerados fino. 

 
As peles de crocodilos, cobras e lagartos são utilizadas para uma variedade 
de artigos: sapatos, bolsas, roupas, malas, pulseiras de relógio, cintos e 
outros. O couro dos répteis é considerado fino e seus produtos alcançam 
alto valor no mercado, sendo por isso uma atividade muito lucrativa.99  
 

 Ainda conforme o relatório do RENCTAS, o comercio de repteis na América 

aumentou de 28% para 82% do total do mercado mundial, além disso, grande parte 

dos lagartos teiús é destinada ao mercado internacional de couro exótico sendo 

exportados ilegalmente pequenos volumes da Colômbia, Peru, Uruguai, Brasil e 

Panamá.100  

 

Nos casos de exportação de exportação de peles de outros animais que não 

sejam anfíbios e répteis, bem como outros produtos oriundos da fauna como presas 

e penas, o crime estará configurado no Art. 29 da lei 9.605, inciso III, onde constitui: 

 

Art 29, §1, III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, 

tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou 

espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como 

produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não 

autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da 

autoridade competente.101 

 

A conduta ilícita também é regulamentada pelo Decreto 6.514 de 22 de julho 

de 2008, que dispões as sanções administrativas ao meio ambiente cabível. Em seu 

artigo 26 comina a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a indevida exportação 

de peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sendo acrescidos R$ 200,00 

(duzentos reais) para cada unidade não constante na lista oficial de espécies em 

risco ou ameaçada de extinção, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por unidade 

constante na lista de espécies ameaçadas de extinção, inclusive da CITES.102 

                                                           
98 (Filho, 2001 Apud Abdalla, 2007. pg 100) 
99 (Renctas, 2001. Pg 40) 
100 (Idem , 2001. Pg 41) 
101 (Lei 9.605, 1988. Art.29) 
102 (Decreto 6.514, 2008. Art 26) 
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3.5. A proteção da fauna nas unidades de conservação 
 

O sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza foi instituído 

através da Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, que regulamenta o Art. 225, §1º, 

incisos I, II, III, e IV da Constituição Federal de 1988. 

 

Em seu artigo 2º, inciso I, define o conceito de unidade de conservação. 

 
I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção; 103 
 

As unidades de conservação integrantes do SNUC pertencem a dois grandes 

grupos com características especificas, sendo eles: 

 

A. Unidade de Proteção Integral  

 

 Os objetivos básicos das Unidades de Proteção Integral é a preservação da 

natureza sendo admitido o uso indireto dos seus recursos naturais. Dentre as 

categorias de UC pertencente a esta unidade encontra-se: I – Estação Ecológica; II - 

Reserva Biológica; III - Parque Nacional; IV - Monumento Natural; V - Refúgios de 

Vida Silvestre, sendo esta última a mais relevante para o presente trabalho nesse 

grupo. 104 

 

 A disciplina jurídica dos Refúgios de Vida Silvestre está disposta no artigo. 13 

da Lei nº 9.985/00, onde afirma ser o seu objetivo a proteção de ambientes naturais 

onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécimes ou 

comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. 105 

 

 Esta unidade de conservação pode ser constituída por áreas particulares, 

desde que haja uma conciliação entre os objetivos da unidade e a utilização privada 

da terra e dos recursos pelos proprietários. Nos casos onde essa compatibilidade de 

interesses não exista, e as atividades privadas ou o proprietário não concorde com 

                                                           
103 (Lei 9.985 , 2000. Art. 2º) 
104 (Idem Art. 7 e 8) 
105 (Id Art 13 §1º 
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as condições impostas pelo órgão responsável pela administração da unidade, a 

área poderá ser desapropriada. (§ 2º, artigo 13). 

 

 Não obstante seja permitida a visitação pública, estará sujeita as normas e 

restrições determinadas no Plano de Manejo da unidade, bem como às normas 

determinadas pelo órgão responsável por sua administração e ainda às que são 

previstas em regulamentos. 

 

 Ressalta-se lembrar de que a pesquisa cientifica é permitida desde que com 

autorização prévia do órgão competente pela administração da unidade, estando 

sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como as previstas em 

regulamento. 

 

 B. Unidade de Uso Sustentável 

 

A Unidade de Uso Sustentável tem como objetivo compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais. O artigo 14 da Lei nº 9.985/00 define as categorias pertencentes ao grupo 

de Unidades de Uso Sustentável. 

 
Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes 
categorias de unidade de conservação: 
I - Área de Proteção Ambiental;  
II - Área de Relevante Interesse Ecológico;  
III - Floresta Nacional;  
IV - Reserva Extrativista;  
V - Reserva de Fauna;  
VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.106 
 

 Neste grupo, torna-se relevante falar sobre as reservas de fauna, já que o 

assunto abordado é referente à sua proteção. O artigo 19 da lei aludida define a 

reserva de fauna da seguinte forma: 

 
Art. 19. A Reserva de Fauna é uma área natural com populações animais 
de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, 
adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico 
sustentável de recursos faunísticos.107 

 

                                                           
106(Lei 9.985, 2000. Art 14) 
107 (Idem Art 19, §1º) 
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 Diferente dos Refúgios de Vida Silvestre abordado anteriormente, a Reserva 

da Fauna não pode ser composta por terras particulares, isso se dá pelo simples 

motivo de que esta é uma unidade de conservação de posse e domínio público, 

desta forma as áreas particulares incluídas em seu domínio devem ser 

desapropriadas. 

 

 A visitação por vez ainda é permitida para essas áreas desde que 

obedecendo às normas estabelecidas pelo órgão responsável por a administração 

dessas áreas, e ainda em compatibilidade com o manejo da unidade. 

 

 Os parágrafos 3º e 4º determinam a proibição da caça amadorística e 

profissional nessas unidades, frisando que a comercialização dos produtos e 

subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis sobre a 

fauna e regulamentos. 

 

José Eduardo Ramos Rodrigues entende que essa categoria de unidade de 

conservação é a mais mal regulamentada pela Lei do SNUC, segundo seu 

argumento: 

 

Embora seu objetivo fundamental seja a pesquisa científica, não existe um 
dispositivo específico para tratar do assunto, como se observa em todas as 
outras, salvo as Áreas de Relevante Interesse Ecológico. Assim, é de se 
aplicar a regra geral contida no § 2º do art. 32, que prescreve ser a 
realização de pesquisas científicas dependente de aprovação prévia e 
sujeita à fiscalização do órgão responsável por sua administração, 
respeitado o Plano de Manejo e seus regulamentos (art.28).108 
 

A observação feita por José Affonso da Silva onde adverte que ainda que seja 

proibido qualquer tipo de caça no dispositivo supra, não há proibições em relação a 

pesca, embora a fauna aquática faça parte da Reserva da Fauna, desta forma cabe 

ao Decreto-Lei nº 221, e as Leis nº 7.643/87 e nº11.959/09 disciplinar essa atividade. 

 

3.6. Regulamentação da fauna nos zoológicos 
 

A regulamentação dos Jardins Zoológicos encontra-se na Lei nº  7.173 de 14 

de dezembro de 1983, a mesma estabelece em seu artigo 1º que qualquer coleção 

                                                           
108 (Rodrigues, José Eduardo Ramos, 2002 Apud Abdalla, 2007. Pg 132) 
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de animais silvestres mantidos vivos em cativeiros e expostos para visitações é 

considerada como jardim zoológico. 

 

A mesma lei prevê em seu artigo 5º que os zoológicos devem possuir um 

registro no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), servindo como 

licença de funcionamento e podendo ser caçado temporariamente ou 

permanentemente nos casos de infrações. 

 
Art 5º - Os estabelecimentos enquadrados no art. 1º da presente lei são 
obrigados a se registrarem no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal - IBDF, mediante requerimento instruído com todas as 
características de situação e funcionamento que possuam. 
 
Parágrafo único - O registro, com classificação hierárquica, representa uma 
licença de funcionamento para jardim zoológico e poderá ser cassado 
temporária ou permanentemente, a critério do IBDF, no caso de infração ao 
disposto na presente lei e à proteção à fauna em geral.109 

 

No que se refere ao âmbito de proteção da fauna, é valido ressaltar o artigo 

7º, onde estabelece que as dimensões dos jardins zoológicos, bem como as suas 

instalações devem respeitar aos requisitos mínimos de habitação, sanidade e 

segurança de cada espécie, garantindo o tratamento indispensável à proteção e 

conforto do público visitante, e atendendo as necessidades ecológicas e a 

continuidade do manejo. 

 

 Para o funcionamento de cada alojamento, faz se a necessidade do 

certificado “habite-se” que é fornecido após a devida inspeção pelo IBDF (artigo 8), 

não podendo os alojamentos comportarem exemplares com números maiores que 

os estabelecidos e aprovados pela autoridade que concedeu o registro (artigo 9), 

sendo ainda a assistência profissional permanente de, no mínimo um biologista e 

médico veterinário.110 

 

Estabelece o artigo 14 da lei aludida que os jardins zoológicos devem possuir 

um livro com todos os registros de seu acervo faunístico, onde devem constar todas 

as aquisições, nascimentos, óbito e transferências dos animais registrando a 

procedência e o destino. Este livro deve ser integralmente rubricado pelo IBDF, e 

ficará a disposição do poder público para fiscalização. 

                                                           
109 (Lei 7.173, 1983. Art. 5º) 
110 (Lei 7.173, 1983. Art. 10) 
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 Não sendo cumprido o dispositivo mencionado, incidirá nas sanções 

administrativas estabelecidas pelo Art. 31 do decreto 6.514/08, onde determina o 

pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais)111.  

 
Parágrafo único.  Incorre na mesma multa quem deixa de manter registro de 
acervo faunístico e movimentação de plantel em sistemas informatizados de 

controle de fauna ou fornece dados inconsistentes ou fraudados.112 
 

  A compra, bem como a venda de espécies exóticas são permitidos aos jardins 

zoológicos, sendo disciplinado respectivamente através do artigo 12 e 16 da Lei nº 

7.173 /83, mediante autorização previa do IBDF, é vedado porem, no segundo caso 

transações destes com espécies da fauna nativa.113 

 

Em relação a fauna nativa, é necessário para a aquisição e coleta desses 

animais uma licença prévia do IBDF respeitando a legislação vigente, sendo 

permitida a venda de exemplares excedentes se comprovado o seu nascimento em 

cativeiro, podendo também ser permutado com indivíduos afins do Brasil e do 

Exterior. 

 

 Ao ponto de vista de Laerte Fernando Levai, ainda que os zoológicos 

desempenhem uma função na formação ecológica e cultural dos povos, 

apresentando animais que compõem a fauna do planeta às crianças, são ao mesmo 

tempo verdadeiras “vitrines vivas”. Considera ainda que algumas instalações são 

precárias, e restringem o animal do seu bem mais precioso que é a liberdade.114 

 

Não obstante existem zoológicos que vislumbram em seus animais lucros 

econômicos, em contraposto existem zoológicos que visam a proteção de animais 

que vítimas da crueldade humana não possui condições de se adaptar a uma vida 

livre na natureza.  

 

                                                           
111 (Decreto nº 6.514, 2008. Art. 31) 
112 (Idem) 
113 (Lei 7.173, 1983. Art. 12 e 16) 
114 (Abdalla, 2001. pg. 121) 
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Jeniffer é bióloga do zoológico de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e 

demonstra total afeto ao falar dos animais ao quais tem contato diariamente, a 

mesma explica que o espaço que fica localizado no Parque Natural Municipal Estoril, 

é diferenciado, e busca mudar a imagem negativa dos zoológicos. 

 

A bióloga conta que muitos animais ao chegarem lá no zoológico, foram 

vítimas de maus tratos, atropelamentos, ou mesmo foram entregues voluntariamente 

por seus donos, devido estes não saberem a forma correta para tratá-los. Durante o 

tempo que ficam no local esses animais recebem o devido tratamento e se 

estiverem aptos a uma vida na natureza são libertos.115 

 

Infelizmente, alguns animais como as duas onças que se encontram em um 

dos recintos, não possuem condições para serem libertados, isso ocorre por 

diversas razões como a domesticação, que impede que estes animais consigam 

sobreviver sozinhos, esse é exatamente o caso das onças que após o abandono da 

mãe, foram acolhidas ainda filhotes e alimentadas por mamadeiras. 

 

Outro caso que também merece atenção é uma macaco-prego, que após ser 

atropelada foi resgatada e cuidada, porem esta perdeu o movimento de seu braço 

esquerdo, e hoje se encontra em um dos recintos em exposição. 

 

 Ainda que existam zoológicos que tem sua fauna como “troféu de exposição”, 

tem zoológicos que desempenham papeis importantes para a sociedade e os 

animais como a educação ambiental. 

 

3.7. Proteção da exportação de espécies em extinção   

 
 Tendo em vista que a flora e fauna são importantes elementos para o 

equilíbrio do meio ambiente e que estes vem sofrendo uma constante exploração e 

em ajuda ao combate do comércio internacional das espécies da fauna em perigo de 

extinção existem medidas internacionais 

 

                                                           
115 (Informação fornecida por a Bióloga do zoológico do Parque Estoril Jennifer, em uma visita técnica) 
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 Muitas são as normas internacionais de proteção da fauna em que o Brasil faz 

parte, como a Convenção Sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e 

Fauna Selvagem em Perigo de Extinção - CITES. 

 

 Percebe-se que o comércio internacional de animais e plantas silvestres 

ultrapassa a fronteira dos países, e que seria necessária a cooperação internacional 

para proteger certas espécies da exploração. Esta é a essência que está presente 

na CITES, que nasceu como resultado de uma reunião dos membros da IUCN (The 

World Conservation Union - União Mundial para a Conservação da Natureza) 

celebrada em 1963, sendo que seu texto foi aprovado por representantes de 80 

países, em Washington, em 3 março de 1973 e entrou em vigor em 1º de julho de 

1975. Atualmente, conta com 183 membros, sendo um dos acordos ambientais que 

tem o maior número de membros. 

 

 Os Estados que concordaram em se vincular a Convenção são conhecidos 

como Partes e essa vinculação é feita voluntariamente. Embora a CITES seja 

juridicamente vinculativa para as Partes - ou seja, elas devem implementar a 

Convenção - não substitui as leis nacionais. Cada parte deve promulgar sua própria 

legislação nacional para garantir que a CITES seja aplicada em nível nacional. O 

Brasil é signatário da CITES, tendo sido aprovada mediante o Decreto Legislativo nº 

54 em 24 de junho de 1975116 e promulgado pelo Decreto-Lei 76.623, em 17 de 

novembro de 1975.117  

 

 Ainda no ordenamento jurídico brasileiro, há outros diplomas legais foram 

elaborados para complementá-los, entre eles, destaca-se o Decreto-Lei 3.607 de 21 

de setembro de 2000118 que dispõe sobre a implementação dessa Convenção, 

adaptando seus dispositivos à nossa legislação e à estrutura dos órgãos ambientais. 

 

3.7.1. Objetivo da CITES 
 

 A Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e da 

                                                           
116 Decreto Legislativo nº 54, 1975) 
117 (Decreto nº 76.623, 1975) 
118 (Decreto nº 3.607, 2000) 
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Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, tem como principal objetivo fiscalizar o 

comércio internacional das espécies por ela protegidas, para que este não se torne 

uma ameaça à sobrevivência delas. 

  

 Toda importação, exportação, reexportação e introdução procedente do mar 

de espécies amparadas pela Convenção deve ser autorizada mediante um sistema 

de concessão de licenças. 

 

 Guido Fernando Silva Soares diz: 

 

A Cites tem por finalidade a regulamentação minuciosa do comércio 
internacional das espécies protegidas e, para tanto, adota a técnica de 
diferenciar os regimes de controle em três categorias, conforme a espécie e 
espécimes estejam incluídas em listas constantes dos Anexos à 
Convenção, Anexos I, II e III; além de definir o regime jurídico aplicável a 
cada Anexo, a Convenção ainda especifica os critérios pelos quais se fazem 
a inclusão, exclusão ou passagem de um Anexo para outro, dos animais e 
plantas protegidos.119 
 

3.7.2. Organização da CITES 
 

 As espécies amparadas pela CITES estão incluídas em três apêndices, 

segundo o grau de proteção que necessitam.120  

 

 APÊNDICE I  

 

 Este inclui espécies ameaçadas de extinção, seu comércio é permitido 

apenas em circunstâncias excepcionais. 

 

 ESPÉCIMES DO APÊNDICE I 

 

 É necessária uma licença de importação emitida pela autoridade de gestão do 

Estado de importação. Só pode ser emitido se o espécime não for usado para fins 

comerciais e se a importação for para fins que não prejudiquem a sobrevivência da 

                                                           
119 (SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente. São Paulo: Atlas,2001. p.351) 
120 (Convention on International Trade In Endangered Species of Fauna and Flora. Disponível em 
<https://www.cites.org/eng/disc/how.php>) 
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espécie. No caso de um animal ou planta viva, a Autoridade Científica deve estar 

convencida de que o destinatário está equipado corretamente. 

 

 Faz-se necessário também um certificado de exportação ou de reexportação 

emitido pela Autoridade de Gestão do Estado de exportação ou reexportação. A 

licença de exportação só pode ser emitida se o espécime for legalmente obtido, 

sendo que o comércio não prejudicará a sobrevivência das espécies se e uma 

licença de importação já foi emitida. Um certificado de reexportação só pode ser 

emitido se o espécime tiver sido importado de acordo com as regras da Convenção 

e, no caso de um animal vivo ou planta, se tiver sido emitida uma licença de 

importação. 

 

 APÊNDICES II 

 

 Inclui-se espécies não necessariamente ameaçadas de extinção, mas em que 

o comércio deve ser controlado para evitar a utilização incompatível com sua 

sobrevivência. 

 

 ESPÉCIMES DO APÊNDICE II 

 

 Há também a necessidade uma licença de exportação ou um certificado de 

reexportação emitido pela Autoridade de Gestão do Estado de exportação ou 

reexportação.  

 

 No caso de espécimes introduzidos a partir do mar, um certificado deve ser 

emitido pelo órgão de Gestão do Estado em que os espécimes estão sendo trazidos, 

para as espécies constantes do Apêndice I ou II. Como está disposto no texto da 

Convenção no seu Artigo IV, parágrafo 6:   

 
6. A introdução do mar de qualquer espécime de uma espécie incluída no 
Apêndice II exigirá a concessão prévia de um certificado de um órgão de 
administração do Estado de introdução. Um certificado só será concedido 
quando as seguintes condições forem preenchidas: 
 
(a) uma Autoridade Científica do Estado de introdução informa que a 
introdução não prejudicará a sobrevivência das espécies envolvidas; e  
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(b) uma Autoridade Administrativa do Estado de introdução está convencido 
de que qualquer espécime vivo será tratado de forma a minimizar o risco de 
ferimentos, danos à saúde ou tratamento cruel.121 

 
 A Conferência das Partes (CoP), é o órgão supremo de decisão da 

Convenção e inclui todas as suas Partes, concordou na Resolução Conf. 9.24 (Rev. 

CoP17), sobre um conjunto de critérios biológicos e comerciais para ajudar a 

determinar se uma espécie deve ser incluída nos Apêndices I ou II. Em cada reunião 

as Partes apresentam propostas com base nesses critérios para alterar esses dois 

Apêndices. Essas propostas de emendas são discutidas e submetidas à votação. 

 

APÊNDICE III 

 

 Este apêndice contém espécies protegidas em pelo menos um país, que 

pediu assistência a outras Partes da CITES no controle do comércio. As alterações 

ao Apêndice III seguem um procedimento distinto das alterações aos Apêndices I e 

II, uma vez que cada Parte tem o direito de fazer alterações unilaterais. 

 

 Um espécime de uma espécie mencionada na CITES pode ser importado, 

exportado ou reexportado de um Estado Parte para a Convenção somente com o 

documento apropriado e se este tiver sido obtido e apresentado para autorização no 

porto de entrada ou saída. Os requisitos de um país para outro podem variar muito 

então é sempre necessário verificar as leis nacionais do país. 

ESPÉCIMES DO APÊNDICE III 

 No caso do comércio de um Estado que incluiu as espécies no Apêndice III, é 

necessária uma licença de exportação emitida pelo Órgão de Administração desse 

Estado.  

 Já se for exportação de qualquer outro Estado, é exigido um certificado de 

origem emitido pela sua Autoridade de Gestão. No caso da reexportação, é exigido 

um certificado de reexportação emitido pelo Estado de reexportação. No seu VII, a 

Convenção permite ou exige que as Partes façam determinadas exceções aos 

princípios gerais, para os seguintes casos: 

                                                           
121 (CITES, 1973) 
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 A. Para espécimes em trânsito ou transbordados  

 B. Para os espécimes que foram adquiridos antes das disposições da CITES 

aplicadas a eles (conhecidos como espécimes pré-convencionais; 

 C. Para espécimes que são efeitos pessoais ou domésticos [ver Resolução; 

 D. Para animais que foram "criados em cativeiro"; 

 E. Para plantas que foram "propagadas artificialmente; 

 F. Para espécimes destinados à pesquisa científica; 

 G. Para animais ou plantas que fazem parte de uma coleção ou exposição 

itinerante, como um circo. 

 

 Importante frisar que quando uma espécie é incluída em um dos apêndices, 

todas as partes e derivados desta espécie também estão incluídos no mesmo salvo 

se acompanhada de anotação que indique que somente se incluem no apêndice, 

determinada parte ou derivado. 

 

 Na hipótese um espécime de uma espécie listada na CITES for entre um país 

que é Parte na CITES e um país que não é, o país que é uma Parte pode aceitar 

documentação equivalente às permissões e certificados descritos acima. 

 

3.7.3. Licenças e certificados da CITES 
 

 As licenças e certificados, que nas palavras de Guido Fernando Silva Soares 

“constituem requisitos básicos para legitimar qualquer movimento internacional dos 

espécimes contemplados pela CITES.122 Em seu artigo 6º a CITES dispõe estas. 

 

O artigo 11 do Decreto 3.607/00, regulamentou as licenças e certificados da 
CITES: 

Art. 11.  Toda Licença ou Certificado CITES deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações 
I - título da Convenção; 
II - nome e domicílio da Autoridade Administrativa que o emitiu; 
III - número de controle; 
IV - nomes, sobrenomes e domicílios do importador e do exportador; 
V - tipo da operação comercial (exportação, reexportação, importação ou 
introdução procedente do mar); 
VI - nome científico da espécie ou das espécies; 

                                                           
122 (SOARES, Guido Fernando Silva. op. cit. p.353) 
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VII - descrição do espécime ou dos espécimes em um dos três idiomas 
oficiais da Convenção; 
VIII - número de identificação das marcas dos espécimes, se as tiverem; 
IX - Anexo da CITES em que a espécie está incluída; 
X - propósito da transação; 
XI - data em que a Licença ou Certificado foi emitido e data em que expira; 
XII - nome e assinatura do emitente; 
XIII - selo de segurança da Autoridade Administrativa; e 
XIV - origem dos espécimes que a Licença ou Certificado ampara.123 

 
 Complementando as certificados da CITES no caso de reexportação,  o artigo 

12  diz que além das informações acima, deverão conter: 

 

I - O país de origem;  

 

II - O número de controle da Licença ou Certificado CITES emitido pelo país de 

origem e a data em que este foi emitido;  

 

III - O país da última reexportação caso já tenha sido reexportado, e, neste caso, o 

número do Certificado e a data em que foi expedido. (artigo 12 do Decreto 3.607/00). 

 

 Estas licenças e certificados são intransferíveis e possuem validade de no 

máximo seis meses como apresentado no artigo 13 do Decreto 3.607/00. Já no 

artigo 14 " caput" se as licenças e certificados da CITES sejam emitidas com base 

em informações falsas ou em desacordo com o exigido pelo Decreto elas serão 

canceladas ou recusadas pelo IBAMA.   

 

3.7.4. Livre à aplicação dos dispositivos da CITES 
 

 No artigo 7º da CITES estão previstas as contingências em que não serão 

aplicadas suas normas. Pode-se exemplificar, como no parágrafo 7º do artigo 7º da 

Convenção, existe a possibilidade de dispensa de certificados e licenças: 

7. Uma autoridade de gestão de qualquer Estado pode renunciar aos 
requisitos dos artigos III, IV e V e permitir o movimento sem permissões ou 
certificados de espécimes que fazem parte de um zoológico, circo, 
menagerie, exposição vegetal ou outra exposição itinerante, desde que: 

(a) o exportador ou importador registra os detalhes completos desses 
espécimes com essa Autoridade de Gestão; 

                                                           
123 (Lei Nº 13.481, 2017)  
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(b) os espécimes estão em qualquer uma das categorias especificadas nos 
parágrafos 2 ou 5 deste artigo; e 

(c) A Autoridade Administrativa está convencida de que qualquer espécime 
vivo será transportado e cuidado de forma a minimizar o risco de lesões, 
danos à saúde ou tratamento cruel.124 

 

 O artigo 16 do Decreto 3.607/00, regulamenta essas isenções que lista alguns 

casos em que as disposições sobre os procedimentos necessários ao comércio 

internacional das espécies protegidas pela CITES não serão aplicadas. São eles: 

 

Art. 16.  As disposições previstas no Capítulo II deste Decreto não serão 
aplicadas nos seguintes casos: 
I - trânsito ou transbordo de espécimes no território de país que seja 
signatário da Convenção, enquanto os espécimes permanecerem sob o 
controle aduaneiro; 
II - quando a Autoridade Administrativa do país de exportação ou de 
reexportação verificar que um espécime foi adquirido antes da Convenção 
entrar em vigor; 
III - espécimes que sejam objetos pessoais ou de uso doméstico, exceto 
nos casos previstos no § 3o do art. 7o da Convenção; 
IV - empréstimo, doação ou intercâmbio sem fim comercial entre cientistas 
ou instituições científicas registradas junto às Autoridades Administrativas 
dos respectivos países; e 
V - espécimes que fazem parte de zoológico, circo, coleção zoológica ou 
botânicas ambulantes, desde que sejam obedecidos os seguintes 
requisitos: 
a) o exportador ou importador registre todos os pormenores sobre os 
espécimes junto à Autoridade Administrativa; 
b) os espécimes estejam incluídos nos incisos II a IV deste artigo; e 
c) a Autoridade Administrativa verifique se o transporte não causará danos 
ao espécime.125 
 

3.7.5. A força da CITES 
 

 No que se trata à eficácia da CITES, é interessante tomar nota das 

considerações de Forster e Osterwoldt: 

 

Conquanto a convenção não inclua qualquer provisão para penalizar as 
Partes por não- cumprimento, as Partes preferem evitar serem citadas em 
relatórios sobre alegadas infrações. Sobretudo, nos casos mais sérios de 
inadimplemento, quando inexiste qualquer opção possível a curto prazo, a 
COP e/ou o Comitê Permanente, aconselhados pela Secretaria, têm ido ao 
extremo de recomendar a cessação de comércio com um país particular, 
enquanto permanecerem os problemas de implementação da convenção, 
conforme identificados. Tal fato tem apresentado, invariavelmente, 
resultados benéficos, ao criar incentivos à Parte interessada em adotar as 
necessárias medidas.126 

                                                           
124 (CITES, 1973. Art 7) 
125 (Decreto 3.607, 2000. Art. 16) 
126 (Apud. SOARES, Guido Fernando Silva. op. cit. p.359-360) 
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 CITES é um enorme avanço no campo internacional para a proteção das 

espécies ameaçadas de extinção ou que correm o risco, caso não sejam tomadas 

medidas firmes de restrição a sua comercialização, é preciso ainda muito trabalho 

para que ela se torne realmente efetiva, em nosso país. 

 

 No campo nacional, é imprescindível uma maior divulgação das normas 

ambientais internacionais, pois uma sociedade informada, consciente, tem mais 

condições de participar da luta contra o comércio ilegal das nossas espécies. 

 

 Como já explanado ao longo de todo o trabalho a comercialização ilegal de 

espécies animais continua em crescimento, já que o tráfico internacional de animais 

silvestres é o terceiro maior do mundo. Seria necessária uma comunicação maior 

entre os órgãos ambientais internacionais e os órgãos ambientais nacionais, para 

que ambos buscassem a melhor forma de ao menos diminuir o comércio ilegal. 

 

3.8 Competência para legislar e proteger a fauna 

 

A competência para legislar sobre a fauna está prevista no artigo 24, inciso VI 

da Constituição Federal que dispõe que compete à União, a os Estados e ao Distrito 

Federal legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 

defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 

poluição. Essa competência, também pode ser estendida aos Municípios por força 

do artigo 30, inciso I e II da Constituição Federal: 

 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.127 

 

 Já no que se refere a   proteção da fauna a Constituição Federal no seu artigo 

23, inciso VII, preceitua que é competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, preservar as florestas, a fauna e a flora. Assim 

pode-se dizer no que se alude à fauna tem-se competência legislativa concorrente e 

competência material comum. 

 

                                                           
127 (Constituição 1988) 
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3.9. Instrumentos processuais de proteção a fauna 
 

A. Ação civil pública 

 

 O artigo 1º, da Lei nº 7.347/85, a ação civil pública tem como objetivo a 

reparação de danos morais e patrimoniais causados ao meio-ambiente; ao 

consumidor; à ordem urbanística; a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico; por infração da ordem econômica e da economia 

popular; à ordem urbanística. 

  

 Como ferramenta para a proteção do meio ambiente, e 

por consequência da fauna, na esfera civil, temos a ação civil pública. 

Nos termos do artigo 3º da Lei 7.347/85, a ação civil pública está prescrito 

a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 

 

 Segundo Édis Milaré, “o objeto da ação vem a ser o pedido de 

providência jurisdicional que se formula para a proteção de determinado bem da 

vida”. 128 

 

 A ação civil pública deve ser proposta no local onde ocorreu o dano ambiental  

como  situado no artigo 2º da Lei 7.347/85, e de acordo com o artigo 5º da Lei 

7.347/85, podendo ser proposta pelo Ministério Público; Defensoria Pública; União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios; autarquia, empresa pública, fundação ou 

sociedade de economia mista e associação desde que esta esteja constituída há 

pelo menos um ano nos termos da lei civil e inclua, entre suas finalidades 

institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à 

livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico.  

 

 No caso de a ação civil pública ser proposta por associação, artigo 5º, § 4º da 

Lei 7.347/85, o Juiz poderá dispensar o requisito da pré-constituição, quando haja 

manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou 

pela relevância do bem jurídico a ser protegido.  

                                                           
128 (82 - MILARÉ, Édis. op. cit. p.510) 
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 Se o Ministério Público não intervir no processo como parte, atuará 

obrigatoriamente como fiscal da lei (artigo 5, § 1º da Lei 7.347/85). Nos termos do 

artigo 5º, § 3º da Lei nº 7.347/85, havendo desistência infundada ou abandono da 

ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a 

titularidade ativa.  

 

 A Lei nº 7.347/85 criou para o Ministério Público, na primeira parte do § 1º do 

artigo 8º, o instrumento do inquérito civil para a colheita de provas antes da 

propositura da ação civil pública, ao preceituar:  

 

Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades 

competentes as certidões e informações que julgar necessárias, a serem 

fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito 

civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, 

informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá 

ser inferior a 10 (dez) dias úteis.129 

 

O dispositivo acima que diz que a instauração do inquérito civil não é 

obrigatória, podendo o Ministério Publico propor de imediato a ação civil pública. 

 

 No artigo 9º Caput da Lei 7.347/85 se o Ministério Público, após de esgotadas 

todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura 

da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças 

informativas, fazendo-o fundamentadamente. Nessa situação, os autos do inquérito 

civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de se 

incorrer em falta grave, no prazo de três dias, ao Conselho Superior do Ministério 

Público situado no § 1º e já no § 4º diz que poderá homologar o pedido de 

arquivamento ou designar outro do Ministério Público para o ajuizamento da ação. 

Importante registar que pelo artigo 10 da Lei 7.347/85: 

 

Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) 
anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados 

                                                           
129 (Lei nº 7.347, 1985. Art. 8º) 
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técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados 
pelo Ministério Público. [...]130 

  

 Segundo Laerte Fernando Levai 131 em relação à proteção da fauna podemos 

citar alguns exemplos de ações civis públicas propostas pelo Ministério Público, 

visando: 

 

 a) impedir rodeios, devido a utilização de instrumentos e métodos que 

causam dor e sofrimento aos animais, caracterizando maus tratos e crueldade; 

 

 b) impedir apresentação de animais em circo, quando estas caracterizam 

abusos contra os animais; 

 

 c) impedir o abate de animais com métodos vedados por lei, por ocasionarem 

sofrimento a estes; 

 

 d) impedir a utilização irregular de animais silvestres em circos, dentre outras. 

 
B. Ação penal 

 

 Quase todas as ações praticadas em prejuízo da fauna são atos ilícitos 

tipificados na Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), em seu Capítulo V, na 

Seção I, do artigo 29 a 37 tratam sobre os crimes contra a fauna. 

 

 As condutas criminosas estão previstas nos artigos 29 a 35. O artigo 29 a 33 

refere-se à caça, os artigos 34 a 36 refere-se à pesca, e por fim no artigo 37 se 

define o que não é considerado crime contra a fauna. 

 

 A transação penal estra prescrita no artigo 76 da Lei nº 9099/95, esta ocorre 

antes da apresentação da denúncia, na fase administrativa, o Ministério Público 

poderá propor um acordo, transacionando o direito de punir do Estado com o direito 

à liberdade do "autor do fato", desde que presentes os pressupostos objetivos e 

subjetivos previstos na lei: 

                                                           
130 (Idem, Art.10) 
131 (LEVAI, Laerte Fernando. op. cit. p.113) 
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Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal 

pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério 

Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou 

multas, a ser especificada na proposta. 

§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá 

reduzi-la até a metade. 

§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 

I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena 

privativa de liberdade, por sentença definitiva; 

II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, 

pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; 

III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e 

suficiente a adoção da medida. 

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será 

submetida à apreciação do Juiz. 

§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da 

infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não 

importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir 

novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos. 

§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida 

no art. 82 desta Lei. 

§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de 

certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo 

dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação 

cabível no juízo cível.132 

 

 Acentua-se que para a aplicação é necessária a prévia composição do artigo 

27 da Lei 9.605/98 sobre o dano ambiental e para a aplicação da suspensão 

condicional do processo é necessário que o infrator tenha realizado a reparação do 

dano ambiental, nos termos do artigo 28 da Lei 9.605/98. 

 

 A ação penal nos crimes contra a fauna é pública incondicionada, sendo o 

legitimado para propô-la o Ministério Público. 

 

 A competência para processar e julgar os crimes contra a fauna foi pacificada 

pelo Superior Tribunal de Justiça, através de sua súmula 91. Sendo a Justiça 

Federal, devido ao artigo 1º da Lei 5.197/67, que dispõe que a fauna silvestre, bem 

como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, 

devendo, no entanto, a União zelar por ela. Porém, essa súmula foi cancelada na 

sessão de 08/11/2000, da Terceira Seção do STJ. 

                                                           
132 (LEI Nº 9.099, 1995. Art 76) 
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 Nicolao Dino de Castro Costa Neto, Ney de Barros Bello Filho e Flávio Dino 

de Castro Costa fazem um relato: 

 
Em 11 de outubro de 2000, a Terceira Seção do STJ julgou o Conflito de 
Competência nº 29.508/SP, Relator o Ministro Fontes de Alencar, eclarando 
a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o crime previsto 
no art. 34, II, da Lei nº 9.605/98. 
 
Cuidava-se de pesca com petrechos proibidos no Córrego Bela Vista, 
Comarca de Santa Rosa de Viterbo, São Paulo. O Juízo Federal de 
Ribeirão Preto (SP) o Juízo Estadual daquela Comarca reputaram-se 
competentes para a causa. 
 
O reconhecimento da competência estadual deveu-se ao fato de o 
crime não haver ocorrido em rio ou lago pertencente à União, ou 
mesmo no mar territorial brasileiro.133 

 

 Para os autores citados: 

 
Desencadeou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça procedimento 
com vistas ao cancelamento da Súmula nº 91. A súmula foi então, 
cancelada, podendo-se depreender que, na esteira do raciocínio 
desenvolvido pelo STJ, somente remanesceria a competência da Justiça 
Federal em relação a delitos contra a fauna praticada em áreas 
pertencentes à União.134 
 

 A Constituição Federal de 1988, ao proteger a fauna, em seu artigo 225, § 1º, 

inciso VII, não faz nenhuma diferenciação, estando protegidos todos os animais, 

inclusive os aquáticos. 

 

 A Lei nº 5.197/67 ao definir em seu artigo 1º a fauna silvestre e ao dispor que 

ela é propriedade do Estado, o faz de forma abrangente, incluindo a fauna aquática. 

Assim, não é mais possível aceitar a ideia de tempos remotos em que os animais, 

inclusive os aquáticos, eram considerados “res nullius” (coisa sem dono). Os peixes, 

assim como todos os demais animais silvestres, devem ser considerados 

propriedade do Estado, e que cabe a todos os entes da federação: União, Estado, 

Distrito Federal e Município, nos termos do artigo 23, inciso VII, zelar pela sua 

proteção. 

 

                                                           
133 (COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, Flávio Dino de 
Castro. Crimes e infrações administrativas ambientais. Brasília: Brasília Jurídica, 2001. p.133.) 
134 (COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, Flávio Dino de 
Castro. op. cit. p.133.) 
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 Na opinião de Nicolao Dino de Castro Costa Neto, Ney de Barros Bello Filho e 

Flávio Dino de Castro Costa: 

 

Afigura-se inviável a definição de competência para processar e julgar 
crimes contra a fauna silvestre, a partir do local em que se realizar a 
conduta típica. De fato, seja no interior de unidade de conservação federal, 
seja fora dela, os espécimes integrantes da fauna silvestre continuarão a 
ser propriedade do Estado, nos termos do preceito legal 

supramencionado.135 

 

E os mesmos autores exemplificam: 

 

Não parece ser adequado que a captura irregular de uma onça, por 
exemplo, no interior de um bem da União (área indígena) atraia a 
competência da Justiça Federal, enquanto que a apanha desse mesmo 
animal fora do bem federal implique na competência da Justiça Estadual. O 
fator determinante da competência, em tais moldes, não detém, a nosso 
ver, suficiente carga de razoabilidade, porquanto distancia-se dos critérios 
elencados no art. 109, inciso IV, da Constituição Federal. Afinal, o bem 
jurídico lesado em tais infrações não é a área pertencente à União, mas sim 
a fauna silvestre. 136 
 

 A opinião de Vladimir Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas é 

contrária, sustentando que, com o cancelamento da Súmula 91 do STJ: 

  
A competência para processar e julgar os crimes contra a fauna é, em 
princípio da justiça dos Estados e, excepcionalmente, da Justiça Federal 
nos casos em que os espécimes atingidos estiverem protegidos em área da 
União, por exemplo, um parque nacional ou uma reserva indígena.137 
 

 A competência para a proteção da fauna nos termos do artigo 23, inciso VII da 

Constituição Federal 1988 é comum à União, Estado, Distrito Federal e Município e 

a competência da Justiça Federal é limitada as hipóteses do artigo 109, enquanto a 

competência da Justiça Estadual é remanescente e residual. Assim, a competência 

para processar e julgar os crimes contra a fauna, só deve ser deslocada para a 

Justiça Federal caso haja ofensa a bens, interesses ou serviços da União. 

 

                                                           
135 (COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, Flávio Dino de 
Castro. op. cit. p.134.) 
136 (Ibidem. p.134.) 

137 (Ibidem. p.56.) 
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3.10 A punição do tráfico de animais silvestres na esfera penal 
 

 Não existe hoje, nenhum dispositivo na legislação brasileira que proíba 

expressamente o tráfico de animais silvestres. Porém, há algumas condutas que 

estão diretamente ligadas ao tráfico como a caça, perseguição, destruição, apanha e 

o comércio ilegal de animais silvestres e de seus produtos, são proibidas tanto pela 

Lei de Proteção da Fauna (Lei 5.197/67) como pela Lei dos Crimes Ambientais (Lei 

9.605/98). 

 

 O artigo 29 “caput” da Lei 9.605/98 pune aquele que mata, persegue, caça, 

apanha e utiliza 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, com pena de detenção de seis meses a um ano, e multa. 

 

 Bem como será punido com a mesma pena, segundo o artigo 29, § 1º, inciso 

III, aquele que vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro 

ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, 

nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, 

provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou 

autorização da autoridade competente. 

 

 No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada 

ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de 

aplicar a pena conforme o artigo 29, § 2º. 

 

 As condutas dos traficantes também se enquadram no artigo 32 da Lei nº 

9.605/98 que trata da crueldade contra os animais, punindo com pena de detenção, 

de três meses a um ano, e multa, aquele que pratica ato de abuso, maus-tratos, fere 

ou mutila animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. 

São inúmeros os registros de animais transportados em caixas de leite, em fundos 

falsos de mala, em caixas de papelão, dentro de compartimentos de cargas de 

ônibus e em porta malas de carros, onde mal conseguem respirar.  
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 Na maioria dos casos, os animais são dopados com tranquilizantes e bebidas 

alcoólicas misturadas com açúcar para ficarem quietos e passarem despercebidos 

durante o transporte. 

 

 Inúmeros são os pontos falhos da lei, um deles é que a pena cominada no 

artigo 29 da Lei nº 9.605/98 é a mesma para as várias condutas ilícitas nele 

elencadas, independentemente do grau de gravidade delas. Por exemplo, o 

comércio ilegal de animais silvestres é punido com a mesma pena daquele que 

apanha um animal silvestre ou tem sua guarda ou depósito. 

 

 O que acarreta a sensação de impunidade para aquele que comete as 

condutas mais graves, uma vez que dificilmente irá sofrer penas privativas de 

liberdade, já que a pena imposta no artigo 29, por não ultrapassar um ano de 

detenção dá ensejo à aplicação do instituto da transação penal, ou seja, aplicação 

imediata de pena restritiva de direitos ou multa, desde que tenha havido a prévia 

composição do dano ambiental, salvo se for impossível esta composição. 

 

 Outro ponto é a inexistência de uma tipificação penal específica para a 

conduta dos grandes traficantes de animais silvestres. Na maioria dos casos quem 

responde pela ação penal, quando a transação penal não é cabível. são os 

fornecedores de animais ou aqueles que os transportam, sendo muito difícil tipificar 

a conduta dos médios e grandes traficantes. 

 

 Um projeto de lei que foi apresentado em 2003 para tornar mais rígida a 

legislação que trata do tráfico de animais silvestres no Brasil está pronto para ser 

votado na Câmara dos Deputados. O Projeto de Lei nº 347/2003 foi proposto no final 

da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o tráfico de animais e plantas 

silvestres durante novembro dezembro de 2002 e janeiro de 2003. Já está entre os 

projetos prontos que podem ser votados pelo plenário da Câmara, dependendo, 

portanto, de o presidente determinar quando isso acontecerá. O projeto faz algumas 

alterações importantes na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). 

 

  Atualmente, o artigo 29 tem a seguinte redação: 
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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: 
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 
§ 1º Incorre nas mesmas penas: 
I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em 
desacordo com a obtida; 
II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; 
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em 
cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da 
fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos 
dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida 
permissão, licença ou autorização da autoridade competente. 
§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada 
ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar 
de aplicar a pena. 
§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às 
espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, 
que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites 
do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras. 
 § 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado: 
I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que 
somente no local da infração; 
II - em período proibido à caça; 
III - durante a noite; 
IV - com abuso de licença; 
V - em unidade de conservação; 
VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar 
destruição em massa. 
§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de 
caça profissional. 
§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. 138 

 

 
 O projeto propõe a transformação do inciso III e do parágrafo (§) 2º do artigo 

29 no artigo 29-A, o que significa tipificar o crime de tráfico de animais: 

 
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: 
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 
 § 1º Incorre nas mesmas penas: 
I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em 
desacordo com a obtida; 
II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. 
§ 2º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de 
caça profissional. 
29-A. Vender, expor à venda, exportar ou adquirir, guardar, ter em cativeiro 
ou depósito, utilizar ou transportar ovos, larvas ou espécimes da fauna 
silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela 
oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida 
permissão, licença ou autorização da autoridade competente: 

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 

§ 1º Praticar as condutas previstas no caput de forma permanente, em 
grande escala ou em caráter nacional ou internacional:  

                                                           
138 (Lei 9.605, 1988, Art. 29) 
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Pena – reclusão de dois a cinco anos, e multa. 

§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada 
ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar 
de aplicar a pena.” 139 

 
 E a criação do artigo 34-A, para punir os traficantes de peixes ornamentais: 

 
Art. 34-A. Comercializar, sem a devida permissão, licença ou autorização da 
autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, espécies de peixes 
ornamentais: 
Pena – reclusão de dois a cinco anos, e multa.”140 

 

O posicionamento do Projeto Lei que é apontar como uma das soluções para 

o combate do tráfico de animais silvestres, o ajuste dos tipos penais que têm a fauna 

com bem jurídico tutelado, separando as condutas previstas no artigo 29 da lei dos 

crimes ambientais em diferentes tipos penais, com penas mais severas para aqueles 

que praticam o tráfico de animais silvestres em grande escala. 

 

O posicionamento do Projeto Lei que é apontar como uma das soluções para 

o combate do tráfico de animais silvestres, o ajuste dos tipos penais que têm a fauna 

com bem jurídico tutelado, separando as condutas previstas no artigo 29 da lei dos 

crimes ambientais em diferentes tipos penais, com penas mais severas para aqueles 

que praticam o tráfico de animais silvestres em grande escala. 

 

 A favor da reformulação da legislação penal para o combate do tráfico de 

animais, podemos também citar o Promotor de Justiça do Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais, Lélio Braga Calhau, que defende a tese da necessidade da 

definição de um tipo penal específico para o tráfico de animais. 

 
 
A melhor saída, ao nosso ver, é transferir o momento do enquadramento da 
ação do traficante de animais para o juízo de tipicidade. Isso, 
evidentemente, só poderia ocorrer com a adoção de um tipo penal 
específico para a conduta mais culpável (e reprovável) que é a do traficante 
de animais silvestres.141 
 

                                                           
139 (Projeto de alteração da Lei 9.605, 2003) 
140 (idem, 2003) 
141 (Calhau, Lélio Braga, Da necessidade de um tipo penal específico para o tráfico de animais: razoabilidade da 
Política Criminal em defesa da fauna. Disponível em 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/0B175B00/LelioPenalTrafAnim.pdf>) 
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 Sua tese foi aprovada por unanimidade no 8º Congresso Internacional de 

Direito Ambiental, realizado em junho de 2004, pelo Instituto o Direito por um Planeta 

Verde, em São Paulo. 
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4. COMBATE AO TRÁFICO 
 

 Este Capitulo tem por objetivo abordar alguns dos principais problemas no 

combate ao tráfico de animais silvestres, tanto no âmbito legislativo, bem como 

questões educativas e socioeconômicas. Outrossim serão debatidas algumas 

possíveis soluções para esse problema ambiental e social, extraídos do 1º Relatório 

Nacional sobre o Tráfico de Animais Silvestres do RENCTAS. 

 

 O tráfico de animais silvestres não se trata somente de um problema 

ambiental, mas também um problema social já que como visto anteriormente, para 

um determinado grupo de pessoas essa atividade ilícita serve como meio de renda 

provendo a sua subsistência. Desta forma, para que se tenha efetividade no seu 

combate, deve-se investir em métodos educacionais e programas sociais que vise 

melhorar a qualidade de vida da população carente que fornece a fauna silvestre 

para o tráfico, bem como preparo profissional para o policiamento das fronteiras e 

aeroportos. 

 

4.1. Problemas no combate 
 

 No Brasil as dificuldades para o combate dessa atividade ilícita são diversas, 

segundo o relatório do Renctas apenas 6% estão relacionados a legislação, e os 

problemas podem ser classificados em seis modalidades: tráfico nas fronteiras, 

internet, mantenedores da fauna e cientifico, o destino dos animais apreendidos e 

por último a legislação.142 

 

A. Trafico nas fronteiras 

 

 O relatório aponta que as principais dificuldades nas fronteiras para o 

combate do tráfico, é a falta de postos de alfandegas para a fiscalização das 

exportações somadas a agentes fiscalizadores capacitados com equipamentos 

adequados para esse tipo de atividade. As soluções para esses problemas não são 

complicadas, ao contrário são muito simples, consiste em um melhor treinamento 

dos agentes capacitando-os para o serviço de fiscalização, fornecendo a estes os 
                                                           
142 (Renctas, 2001. Pg 67 et.seq.) 
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equipamentos necessários para o seu bom desempenho, além é claro da 

implantação de alfandegas. 

 

 A dimensão territorial do Brasil é outro fator implica no policiamento com 

excelência, não permitindo aos fiscalizadores uma cobertura total das áreas de 

fronteiras, isso somado a uma falta de intercambio e cooperação internacional. A 

resolução desse problema seria mediante um acordo, estabelecer uma relação de 

cooperação e reciprocidade. 

 

B. Tráfico na Internet 

 

 A tecnologia embora facilite a vida da sociedade torna-se ao mesmo tempo 

um problema quando o caso é o tráfico de animais silvestres. Algumas das 

dificuldades para combater o tráfico na plataforma virtual é principalmente a 

dificuldade de identificar os negociantes, pois essa modalidade apresenta uma 

facilidade para a compra e venda e total discrição, ressalta lembrar que não existem 

órgãos especializados para o combate do tráfico na internet e tão pouco legislação 

especifica. 

 

 Para os problemas aludidos a solução seria o controle e fiscalização dos sites 

que realizam esse tipo de comercio, verificando assim se os produtos oferecidos 

estão de acordo com a legislação, além de regulamentar por lei as sanções 

aplicadas nos casos de ilicitude. 

 

C. Tráfico em mantenedores de fauna 

 

 Os problemas envolvidos são referentes a fiscalização pouco eficiente tanto 

dos animais que não são marcados corretamente, bem como dos documentos já 

que aqui existe uma facilidade para falsifica-los. O RENCTAS acredita que para 

coibir o tráfico nos mantenedores deve existir uma maior fiscalização por parte dos 

órgãos responsáveis, marcação individual dos animais por meio de microchips, 

rigidez nas permissões de venda dos animais, além de um tratamento diferenciado 

quando se tratar dos mantenedores de espécies ameaçadas e listadas no apêndice I 

da CITES. 
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D. Tráfico cientifico  

 

 As utilização de credenciais falsas, coleta de materiais faunísticos 

indiscriminados e desperdícios dos mesmos juntamente ao pouco controle e 

participação do governo em relação as entidades faz com que o combate do tráfico 

cientifico se torne mais oneroso e ineficiente, porem esses problemas podem ser 

resolvidos com maior controle e participação sobre os projetos e convênios em 

parceria com pesquisadores e instituições estrangeiras, maior critério de coleta e 

uso de material faunístico, centralização das emissões de autorização de coleta, 

maior cuidado na transferência de informações adquiridas, melhor controle das 

instituições sobre os materiais de coleta de seus pesquisadores. 

 

E. A destinação dos animais apreendidos 

 

 Em relação a destinação dos animais apreendidos, faltam locais apropriados 

para recebe-los, sendo que os existe superlotação nos institutos aptos ao 

recebimento da fauna, o alto custo para manter esses locais torna-se outro 

problema. Deve haver um melhor investimento tanto para a construção como a 

manutenção dos centros de triagem por parte do governo. 

 

F. Legislação Brasileira 

 

 A legislação ambiental é pouco rigorosa em relação aos crimes contra a 

fauna, as penalidades aplicadas não são severas como se espera por se tratar de 

vida, ainda que animal, o descumprimento da lei por parte de algumas autoridades 

corruptíveis é outro fator desvantajoso ao combate ao tráfico, bem como o 

desconhecimento da lei por parte da população faz com que muitos cometam 

infrações sem que saibam da ilegalidade. Nesses casos seria necessária uma 

educação quanto as leis ambientais, bem como uma mudança para que essas se 

tornem mais severas, e acrescentando uma previsão legal para o tráfico pela 

internet. 
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 Além das modalidades citadas, faz-se necessário um investimento em 

questões sociais para as populações interioranas, que muitas das vezes são 

obrigadas a praticar um ato ilegal, tanto por falta de conhecimento do crime, quanto 

para custo de sobrevivência.   

 

4.2. Mecanismos fraudulentos ligados ao tráfico de animais 
 

 Existem três principais tipos de atividades fraudulentas ligadas ao tráfico. São 

elas: contrabando, adulteração de documentos legais para encobrir produtos ilegais 

e uso de documentos falsos. 

 

A. Contrabando 

 

 Contrabando é a prática da importação ou exportação clandestina de 

mercadorias que dependem de registro, análise ou autorização de órgão público 

competente.  O crime de contrabando está previsto no artigo 334-A do Código 

Penal: 

 

Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 ( cinco) anos.   
§ 1o Incorre na mesma pena quem 
I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando;   
II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de 
registro, análise ou autorização de órgão público competente;  
III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à 
exportação;  
IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, 
utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou 
industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira  
V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de 
atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.  
§ 2º - Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, 
qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias 
estrangeiras, inclusive o exercido em residências. 
§ 3o A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em 
transporte aéreo, marítimo ou fluvial .143 

 

 Os contrabandistas agem em áreas de difícil patrulhamento, como, por 

exemplo, quando a fronteira entre dois países é em uma área montanhosa, deserta 

ou em florestas densas.  

                                                           
143 (Decreto-lei nº 2.848, 1940. Art 334-A) 
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 Muitos contrabandistas também se utilizam de pequenos aviões, 

particularmente na América do Sul e África. Os animais contrabandeados, 

geralmente são transportados: 

 

a) em malas ou bagagens de mão; 

b) em roupas;  

c) em veículos;  

d) em containers,  

e) pelo correio. 

 

 O contrabando por meio de fronteiras, pode ser considerado muito mais um 

problema alfandegário do que de polícia. Já que estes são pouco checados, devido 

ao grande volume movimentado nos principais portos do país. 

 

4.2.1. Uso de documentos falsos e adulteração de documentos 

legais para encobrir produtos ilegais 
 

 O uso de documentos legais falsos é um método muito utilizado pelos 

traficantes porque, geralmente, só é detectado quando o produto já se encontra no 

país importador. Se tem como mecanismos fraudulentos:  

 

 a) a descrição das espécies nos documentos necessários para a exportação 

não corresponde às espécies que estão sendo enviadas;  

 

 b) o número de espécies declaradas no documento é falso;  

 

 c) as espécies são declaradas como provenientes de cativeiro, quando na 

verdade são selvagens;  

 

 A técnica do uso de documentos falsos tem evoluído muito, há vários casos 

registrados na Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e 

Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES). A falsificação pode ocorrer: 
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 a) documentos verdadeiros podem ser fraudados, por exemplo, permissão ou 

certificado podem ser obtidos por corrupção, ou com base em falsos documentos e 

declarações; 

 

 b) documentos genuínos podem ter o nome das espécies, o país de origem e 

o número de espécimes alterados; 

  

 c) documentos totalmente falsos podem ser usados, sendo imitações 

idênticas dos documentos legais com assinaturas e selos copiados. 

  

 Por se tratar de uma documentação concedida pelo IBAMA a falsificação e 

fraude desses documentos se equipara ao crime de Falsificação de documentos 

públicos o qual está previsto no artigo 297, ‘caput’ do Código Penal: “Art. 297 - 

Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público 

verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. ”144 

 

Na hipótese de que o indivíduo não tenha ele mesmo feito a falsificação, ele 

se enquadra no crime de acordo com o artigo 304 do Código Penal: “Art. 304 - Fazer 

uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 

297 a 302: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. ”145 

 

4.3. Lista vermelha de espécies ameaçadas – IUCN 
 

Fundada em 1964, a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União 

Internacional Para Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) tem 

como propósito indicar a sociedade e pesquisadores do mundo a respeito da 

proteção dos seres vivos. A lista constitui um dos inventários mais detalhados do 

mundo sobre o estado de conservação mundial de diversas espécies da fauna e 

flora, fungos e protistas, entretanto, não aponta informações de micro-organismos. 

 

A lista vermelha obedece a critérios precisos para avaliar os riscos de 

extinção de milhares de espécies e ao noticiar os dados, serve como um índice para 

                                                           
144 (Decreto-lei nº 2.848, 1940. Art. 297) 
145 (Idem. Art 304) 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/fauna-flora.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/fauna-flora.htm
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a continua perda de biodiversidade analisada no mundo. A partir dessas 

informações é possível fundar os esforços por políticas de proteção e ao menos 

dificultar e reduzir a extinção de várias espécies. 

 

Em 2016 a Lista Vermelha classificou um total de 85.604 espécies de 

animais, plantas e fungos. O grande intuito é atingir às 160.000 em 2020. Este 

resultado aparenta ser grande, no entanto, se cogitarmos que hoje 1.736.081 

espécies relatadas pela Ciência, o número de espécies analisado é na realidade 

muito pequeno. Em 2016 a Lista Vermelha avaliou somente 5%, sendo que ao 

menos 24.307 são espécies ameaçadas e 5.210 estão criticamente Ameaçadas de 

extinção. Assim, a Lista Vermelha não vai parar de crescer e isso está relacionado 

as ações do homem.  

 

Em valor da ampla biodiversidade do mundo, a criação da Lista Vermelha tem 

a ajuda de pesquisadores e organizações em todo o planeta. As informações são 

pesquisadas e publicadas, geralmente, a cada cinco anos, ou pelos a cada dez, 

entretanto não são todas as espécies que possuem seus dados atualizados em cada 

publicação. Isso é feito por revisão por pares através dos grupos de especialistas do 

Comitê de Sobrevivência das Espécies da IUNC (SSC) responsáveis por cada grupo 

de espécies ou áreas geográficas especificas. Por exemplo a Bird Life International, 

é responsável pela totalidade da classe Aves, entretanto existem mais de sete mil 

espécies ainda não extintas na lista vermelha de 2006 que não tiveram sua 

categoria avaliada desde 1996. 

   

 Para facilitar a informação, possibilitando aos órgãos públicos e privados, que 

possuem interesse na lista, com finalidade de combater a extinção das espécies, a 

lista vermelha aponta nove categorias distintas para especificar um organismo vivo, 

seriam elas: extinto, extinto por natureza, criticamente em perigo, em perigo, 

vulnerável, quase ameaçado, pouco preocupante, dados insuficientes e os seres 

vivos não avaliados também possuem uma categoria. 

 

 Extinto (Extinct – EX): Nem um exemplo da espécie observada está vivo na 

natureza ou em cativeiros. 

 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/extincao.htm
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 Extinto na natureza ( Extinct in the Wild – EW): A espécie estudada não é 

mais achada em seu habitat natural, encontra-se somente representantes em 

cativeiros. 

 

 Criticamente em perigo (Critically Endangered – CR): A espécie identificada 

como criticamente ameaçada corre um risco imensamente alto de ser extinta da 

natureza. 

 

 Em perigo- (Endangered – EM): A espécie analisada ameaça um riscos 

grande de entrar em extinção em seu habitat. 

 

 Vulnerável (Vulnerable – VU): A espécie vulnerável é a que mostra perigo de 

entrar em extinção na natureza. 

 

 Quase ameaçado (Near Threatened – NT): É a espécie perto de ser 

ameaçada, ou seja, que carece de providências para que não se transforme 

vulnerável à extinção. 

 

 Pouco preocupante (Least Concern – LC): Quando conferido às outras 

classes, as espécies identificadas como pouco alarmante não apontam  muitos 

riscos de extinção. 

 

 Dados deficientes (Data Deficient – DD): A espécie abordada não possui 

informações suficientes para analisar o nível de preservação. 

 

 Não avaliado (Not Evaluated – NE): As espécies avaliadas nessa categoria 

não foram classificadas pelos parâmetros da IUCN. 

 

         Abaixo alguns animais que estão classificados como extintos, devido a ação 

humana, inclusive da atividade ilícita de tráfico de animais silvestres, ao redor do 

mundo: 

 

 Pica-pau-bico-de-marfim: nativo da América do Norte, o último Pica-pau-bico-

de-marfim foi visto na natureza em 1940, quando houve o desflorestamento de 
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grandes áreas do sudeste norte-americano. Apesar de algumas pistas de que essa 

espécie ainda esteja viva, a ave permanece oficialmente extinta.  

 

 Tartaruga gigante de Galápagos: de nome científico Lonesome George (ou 

George, o Solitário), a espécie viveu por, aparentemente, um século. Originária da 

ilha de Pinta, a espécie foi extinta com a morte de Jorge Solitário, uma tartaruga-

gigante que tinha idade estimada em 100 anos e era considerada por muitos 

biólogos a criatura mais rara da Terra.   

 

 Golfinho baiji: a espécie foi declarada extinta em 2006, mas no ano seguinte 

voltou a ser considerada “funcionalmente extinta”, denominação que se dá à espécie 

que não consta em registros fósseis de institutos biológicos e que não conta com 

quantidade de indivíduos capazes de se reproduzir. Isso porque há alguns anos um 

vídeo apresentou um animal que parecia ser um Baiji, mas o animal nunca mais foi 

registrado e nem visto. 

 

 As avaliações de menor preocupação não aparecem na lista vermelha da 

IUCN produzidas antes de 2003, com exceção de algumas que foram listadas em 

1996, porque o foco principal da atenção foi sobre as espécies ameaçadas de 

extinção. No entanto, por razões de transparência e para colocar as avaliações 

ameaçadas em contexto, todas as avaliações de Menor Preocupação estão agora 

incluídas na Lista Vermelha da UICN. Assim, apesar do seu título, a Lista Vermelha 

da UICN de Espécies Ameaçadas,não se concentra apenas em espécies 

ameaçadas e sim representa o status de todas as espécies em um número 

crescente de grupos taxonômicos. 

 

  No passado, infelizmente não houve nenhum processo formal de relatórios 

para capturar todas as avaliações de Menor Preocupação,daí a lista das espécies de 

menor preocupação na Lista Vermelha da IUCN não é abrangente, ou seja, muitas 

espécies foram avaliadas como menores preocupações, mas como essa informação 

nunca foi formalmente capturada não aparecem na Lista Vermelha. 
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4.3.1. Lista vermelha no Brasil 
 

O Brasil possui uma das maiores riquezas de espécies do planeta. Com sua 

dimensão continental e enorme variedade de habitat terrestres e aquáticos, reúne 

seis importantes biomas (Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e 

Pantanal), o maior sistema fluvial do mundo e uma das mais extensas faixas 

costeiras. Sua biodiversidade é estimada em mais de 42.000 espécies de plantas*, e 

148.000 espécies de animais, com quase 9.000 espécies de vertebrados e uma 

estimativa de no mínimo 129.840 invertebrados*, e novas espécies são ainda 

descobertas com frequência.  

 

A primeira lista vermelha realizada no Brasil foi em 1968,e após esse ano, 

obteve mais quatro atualizações e ao longo desses anos, o processo de construção 

da lista de espécies ameaçadas foi se aprimorando a última foi realizada em 2014 

com a ajuda do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que coordenou a avaliação das espécies 

da fauna, pela primeira vez avaliando o risco de extinção de todos os vertebrados 

com ocorrência no país, e de um grupo selecionado de invertebrados. Foi o maior 

esforço para avaliar o risco de extinção de espécies da fauna de um país. Segundo 

o estudo existem 1.173 espécies e sem mencionar aquelas que acabaram extintos, 

como a arara-azul-pequena e o minhocuçu. 

 

 Em 2014, cerca de 1.270 pesquisadores do Brasil e do Exterior, contribuíram 

em todas as etapas e participaram do processo de atualização da lista vermelha. 

Foram avaliados o risco de extinção em 8.922 Vertebrados e 3.332 invertebrados de 

18 grupos. Nos 1.173 táxons foram reconhecidos como ameaçados está 110 

mamíferos, 234 aves, 80 repteis, 41 anfíbios, 353 peixes ósseos (310 águas doce e 

43 marinhos), 55 peixes cartilaginosos (54 marinhos e 1 água doce), 1 peixe-bruxa e 

299 invertebrados. No completo, 448 espécies Vulneráveis (VU), 406 Em Perigo 

(EN), 318 Criticamente em Perigo (CR) e 1 Extinta na Natureza (EW). 

  

 O processo de avaliação da fauna utilizado no Brasil entre 2009 e 2014 é o 

método criado pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), que 

atribui categorias de risco de extinção, de acordo com critérios que consideram 
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informações sobre distribuição geográfica, dados populacionais, características da 

espécie que possam interferir em sua resposta às alterações do ambiente, ameaças 

que a afetam e medidas de conservação já existentes. 

 

Além do desmatamento, as queimadas, a caça, predatória, a poluição, 

construção de hidrelétricas, uma das principais causas descritas pelos 

pesquisadores que contribuem para a extinção de espécies no Brasil é o tráfico de 

animais silvestres, que assim como os outros fatores causam perda e degradação 

do habitat natural dos animais, reduzindo as chances de sobrevivência das 

espécies. Abaixo ilustrações de alguns animais que possuem o tráfico de animais 

como o principal motivo de sua classificação como Extinto e vulnerável na lista 

Vermelha:   

 

 Arara-azul: Encontrada na Amazônia, no Pantanal e em mais sete estados a 

arara-azul enfrenta problemas como o tráfico de animais, caça ilegal e o 

desmatamento de seu habitat. Suas penas possuem grande valor no mercado 

internacional (Espécie vulnerável). (Figura 4) 

 

 Gato-maracajá: Esse gato das florestas sofreu durante décadas com a caça  

para a venda de sua pele. Atualmente, o desmatamento é o maior problema 

enfrentado pelas espécies uma vez que causou a destruição de seu habitat natural. 

(Espécie vulnerável). (Figura 5) 

 

 Macaco-Aranha: Encontrado principalmente na Amazônia, esse macaco 

enfrenta problemas como o desmatamento de seu habitat, caça ilegal e o tráfico de 

animais. Existem algumas espécies e subespécies: o A. paniscus e o A. belzebuth, 

que coabita com os índios Yanomamis, sendo muito caçado por eles. O A. chamek, 

conhecido como macaco-aranha-de-cara-preta, tem ampla distribuição mas sofre 

com a construção de hidrelétricas, rodovias e linhas de transmissão. (Espécies 

vulneráveis). (Figura 6) 

 

Os fatores antrópicos que causam perda e degradação de habitat são 

diversos e variam de acordo com a região do país e perfil econômico, mas quando 

considerado todo o território nacional os mais significativos estão relacionados a 

https://www.todamateria.com.br/pantanal/
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atividades agropecuárias, que só não é a primeira causa de impacto no bioma 

Amazônia. Ali, o fator de mais impacto está ligado à geração e transmissão de 

energia. 

   

 A expansão urbana aparece como segundo vetor de mais impacto apenas 

nos biomas Mata Atlântica e Pampa, mas afetando um número tão 

significativamente alto de espécies que a projeta para o segundo lugar a nível 

nacional. Ainda segundo estudos, o Brasil lidera o ranking de espécies de aves em 

extinção, sendo a Indonésia o segundo país.  

 

Já para as espécies marinhas, o principal fator de ameaça é a pesca 

desordenada, seja a espécie alvo ou capturada incidentalmente. Outros fatores que 

afetam as espécies são a poluição, aqui incluindo poluição física, química, sonora e 

luminosa, transporte marítimo, urbanização da região litorânea e atividades ligadas 

ao turismo. 

 

O Relatório de 2014 cita algumas estratégias de conservação para as 

espécies ameaçadas de extinção. O ponto de partida seria compreender através do 

relatório o estado de conservação da biodiversidade, adotar um planejamento 

sistemático das medidas que devem ser tomadas para reduzir os riscos de extinção, 

garantir a sobrevivência e consequentemente manter a funcionalidade dos 

ecossistemas e permite definir prioridades nas políticas públicas de conservação e 

de uso de recursos. 

 

A avaliação do estado de conservação das espécies deve ser contínua e as 

unidades de conservação deve ser os instrumentos mais utilizados. O Brasil possui 

hoje um total de 1.544.833 Km² de áreas protegidas, em 2029 unidades de 

conservação em todo o país, dos quais 326 delas geridas pelo ICMBio. Ainda assim, 

pelo menos 180 espécies ameaçadas ainda não estão protegidas em nenhuma 

unidade de conservação e para outras 155 não há informação a respeito. Um 

exemplo de animal que está classificado como espécie em perigo, porém encontra-

se em áreas protegidas aos projetos das unidades de conservação é o Mico-leão-

dourado. 
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 Mico-leão-dourado: Seu habitat é a Mata Atlântica. O mico-leão-dourado 

sofreu durante décadas com o desmatamento e o tráfico de animais, o que resultou 

na eliminação quase total da espécie. Hoje ela está restrita ao estado do Rio de 

Janeiro. Devido aos projetos das unidades de conservação desenvolvidos pela 

ICMBio, é considerada ainda espécie em perigo.  (Figura 7) 

 

Um segundo instrumento que o ICMBio utiliza para a conservação das 

espécies são Os Planos de Ação Nacional para a Conservação das Espécies 

Ameaçadas de Extinção (PAN), elaborado e executado em conjunto com governos 

estaduais, municipais universidades e sociedade civil.  

 

Os PANs são os instrumentos que definem e organizam a implementação de 

ações para conservação de espécies ameaçadas. Atualmente, 545 espécies 

ameaçadas da fauna estão contempladas em pelo menos um dos mais de 40 PANs 

em vigor. A meta nacional é garantir que até 2020, todas as espécies ameaçadas 

tenham Planos de Ação elaborados e em implementação.  

 

Uma terceira estratégia também está sendo desenvolvidas, os Planos de 

Redução de Impactos à Biodiversidade causados por Atividades Antrópicas, visando 

compreender os vetores de ameaça, e identificar medidas que evitem ou minimizem 

seus efeitos, buscando compatibilizar as atividades humanas com a conservação 

das espécies. 

  

https://www.todamateria.com.br/mico-leao-dourado/
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5. A IMPORTÂNCIA DAS ONGS 
  

 A Organização das Nações Unidas (ONU), usou pela primeira vez em 1950 o 

termo Organização Não Governamental para definir toda organização da sociedade 

civil que não estivesse vinculada a um governo. Hoje elas são definidas como 

instituições privadas que têm uma finalidade pública, sem fins lucrativos. 

 

 A redemocratização do Brasil e a expansão do neoliberalismo ocasionou 

sérias implicações na forma como os brasileiros se relacionariam, inicialmente o 

enfoque na luta social era em relação ao capital e trabalho, entretanto passou a ser 

sobre as questões relativas à cidadania e ao exercício de seus direitos.  

 

 Atualmente existem ONGs voltadas para os mais variados problemas, por 

exemplo fornece apoio a vítimas de calamidades e refugiados, crianças carentes, 

idosos, saúde pública, direitos humanos e questões do meio ambiente como o tráfico 

de animais silvestres.  

 

 Na luta para combater e evitar o tráfico de animais silvestres, além dos órgãos 

governamentais, como o IBAMA, a Superintendência de Administração do Meio 

Ambiente (SUDEMA), a Polícia Florestal, entre outros, existe na esfera mundial, 

organizações não governamentais que atuam na preservação e conservação da 

fauna como exemplo pode-se mencionar a World Wide Fund for Nature (WWF), 

Greenpeace, RENCTAS, a SOS Animais.  

 

 Vivemos em um período de alienação e apatia de boa parte da população 

frente aos problemas sociais e ambientais. Nesse cenário, as ONGs surgem como 

instituições preocupadas em busca de mudança, por meio da solução de problemas 

comuns da sociedade. Essas entidades possuem um trabalho incessante para que a 

Fauna e a flora sejam conservadas, através de seus projetos, campanhas de 

conscientização, levam informação a população, mostrando a importância de cada 

animal no meio ambiente, e é por isso que o papel do Terceiro Setor deve ser 

valorizado em nossa sociedade 
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5.1. Greenpeace 
 

 O Greenpeace é uma Ong sem fins rendáveis e livre, que recusa auxílio do 

governo, empresas ou partido políticos, considerada a mais famosa organização 

ambiental do mundo, com 2,8 milhões de sócios em todo o planeta, a entidade 

arrecada cerca de 150 milhões de dólares por ano, A autonomia econômica da ONG 

assegura transparência, liberdade de opinião e expressão, consente que assuma 

perigo e confronte pontos e envolve-se especialmente com todos e com a 

sociedade. 

 

 A principal diferença entre o Greenpeace e as outras ONG’s são os protestos, 

a maioria barulhenta e chamativa, e muitos deles a bordo de um dos três navios do 

grupo. Seus ativistas costuram faixas gigantes, pintam animais para que suas peles 

não possam virar casaco e ficam pendurados em baleias para chamar a atenção das 

mídias e meios de comunicação. 

 

 A ONG tem como missão atuar sobre causas ambientais, proteger o meio 

ambiente, propiciar a paz e influenciar mudanças para garantir um futuro verde e 

descontaminado para a nossa e para as futuras gerações. A não violência é 

condição fundamental em todos os trabalhos em que a Greenpeace oferece. Ela 

está embutida em atitudes, palavras e na forma de desempenho geral, tanto com os 

governantes e gestores de diferentes organizações como com os cidadãos. 

 

  Aborda uma dinâmica de trabalho utilizando combates não-violentos e 

inovadores para chamar atenção da sociedade para determinado transtorno 

ambiental, expondo que essa maneira é um caminho eficaz de procedimento. Todas 

as atuações que estimulam empresas e governo a transformarem o comportamento, 

comprimindo-os a descobrir novas soluções para os problemas antigos que 

envolvem a fauna e a flora. 

 

 Acredita ainda que as alterações de atos pessoais podem fazer uma ampla 

diferença para o póstero mundo, unidos se pode combater as dificuldades e 

viabilizar resultados. Foi através de um pequeno grupo de pessoas que 

apresentaram a iniciativa de fazer que fez surgir a Greenpeace. Agora a ONG tem 
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como missão reunir todos que se afligem com o amanhã a se unir pelos mesmo 

princípios em volta do mundo, o poder de modificação pode se tornar universal. 

 

 A começar de metas e planos estabelecidos, a ONG converte esses 

conteúdos nas denominadas campanhas, um serviço de averiguação, apresentação 

e confronto a partir das ações da entidade em cada nação onde ela opera. 

 

 Preservar a floresta amazônica, bioma de ampla variedade biológica, hábitat 

de milhões de espécies, milhares de indivíduos e indispensável para a estabilidade 

climatológico do mundo. 

 

 Incentivar a aplicação em energia renovável e efetividade energética, limitar 

as emissões de flato do efeito estufa, que proporcionam aquecimento global. A 

Greenpeace acredita que se deve esguardar os mares com a criação de uma rede 

de itens de proteção e a inspiração para a pesca sustentável além de induzir a 

agricultura leal e sustentável, excluindo as estruturas geneticamente mudados. 

 

5.2. RENCTAS 
 

 A RENCTAS- Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres 

também é uma organização sem fins lucrativo, A rede nasceu como um projeto para 

enfrentar o tráfico de animais silvestres. No seu breve período de existência, tornou-

se uma das mais ativas ONGs brasileiras pela causa, trabalhando em diversas 

ações, entre elas na realização de campanhas nacionais e internacionais de 

conscientização, cursos, treinamentos e workshops para a capacitação e 

qualificação de agentes responsáveis pela fiscalização e elaboração de relatórios 

sobre essa atividade ilícita.  

 

 O primeiro grande passo para o sucesso da ONG foi fazer parcerias 

estratégicas com o setor público, o setor privado e o terceiro setor. Como o 

Ministério do Meio Ambiente, o Ibama, a Interpol e as Polícias Federal, Militar e Civil. 

Para as polícias, a Renctas oferece treinamento e capacitação de seus agentes 

ambientais. Empresas como a BR Distribuidora e Furnas Centrais Elétricas 

reconheceram a importância e a necessidade das atividades que a instituição vem 
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desenvolvendo no país, e assim tornaram-se as primeiras empresas privadas a 

acreditar e a investir em seu trabalho. Desde então, vem se mantendo como 

patrocinadoras oficiais da Renctas. 

 

 Além dos patrocínios, a Renctas mantém parcerias importantes com outras 

instituições, como a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, 

Sivam/Sipam, Ministério Público Federal e a ONU pois, para a instituição somente as 

ações integradas conseguirão combater esses atos ilícitos. 

 

 Para dar uma nova chance à fauna silvestre Brasileira, a ONG também criou 

uma campanha de financiamento coletivo. Ela tem por objetivo desenvolver diversas 

ações e iniciativas que visem contribuir para que o Brasil adote uma gestão 

sustentável da sua fauna silvestre, através da criação de políticas públicas que 

fortaleçam o conhecimento sobre a nossa biodiversidade e que incentivem a adoção 

de práticas legais e científicas que promovam a sua conservação.  

 

 Atualmente a Renctas está coordenando 54 projetos e ações no Brasil e 

conta com a participação de 31.000 membros e 580 organizações filiadas. Participou 

de mais de 17 horas de mídia espontânea e 400 matérias jornalísticas que 

abordaram as ações da instituição. Segundo Norma Villela, diretora de meio 

ambiente de Furnas:  

 

 “A Renctas ocupou um espaço importante na luta pela proteção da nossa 

biodiversidade, oferecendo os dados e as informações necessárias para a 

elaboração de políticas públicas na área ambiental”.146 

 

 Com profissionais qualificados e dedicados, a Renctas não depende somente 

da boa vontade de seus dirigentes que moviam suas ideias. Na sua sede em 

Brasília, o ritmo do trabalho é enlevado, são cerca de 14 funcionários se 

desenovelando para atender as demandas que chegam de todo o País: animais 

apreendidos no Sul, denúncias de cativeiro ilegal no Pará, animais resgatados em 

Mato Grosso que precisam de transporte para o Rio de Janeiro, policiais florestais 

                                                           
146 (Norma Villela apud Renctas) 
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telefonando em busca de informações, e até uma comitiva de índios que chega de 

repente em busca de ajuda para resolver problemas ambientais em suas aldeias, 

são alguns dos problemas corriqueiros que a instituição enfrenta. 

 

 A RENCTAS em conjunto com o IBAMA, representa o Pais na categoria 

observadora, como uma entidade técnica qualificada em matéria de proteção da 

fauna, na reunião da CITES, serão mais de 150 países discutindo o Comércio 

Internacional de Flora e de Fauna Selvagens em Perigo de Extinção do qual o 

principal objetivo dessa convenção é promover a cooperação internacional, a fim de 

proteger certas espécies de animais e plantas da exploração excessiva. 

 

 A Cites oferece diversos graus de proteção a mais de 30.000 espécies de 

animais e plantas de todo o mundo. A Convenção acontece em San Thiago, no 

Chile, em torno dos dias 3 a 15 de novembro. A RENCTAS Foi indicada pelo 

Governo por seu reconhecimento em diversos projetos sobre a fauna, incluindo o 

tráfico de animais silvestres. 

 

5.3. SOS Fauna 

 
 A SOS Fauna é uma Organização Não-Governamental, sem fins lucrativos, 

localizada na região de Juquitiba, no Estado de São Paulo, e que desde 1989 atua 

na defesa e conservação da Fauna silvestre brasileira, sua principal função é o 

combate ao o tráfico de animais silvestres promovendo a recolocação de indivíduos 

das espécies vítimas do comércio ilegal à natureza. 

 

 A ONG atua diretamente com a repressão a esse comércio ilícito através de 

estudos e pesquisas em campo de todo o sistema operacional que envolve o tráfico 

de animais silvestres no Brasil.  

 

  A SOS FAUNA tem um papel importantíssimo oferecendo os  primeiros 

socorros dos animais silvestres vítimas do tráfico no momento da apreensão, pois o 

mais corriqueiro é que os animais resgatados sejam levados juntamente com os 

suspeitos da prática ilegal, para um distrito policial e para tentar minimizar o nível de 

estresse dos animais oferece o transporte deforma adequada, e os tratamentos e 
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cuidados especiais como alimentação, medicação e melhoria das condições de 

higiene devem ser adequadas para cada espécie e também a cada situação e Para 

que isso ocorra, os veterinários e biólogos da SOS FAUNA  são treinados para o 

atendimento imediato e profissional aos animais, procurando restabelecer suas 

condições vitais e preparando o encaminhamento seguro ao seu local de destino. 

Trabalha ainda com a recuperação e reabilitação da fauna silvestre apreendida, 

além de estudar a viabilidade para as solturas dos animais silvestres vítimas do 

tráfico, a entidade monitora com os máximos cuidados possíveis e necessários para 

que a soltura seja realizada com fundamentação técnica para cada caso, sendo 

avaliado tamanho da área, suporte de alimento, abrigos naturais, população 

estabelecida da espécie trabalhada, ausência de população de espécie que já 

habitou o local no passado. 

 

 Em relação a questões jurídicas, a SOS busca mudanças na nova Lei nº  

9.605/98  de crimes ambientais quase todas as penas imputadas à quem comete 

crimes contra a fauna silvestre, se remete à prestação de serviços à comunidade ou 

pagamento de cestas básicas, o que deixa os indivíduos que cometeram o ato ilegal 

impunes e livres, com uma grande possibilidade  de cometer o crime novamente, 

possui  projetos junto ao Ministério Público e Judiciário, fornecendo suporte para um 

melhor entendimento do tráfico de animais silvestres 

 

 O combate ao tráfico de animais silvestres é uma missão de todos que 

querem um futuro mais digno para as próximas gerações, é importante o papel que 

essas ONGs adotaram, com a finalidade de proteger os recursos naturais e a fauna 

ainda existente no Brasil. 

 

5.4. Instituto Chico Mendes De Conservação Da Biodiversidade- 

ICMBio 
 

 O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é uma autarquia 

em regime especial. Criado dia 28 de agosto de 2007, pela Lei nº 11.516, o ICMBio 

é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente integrando o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente. Conforme os incisos I ao V, da Lei Nº 11.516 o Instituto tem finalidade de: 
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 I - executar ações da política nacional de unidades de conservação da 

natureza, referentes às atribuições federais relativas à proposição, implantação, 

gestão, proteção, fiscalização e monitoramento das unidades de conservação 

instituídas pela União; 

 

 II - executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais 

renováveis e ao apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas unidades de 

conservação de uso sustentável instituídas pela União; 

 

 III - fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e 

conservação da biodiversidade e de educação ambiental; 

 

 IV - exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de 

conservação instituídas pela União; e 

 

 V - promover e executar, em articulação com os demais órgãos e entidades 

envolvidos, programas recreacionais, de uso público e de ecoturismo nas unidades 

de conservação, onde estas atividades sejam permitidas. 

 

 Entre as principais competências do ICMBio estão a apresentar e editar 

normas e padrões de gestão de Unidades de Conservação federais, propor a 

criação, regularização fundiária e gestão das Unidades de Conservação federais 

além de apoiar a implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC). 

 

 O Instituto deve ainda contribuir para a recuperação de áreas degradadas em 

Unidades de Conservação. Ele fiscaliza e aplica penalidades administrativas 

ambientais ou compensatórias aos responsáveis por não cumprir as medidas 

necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 

 

 Cabe a entidade ainda monitorar o uso público e a exploração econômica dos 

recursos naturais nas Unidades de Conservação, além de contribuir para a geração 

e disseminação sistemática de informações e conhecimentos relativos à gestão de 

Unidades de Conservação, da conservação da biodiversidade e do uso dos recursos 
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da Fauna, pesqueiros e florestais. Ainda nessa área, o Instituto divulga em escala 

regional e nacional metodologias e tecnologias de gestão ambiental e de proteção e 

manejo integrado de ecossistemas e de espécies do patrimônio natural e genético 

de representatividade ecológica. 

 

 A autarquia também cria e promove programas de educação ambiental, 

contribui para a implementação do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio 

Ambiente (Sinima) e aplica dispositivos e acordos internacionais sobre gestão 

ambiental. 

 

 E tem como objetivos o combate ilícitos ambientais, como caça e tráfico de 

animais silvestres realiza operações de fiscalização nas Unidades de Conservação, 

mais conhecidas como UCs. 

 

5.5. Casos de grande repercussão 
 

5.5.1. 2016 - O ano do papagaio 
 

 Papagaios pertencem à ordem dos Psittaciformes, o grupo de aves mais 

ameaçado do mundo, são um dos maiores alvos do tráfico de animais silvestres 

devido suas características são coloridos, possuem um bico extremamente forte, são 

muito fieis e, quando ensinados, conseguem repetir palavras.  

 

 Infelizmente os traficantes destroem o habitat natural, matam os adultos e 

pegam os filhotes para serem comercializados ilegalmente. As condições das quais 

os filhotes são submetidos é tão deficiente que a cada 10 papagaios retirados da 

natureza, 9 acabam morrendo. 

  

 Para alertar sobre o tráfico de papagaios, o aumento do risco de extinção, e 

também chamar a atenção para a degradação do habitat dessas aves, foi lançada a 

campanha 2016 o Ano do Papagaio. A iniciativa, que integra o Plano de Ação 

Nacional dos Papagaios da Mata Atlântica, é coordenada pela Sociedade de 

Zoológicos e Aquários do Brasil (SZB) e com apoio do ICMBio. Ao longo do ano 

foram efetuadas diversas atividades para a conscientização, e uma das ações foi a 
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campanha de crowdifunding, um financiamento coletivo, com finalidade de arrecadas 

recursos para a impressão de uma cartilha educativa que apresenta os papagaios a 

crianças e jovens e alerta sobre as ameaças enfrentadas pelas espécies. 

 

 O papagaio-verdadeiro foi escolhido para ser a mascote da campanha por ser 

a espécie com a maior distribuição no Brasil e a mais pressionada pelo comércio 

ilegal, já que todos os anos, a ave é capturada ilegalmente em grandes números, 

desde o nordeste, passando pelo sudeste, centro-oeste, até o sul, incluindo os 

biomas Caatinga, Cerrado, Pantanal e Chaco. Segundo Gláucia Helena Fernandes 

Seixas, coordenadora do Projeto Papagaio-Verdadeiro e superintendente executiva 

da Fundação Neotrópica do Brasil: 

 
Criar um papagaio retirado da natureza, além de ilegal, pode contribuir para 
a extinção da espécie, e Utilizar o papagaio-verdadeiro como espécie 
bandeira contra o tráfico de aves, em todo o Brasil, pode ajudar na 
sensibilização e conscientização da sociedade e mostrar a importância das 
espécies e seu ambiente natural. 147 

 

5.5.2. Ararinha-azul: espécie extinta na natureza pode voltar à 

caatinga 
 

Em 1819, o zoólogo Johann Baptiste Von Spix e o botânico Karl Friedrich 

Philipp von Martius lideravam uma expedição científica pelo Brasil. E encontraram 

na Caatinga, na região da Bahia, uma ave semelhante a uma arara-azul, entretanto 

possuía a metade do tamanho, e tinha asas estreitas, cauda longa e um voo 

característico. Notoriamente se tratava de uma nova espécie a ararinha-azul 

(Cyanopsitta spixii). 

 

Após a descoberta, ela passou a ser desejada por colecionadores de aves e o 

tráfico de animais se tornou seu maior inimigo além das queimadas, o 

desmatamento e o pastoreio que destroem a Caatinga e contribuíam para a 

diminuição das aves, e, em 1986, quando foi determinada a área de ocorrência da 

espécie, havia mais ararinhas em cativeiro do que na natureza. Em 1990, uma 

expedição avistou o último representante no habitat natural. Todos os esforços se 

voltaram para a conservação da ararinha-azul. Os pesquisadores observaram o 

                                                           
147 (Glaucia Seixas, apud Paschoal, Fabio 2016. Disponivel em 
<https://curiosidadeanimalbrasil.wordpress.com/2016/04/18/2016-o-ano-do-papagaio/>) 
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animal, coletaram dados e descobriram que se tratava de um macho. 

 

Para tentar salvar a espécie, uma fêmea, criada em cativeiro, foi 

reintroduzida. Era esperado que ela formasse uma nova família com o macho 

selvagem. No entanto, há 13 anos, a ararinha-azul foi avistada pela última vez. A 

espécie entrou para a lista vermelha da IUCN-União Internacional para a 

Conservação da Natureza como animal possivelmente extinto na natureza. 

 

Mas nem tudo está perdido. Ainda restam 79 indivíduos em cativeiro, e o 

projeto Ararinha na Natureza, criado em 2012, luta para que a espécie volte a pintar 

de azul o céu da Caatinga. 

Segundo Camile Lugarini, coordenadora do Plano de Ação Nacional para a 

conservação da ararinha-azul: 

 

O projeto Ararinha na Natureza tem como objetivo restabelecer uma 
população selvagem da espécie e garantir a proteção de seu habitat. Com 
ações de curto, médio e longo prazo, a ideia é implementar políticas 
públicas voltadas à conservação da ararinha, aumento do conhecimento 
científico, proteção e recuperação dos habitats e campanhas de 
disseminação e educação ambiental.148 
 

 Os mantenedores que possuem os indivíduos em cativeiro (Association for 

the Conservation of Threatened Parrots, Al Wabra Wildlife Preservation, Nest e 

Fundação Lymington) são parceiros do projeto, e serão responsáveis pela 

reprodução da espécie em cativeiro. É necessário atingir um número de indivíduos 

satisfatório para que parte da população possa ser reintroduzida no habitat natural 

da espécie. 

 

 Antes de reintroduzir a primeira ararinha-azul na Caatinga é preciso se 

preocupar com as espécies que continuam vivendo por lá. Reintroduções podem 

propiciar efeitos negativos na população residente. A competição, predação e 

transmissão de doenças são capazes de levar o programa ao fracasso. “Todos os 

procedimentos estão sendo adotados de acordo com as diretrizes da IUCN para 

soltura e reintrodução, levando em consideração um extenso estudo para avaliar as 

espécies que podem competir por ninhos, alimento, dentre outros. Os efeitos nas 

                                                           
148 (Lugarini, Camila apud Escobar, Herton, 2016. Disponivel em < http://ciencia.estadao.com.br/blogs/herton-
escobar/ararinha-azul-e-vista-na-natureza-apos-15-anos-desaparecida/>) 
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ararinhas reintroduzidas assim como na comunidade residente serão avaliados e 

monitorados em longo prazo”, afirma a coordenadora. 

 

 Com a proteção efetiva do habitat da espécie, o combate ao tráfico, o 

aumento da população em cativeiro e o apoio da comunidade local, nacional e 

internacional as primeiras experiências de reintrodução podem começar a partir de 

2017. Se isso ocorrer, a espécie será retirada da lista de animais possivelmente 

extintos na natureza. 

 

 O projeto Ararinha na Natureza é uma parceria do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) com a Sociedade para a Conservação das 

Aves do Brasil (SAVE Brasil) e os mantenedores que possuem os indivíduos em 

cativeiro, com patrocínio da empresa Vale e gestão financeira do Fundo Brasileiro 

para a Biodiversidade. 

 

5.5.3. Jibóia rara encontrada na fauna brasileira, pode custar US$ 1 

milhão e está desaparecida 
 

 Princesa Diamante é o nome de uma Jibóia rara, a única do mundo com 

características diferentes, a pele toda branca e os olhos negros, que em 2006 foi 

encontrada no meio da mata, no Rio de Janeiro, e levada para o Zoológico de 

Niterói. 

 

 Pesquisadores descobriram que a jiboia tem uma mutação genética rara, 

chamada leucismo e seria a primeira a ser registrada no mundo esse padrão, e 

devido este fato a cobra ficou famosa e chegou a aparecer na televisão, entretanto 

nunca ficou em exibição aos visitantes do Zoológico de Niterói. 

 

 No ano de 2011, o zoológico foi fechado por denúncias de maus-tratos aos 

animais. Nessa época, que também se constatou que alguns bichos haviam 

desaparecido, entre eles, a jiboia rara, Os administradores do zoológico afirmaram 

ter levado a jibóia para casa e informaram meses depois que a mesma veio a óbito. 

O Ibama e a Polícia Federal começaram a investigar e encontraram na internet, 

vídeos e fotos do americano Jeremy Stone com a cobra, que é um dos maiores 
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criadores de serpentes dos Estados Unidos, Jeremy veio ao Rio em 2007, segundo 

as investigações, para negociar a compra da cobra com a gestora do zoológico, e a 

compra teria sido realizada em 2009, quando Jeremy teria tirado a cobra ilegalmente 

do Brasil pela fronteira de Roraima com a Guiana. 

 

 O analista ambiental do IBAMA Carlos Magno Abreu que participou das 

operações de investigação do caso, conta que: 

 

 “Em 2010, ele começou a postar um vídeo de uma jiboia leucística também, já 

adulta. E aí nós começamos a achar que era muita coincidência e começamos a 

investigar mais a fundo e chegamos à conclusão que é o mesmo animal”149 

 

 Outra evidência que foi encontrada pela polícia na casa dos antigos gestores 

do zoológico foram fotos com Jeremy, que seria o consumidor final. O valor recebido 

pelos gestores seria em torno de um milhão de dólares, por ser um animal de grande 

cobiça devido a possibilidade de reprodução e que seria exatamente o que Jeremy 

teria feito. Os primeiros filhotes da Princesa diamante foram vendidos na faixa de 

US$ 60 mil, segundo os dados da Polícia Federal. 

 

 Giselda e o marido, José Carlos Schirmer que eram os gestores do zoológico, 

foram presos e indiciados por tráfico internacional de animais, contrabando e 

apropriação indevida. Nos Estados Unidos, a polícia fez uma busca na casa de 

Jeremy, mas não encontrou, o mesmo disse que a Princesa teria falecido em janeiro 

e teria enterrado no quintal de sua casa devido seu grande apego a cobra. 

São diversos casos registrados acerca do tráfico de animais silvestres, entretanto 

alguns como os citados a cima repercutiram   

 

  

                                                           
149 (Abreu, Carlos Magno, apud Fantástico, 2013. Disponível em 
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/10/jiboia-rara-que-pode-custar-ate-us-1-milhao-esta-
desaparecida.html>) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A exploração comercial da fauna silvestre apresenta seus primórdios no início 

do século XVI, aproximado ao descobrimento do Brasil, onde os animais eram frutos 

de escambo entre os índios nativos e os exploradores europeus. 

 

 Durante a referida época, a diversidade faunística do Brasil gerava uma 

utopia de recursos inesgotáveis e abundantes, despertando o interesse dos 

europeus principalmente por sua beleza, fazendo com que fossem exportados e 

comercializados. 

 

 Ainda que com o passar do tempo surgiram mecanismos legislativos de 

proibição a exploração da fauna brasileira como os mais atuais, a Lei de Proteção a 

Fauna de nº 5.197/67 e a Lei de Crimes Ambientais de nº 9.605/98, o comercio ilícito 

desses animais ocorre de forma intensa, contribuindo de forma demasiada para a 

extinção de diversos exemplares. 

 

 Existe também uma previsão da proteção faunística no artigo 225 da nossa 

Carta Magna de 1988, onde dispõe sobre o direito de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Sabe-se porem que a exploração dos nossos animais 

traz prejuízos incalculáveis ao ecossistema, já que cada indivíduo apresenta uma 

função importante no ambiente que se insere e a demasiada exploração com 

extinção das espécies ocasiona instabilidade ecológica. 

 

 O tráfico de animais silvestres no Brasil é também um problema social, vez 

que os principais fornecedores da fauna para o tráfico são as populações do interior, 

e os ribeirinhos da região amazônica, humildes e pobres, com poucos recursos à 

saúde e educação possuindo baixa qualidade de vida, que enxergão nessa atividade 

um meio de sustento e complementação da economia doméstica. 

 

 Outro fator social a ser observado é os costumes, atualmente se percebe um 

avanço em relação a domesticação da fauna silvestre, no entanto, nossos 

ascendentes possuíam grande parte o habito de ter pássaros presos em gaiola, isso 
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porque não existia uma previsão legal que estabelecesse esse ato como ilícito, e a 

cultura em algumas famílias teve continuidade. 

 

 Para os casos descritos, a solução apreciada é uma reeducação ambiental 

mais focada no tráfico, somada a investimentos na infraestrutura das zonas 

interioranas, permitindo a essa população acesso à educação, saúde e 

principalmente outras fontes de renda. 

 

 A legislação também carece de melhorias. No âmbito legislativo as 

penalidades para os crimes como matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar 

espécimes da fauna silvestre são desproporcionais, sendo aplicado pena 

equivalente que corresponde a detenção de seis meses a um ano e multa. Deveria 

haver sanções distintas e mais severas para a ocorrência de morte, que é um 

grande fator de extinção. 

 

 Outras dificuldades no combate ao tráfico desrespeito a falta de preparo dos 

agentes de policiamento, a grande extensão territorial que impede uma fiscalização 

nas fronteiras de forma mais efetiva, além de mecanismos fraudulentos como 

documentações falsas, agentes corruptíveis entre outros  

 

 Faz-se necessário maiores investimentos e atenção do governo no combate 

ao tráfico de animais silvestres, para que desta forma seja possível garantir as 

gerações futuras o contato com a diversidade faunística que o Brasil ainda possui, 

isso apesar das espécies que já se encontram extintas ou sob ameaça de extinção 
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TABELAS 
 

Tabela 1 

Nome comum: inglês Nome cientifico Valor em US$/unidade 

arara-azul-de-lear 
lear´smacaw 

Anodorhynchuslear 60.000 

arara-azul  
hyacinthinemacaw 

Anodorhynchushyacinthinus 25.000 

arara-canindé 
/ blue and yellow macaw 

Anodorhynchushyacinthinus 4.000 

papagaio-de-cara-roxa  
bluecheekedparrot 

Amazona brasiliensis 6.000 

flamingo 
american flamingo 

Phoenicopterusruber 5.000 

harpia 
harpyeagle 

Harpia harpyja 20.000 

mico-leão-dourado 
goldenliontamarin 

Leontopithecusrosalia 20.000 

uacari-branco 
uakari 

Cacajaocalvus 15.000 

jaguatirica 
ocelot 

Leoparduspardalis 10.000 

 

Tabela 2 – Valor do animal vivo no mercado Internacional 

Nome comum: inglês Nome cientifico Valor em US$/unidade 

Jararaca 
jararaca 

Bothrops jararaca 1.000 

jararaca-ilhoa  
jararaca 

Bothropsinsularis 20.000 

cascavel 
rattlesnakes 

Crotalussp. 1.400 

surucucu-pico-de-jaca  
bushmaster 

Lachesismutamuta 5.000 

sapos amazônicos  
amazonianfrogs 

Várias Espécies 300 a 1.500 

aranha-marrom  
brownspider 

Loxoscelessp. 800 

Aranhas 
spiders 

Várias Espécies 150 a 5.000 

besouros 
beetles 

Várias Espécies 450 a 8.000 
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vespas 
wasps 

Várias Espécies 50 a 350 

 

Tabela 3 – Valor do grama de substancias extraídas de alguns animais brasileiros: 

 

Nome comum: inglês Nome cientifico Valor em US$/grama 

jararaca/ jararaca Bothrops jararaca 433 

urutu/ urutu Bothropsalternatus 1.835 

surucucu-pico-de-jaca / 
bush master 

Lachesismutamuta 3.200 

coral-verdadeira / coral 
snake 

Micrurusfrontalis 31.300 

aranha-marrom / 
brownspider 

Loxoscelessp. 24.570 

escorpião / yellowscorpion Tityusserrulatus 14.890 

 

Tabela 4 

 

Nome comum: inglês Nome cientifico Valor em US$/unidade 

jibóia/ 
boa 

Boa constrictor 800 a 1500 

Periquitambóia 
amazontree boa 

Coralluscaninus 2000 

Teiús 
tizard 

Tupinambissp. 500 a 3.000 

Tartaruga 
turtle 

Pseudemysdorbygnyi 350 

arara-vermelha  
scarletmacaw 

Ara macao 3.000 

tucano-toco 
toco-toucan 

Ramphastostoco 2.000 

araçari 
curlcrested araçari 

Pteroglossusbeauharnaesii 1.000 

melro 
chopiblackbird 

Gnorimopsarchopi 2.500 

saíra-sete-cores 
green headed tanager 

Tangara seledon 1.000 

sagüi-da-cara-branca 
whitefrontedmarmoset 

Callithrixgeoffroyi 5.000 
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Tabela 5 

 

Nome comum: inglês Nome cientifico 

Jibóia 
boa 

 Boa constrictor 

lagarto teiú 
lizard 

Tupinambissp. 

Jacarés 
caiman 

Caimansp. 

lontra 
otter 

 Lontra longicaudis 

ariranha 
giantotter 

Pteronura brasiliensis 

onça-pintada 
jaguar 

Pantheraonca 

jaguatirica 
ocelot 

Leoparduspardalis 

gatos-do-mato 
wildcats 

Leopardussp. 

insetos 
insects 

Ordem INSECTA 
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IMAGENS 
 

Figura 1 - Animais para fins científicos 

 

 
Fonte: http://recreiobrasil.com/2017/06/17/vamos-falar-de-cobras/ 

 

Figura 2 - Animais destinados a obtenção de adornos 

 

 
Fonte: http://traficodeanimaissilvestresnt2011ifpi.blogspot.com.br/p/album-de-fotos-de-animais-que-

sofrem.html 

 

Figura 3 - Rotas do tráfico de animais silvestres 

 

 
Fonte: http://www.ibama.gov.br/ 

 

http://traficodeanimaissilvestresnt2011ifpi.blogspot.com.br/p/album-de-fotos-de-animais-que-sofrem.html
http://traficodeanimaissilvestresnt2011ifpi.blogspot.com.br/p/album-de-fotos-de-animais-que-sofrem.html
http://www.ibama.gov.br/
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Figura 4 – Arara Azul 

 

 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/ (2017) 

 

Figura 5 - Gato Maracajá 

 

 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/ (2017) 

 

Figura 6 -Macaco Aranha 

 

 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/ (2017) 

https://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/
https://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/
https://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/
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Figura 7 - Mico leão Dourado 

 

 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/ (2017) 

  

https://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/
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