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~ste relatório foi produzido com os seguintes objetivos: 

1. Apresentarum diagnóstico do comércio ilegal de animais silvestres no Brasil, considerando 
os tráficos interno e externo, o perfil dos órgãos oficiais de controle dessa atividade e o seu 
desempenho. O diagnóstico inclui também uma breve avaliação da situação do comércio ilegal 
de flora. 

2. Avaliar a necessidade da criação de uma filial da TRAFFIC no Brasil, relacionar as atividades 
prioritárias a serem desenvolvidas pelo escritório da TRAFFIC no Brasil durante os dois 
primeiros anos após sua implementação, e apresentar a posição das agências governamentais e 
organizações não-governamentais a respeito da implementação do escritório da TRAFFIC no 
Brasil. TRAFFIC significa Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce; trata-se 
de uma rede internacional ligada ao WWF que monitora o comércio mundial de vida silvestre. 
A rede TRAFFIC é formada por representações em 16 países. Existe apenas um escritório do 
TRAFFIC na América do Sul, situado no Uruguai, com capacidade limitada demonitoramento 
do comércio de vida silvestre no Brasil. 

3. Apresentar uma breve avaliação da legislação pertinente, e apontar sugestões de mudança 
compatíveis com as atividades prioritárias a serem conduzidas pelo TRAFFIC. 
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Diagnõstíco Sobre o Comércio Ilegal da Fauna e Flora 

1.1. O Tráfico da Fauna e Flora Silvestres no Mundo 

No cenário mundial de comércio ilegal da fauna e flora silvestres, o Brasil, como os 
demais países do terceiro mundo, desempenha o papel de país exportador de matérias-primas. 
Mesmo hoje, com todo o processo de industrialização de sua economia, o Brasil continua 
transferindo riquezas naturais para os países desenvolvidos e está entre as nações que mais 
exportam produtos da fauna e flora silvestres (Toufexis, A., Time Magazine, 1993 ). 

Além do Brasil, países como Argentina, Perú, Guiana, Venezuela, África do Sul, Zaire, 
Tanzânia, Kenya, Senegal, Cameroon, Madagascar, Índia, Vietnam, Malásia, Indonésia, China 
e Rússia, estão entre as principais nações exportadoras da fauna e flora silvestres (idem). 

Países como o México, Arábia Saudita, Tailândia, Taiwan, Espanha, Grécia, Itália, França 
e Bélgica estão entre as principais nações de trânsito comercial da fauna e flora silvestres. 
Enquanto países como os Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Inglaterra, 
Suíça, Grécia, Bulgária, Arábia Saudita e Japão estão entre as principais nações importadoras 
de produtos da fauna e flora silvestres (idem). 

Tendo em vista tratar-se de um comércio ilegal, é dificil calcular o quanto este tráfico 
movimenta por ano no mundo. De acordo com especialistas que atuam no combate ao tráfico de 
animais silvestres, calcula-se que deva girar em tomo de US$ l O bilhões/ano. Depois do tráfico 
de drogas e de armas, o contrabando de animais representa o terceiro maior negócio ilícito 
praticado no mundo (idem). 

Deste total, conforme prognósticos feitos por técnicos de agências do governo, o volume 
comercializaJo de animais silvestres oriundos do Brasil está entre 5 a 7% (US$ 500 milhões a 
US$ 700 milhões). Contudo, alguns militantes ambientalistas estimam que o País movimenta 
uma porcentagem entre 1 O a 15% do mercado mundial. 

O fato é que desde os tempos coloniais este comércio tem contribuído intensamente para 
a destruição da cobertura vegetal primária e o empobrecimento da diversidade faunística do 
Brasil, trazendo consigo a pior ameaça que paira sobre a riqueza genética natural brasileira - a 
extinção de inúmeras espécies, muitas inclusive ainda não identificadas. 

Exemplo maior desta ameaça pode ser descrita pela situação em que se encontra hoje a 
Ararinha-Azul, Cyanopsitta spixii, a ave mais ameaçada de extinção do mundo. Só em 1990 foi 
redescoberto um solitário exemplar que vive em Curuçá, na Bahia. Devido à ação do tráfico de 
aves silvestres, hoje existem apenas 29 exemplares que vivem em cativeiros espalhados pelo 
mundo, em zoológicos ou criadouros particulares. O IBAMA, junto com algumas ONGs e com 
o apoio de colecionadores estrangeiros, vem desenvolvendo um projeto de reintrodução de um 
exemplar fêmea na região onde sobrevive o único exemplar macho, com o objetivo de garantir 
a reprodução e futura conservação da espécie. 
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J.2. O Tráfico da Fauna e Flora Silvestres no Brasil 

O Brasil situa-se entre os principais países do mundo que comercializam e exportam 
espécies da fauna e flora silvestres de forma ilegal. A sua condição como país periférico no 
cenário econômico mundial, somado à riqueza de sua biodiversidade, às dificuldades 
operacionais, à ineficiência dos órgãos governamentais e às péssimas condições de vida 
predominante na maioria de sua população, contribuem para perpetuar e reforçar esta situação. 

A primeira constatação que se faz sobre este tipo de tráfico no Brasil é a de que não existe 
nenhuma informação sistematizada ou estatísticas por parte dos órgãos governamentais 
responsáveis pela fiscalização de tal comércio. O mesmo aplica-se às ONGs brasileiras que 
atuam em defesa dos animais. Nenhuma instituição no País detém um banco de dados sobre o 
tráfico em questão. 

Técnicos e ambientalistas acreditam que a segunda principal causa da redução 
populacional de várias espécies nativas é a atividade do comércio ilegal de flora e fauna, depois 
da redução de habitat devido ao desmatamento. Conforme a moção nº 16/91, aprovada pelo 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), a prática do tráfico de animais silvestres 
no Brasil é responsável pelo desaparecimento de 12 milhões de espécimes (indivíduos de 
diferentes espécies) por ano. 

Outra característica geral a ser considerada diz respeito à relação existente entre o 
comércio interno e o tráfico internacional no Brasil Devido ao tipo de composição social que 
alimenta e mantém esta rede de comércio clandestino, às dimensões geográficas do país e às 
interferências culturais que permeiam esta atividade, é impossível imaginar a existência do 
tráfico internacional desvinculado do comércio ilegal praticado no País . 

• Por conseguinte, pode-se afirmar que, no Brasil, a base de sustentação do contrabando 
internacional apoia-se no comércio nacional. Sem o tráfico interno, o volume de espécies 
oriundas do Brasil e comercializadas no mercado internacional seria certamente menor, se 
comparado com as estimativas atuais. 

Ainda com relação ao tráfico interno, é preciso diferenciar o comércio varejista, de 
pequena escala> do comércio atacadista praticado pelos grandes intermediários. Este comércio 
varejista, que é voltado para satisfazer o deleite pessoal de indivíduos que gostam de manter 
animais silvestres em casa, representa uma expressiva parcela do tráfico global. 

Por razões culturais, a incidência de animais mantidos em residências particulares é 
enorme. Na Região Norte, este traço cultural é majoritário, além de ser favorecido pela 
proximidade com a floresta. Uma pesquisa realizada durante dois meses na cidade de Rio Branco 
(AC), pea bióloga Meri Cristina Amaral Gonçalvez Fernandes, da Universidade Federal do 
Acre, identificou a existência de 19 espécies diferentes de primatas mantidos em residências 
particulares naquela cidade. Considerando que a cidade de Rio Branco é um centro urbano de 
médio porte, não é dificil imaginar a variedade existente de espécies animais mantidas em 
residências particulares de outras cidades brasileiras. 

O grau de integração existente entre os diversos órgãos governamentais responsáveis pela 
fiscalização e proteção da fauna e flora silvestres, tanto a nível federal como estadual e 
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municipal, é extremamente frágil e pouco operante Na.prática, a proposta de descentralização 
das competências entre esses órgãos ainda não se concretizou, predominando ações desconexas, 
com grandes prejuízos para o meio ambiente. 

Não foi por acaso que durante a ~ Conferência da Convenção Sobre o Comércio 
Internacional das Espécies da Fauna e Flora Silvestres em Perigo de Extinção (CITES), ocorrida 
em novembro último, nos Estados Unidos, a avaliação feita pelo Secretariado da Convenção 
sobre o nível de controle do comércio da fauna e flora silvestres exercido por 81 países tenha 
classificado o Brasil na categoria III, isto é, considerado com um desempenho ruim no que 
concerne a esta fiscalização. 

Além dos ítens acima relacionados que contribuem para que o Brasil ocupe esta colocação 
no ranking mundial entre os países que comercializam sua fauna e flora silvestres, a legislação 
ambiental vigente no país também foi alvo de duras críticas, pois, apesar de ser extensa, é 
considerada falha, dispersa, desconexa, desatualizada e em alguns casos conflitante. 

Apesar de a Lei nº 5.197/67, de Proteção à Fauna, proibir a caça, perseguição, destruição, 
utilização ou o comércio de animais silvestres e impor uma pena de dois a cinco anos de prisão 
para aquele que a transgredir, no Brasil praticamente não se tem notícia de alguém que tenha sido 
julgado, condenado e esteja cumprindo pena de prisão por causa desse crime. 

De acordo com o ecologista Márcio Augelli, do Grupo de Proteção ao Boto Tucuxi, que 
já percorreu quase 12 mil quilômetros pelas rodovias brasileiras identificando as principais rotas 
do tráfico da fauna silvestre, é praticamente impossível controlar este tipo de comércio no País. 
Ele também confirma que, da mesma forma com que hoje o tráfico internacional da fauna e flora 
silvestres ocupa o terceiro lugar em volume monetário, no Brasil esta contravenção perde apenas 
para o tráfico-de drogas e armas, superando o contrabando de minérios e de pedras preciosas. 

Ainda segundo Márcio Augelli, existem cidades do interior do Nordeste, como por 
exemplo Milagres, na Bahia, onde o tráfico de animais silvestres representa a principal fonte de 
renda da população. Nesta cidade, o comércio da fauna silvestre é realizado livremente nas ruas, 
feiras, em pequenas lojas e na beira das estradas. 

Augelli também denuncia que setores da polícia local são coniventes com este tráfico no 
Rio de Janeiro. De fato, para comprovar tal situação, basta qualquer cidadão fazer uma denúncia 
concreta e solicitar a ação da polícia para que, quinze minutos antes da chegada dos agentes à 
feira apontada, todos os traficantes desapareçam rapidamente. 

Pela sua avaliação, a cidade de Belém, no Pará, é uma das cidades-chave na rota do tráfico 
interno e internacional. Uma descrição mais detalhada sobre o tráfico existente nesta cidade pode 
ser encontrado no ítem 1.8. desse relatório. 

De acordo com Antônio Labruna, Diretor do Centro de Triagem de Animais Silvestres 
do Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo, cerca de 30% dos animais silvestres 
comercializados no Brasil são exportados. Segundo ele, apesar do comércio internacional ser 
mais rentável, o tráfico interno é mais atrativo e fácil de operar. 

Segundo ele, vários caminhoneiros estariam envolvidos com este comércio, utilizando 
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até radiotransmissores com faixas de pequena amplitude para trocar informações com traficantes 
'intermediários, fornecedores e clientes sobre a existência de eventuais barreiras policiais de 
fiscalização montadas por agentes do IBAMA, Polícia Federal e Florestal nas rodovias por onde 
circulam. Labruna estima que mais de 100 mil animais passam mensalmente pelas rodovias da 
rota Nordeste-Sudeste-Sul. Esses números são contestados e considerados exagerados pelos 
agentes de fiscalização. 

A explicação para a disparidade existente entre os números estimados por alguns técnicos 
e ambientalistas e os números oficialmente registrados reside no fato de que o volume total 
transportado pelos grandes traficantes é muito maior do que o volume apreendido nas operações 
policiais realizadas em feiras, barreiras rodoviárias, aeroportos, depósitos clandestinos e 
residências particulares. 

Esta diferença pode ser explicada pelas condições extremamente precárias em que a 
maioria desses animais são transportados (malas com fundo falso, caixas de papelão e pacotes 
de jornais, dentro dos compartimentos de carga de ônibus, caminhões e porta-malas de 
automóveis, onde mal conseguem comer ou respirar), resultando em um alto índice de 
mortalidade dos animais. 

Em geral, para cada animal que chega ao consumidor final, dez morrem nas rotas do 
tráfico, durante o transporte. De acordo com entidades ambientalistas brasileiras, não são raros 
os casos de empresas aéreas internacionais que saem do Brasil e chegam ao seu destino 
carregando até 12.000 aves mortas. Por trás da docilidade dos animais expostos à venda existe 
todo tipo de prática de torturas, incluindo a mutilação, cegueira e administração de calmantes e 
bebidas alcoólicas para os animais mais ariscos. 

Considerando-se as dimensões geográficas do Brasil, as características do tráfico de vida 
silvestre e as'diferenças culturais regionais, optou-se em concentrar esta pesquisa nos Estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. Os dois primeiros são considerados por todas as fontes 
consultadas como pólos do principal eixo do contrabando nacional e internacional da fauna e 
flora silvestres. A cidade de Belém, no Pará, é um dos centros de captação e distribuição ilegal 
de vida silvestre originária da Região Amazônica. 

1.4. Estrutura Social do Tráfico 

De acordo com informações fornecidas pelo Coordenador Nacional do Departamento de 
Fiscalização do IBAMA e por funcionários dos Departamentos de Fauna e de Fiscalização da 
Superintendência Estadual do IBAMA de São Paulo, calcula-se que 95% do comércio da fauna 
silvestre brasileira seja ilegal, sendo apenas 5% comercializado de forma legal. 

É evidente que o caráter ilegal deste comércio deve-se ao fato da legislação brasileira 
pertinente proibir, terminantemente, o comércio de espécies da fauna nativa e de seus 
subprodutos que impliquem na prática de caça, perseguição, destruição ou apanha (art. 3°, da Lei 
5.197/67). 

Entretanto, o quadro de pobreza social e a falta de alternativas econômicas contribuem 
para estimular este tráfico, envolvendo quase todos os segmentos sociais. Guardadas as devidas 
proporções, a cadeia social que compõem este comércio é praticamente igual em todo o País. 

7 



.Porém, devido às discrepâncias regionais, as regiões de menor poder aquisitivo desempenham 
o papel de principais fornecedoras de espécies da fauna e flora silvestres. 

A lógica que leva o lavrador, o posseiro, o mateiro, o coureiro, o caboclo ribeirinho, o 
pequeno proprietário rural, o garimpeiro e outros setores economicamente marginalizados a 
caçar animais silvestres ou a desmatar e poluir áreas de florestas primárias é a lógica da 
sobrevivência. 

Assim, a cadeia social que propicia este comércio ilegal compõe-se de diversos agentes 
sociais, tendo na sua origem os setores mais pobres e marginalizados, situados em áreas onde 
predominam atividades extrativistas, nas zonas rurais ou em regiões identificadas como frentes 
de expansão produtivas. A consciência predominante nesse segmento é a de que os recursos 
disponíveis na natureza são infinitos, capazes, portanto, de suportar qualquer ação predatória 

Esta visão de que a fauna e a flora são inesgotáveis leva esses agentes a atuar como um 
verdadeiro "exército de formigas", disperso ao longo do território nacional. Dentro desse 
segmento, é preciso diferenciar a prática da caça de subsistência, como fonte de alimentação, da 
caça voltada para o comércio. Mesmo assim, as duas práticas constituem-se numa fonte 
complementar de sobrevivência. 

Na seqüência desta cadeia encontram-se os personagens que desempenham o papel de 
primeiros intermediários, de pouca expressão comercial. Neste segmento prevalecem os 
"mascates", regatões (barqueiros que transitam pelos rios das Regiões Norte e Centro-Oeste, 
realizando escambo de produtos básicos por animais silvestres), donos de barracões (pequenos 
comerciantes localizados em zonas rurais e de expansão produtiva), fazendeiros, caminhoneiros, 
motoristas de ônibus estaduais ou interestaduais e outros pequenos comerciantes ambulantes que 
transitam entre a zona rural e os médios e grandes centros urbanos. 

Como intermediários secundários estão os pequenos e médios comerciantes, que atuam 
clandestinamente no comércio varejista, no ramo de curtume ou como micro-empresários de 
estabelecimentos comerciais registrados. O comércio exercido por este segmento desempenha 
o elo de ligação entre o pequeno comerciante, que transita entre a zona rural e urbana, e os 
grandes comerciantes que atuam no mercado atacadista, voltado para o tráfico internacional. 

Por sua vez, os grandes comerciantes, responsáveis pelo contrabando nacional e 
internacional de grande porte, incluem os traficantes brasileiros ou estrangeiros especializados 
neste tipo de comércio; alguns proprietários de criadouros científicos, comerciais ou 
conservacionistas; e empresários legalmente constituídos, com conexões no mercado 
internacional de animais silvestres. 

Na ponta desta cadeia estão os consumidores finais, representados pelos criadores 
individuais domésticos; grandes criadores particulares; proprietários de criadouros científicos, 
comerciais e conservacionistas, inclusive os registrados no IBAMA; zoológicos; proprietários 
de curtumes; indústrias de bolsas e calçados; produtores e estilistas de moda e laboratórios 
farmacêuticos. 

Outro aspecto importante, revelado pela pesquisa realizada, indica que, devido à falta de 
uma fiscalização rigorosa por parte dos órgãos responsáveis e à predominância da impunidade 
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aos infratores, os traficantes que atuavam no País há 15 anos são os mesmos de hoje, acrescidos 
de novos parceiros 

Segundo fontes do Departamento de Fiscalização da Superintendência do IBAMA de São 
Paulo, os suspeitos de tráfico que atuariam no eixo Rio-São Paulo são: Gero Onishi; Dárcio 
Gonçalvez Campos, conhecido como "Goiano"; Vitor Frank; Pedro Calado (aviador), Julian F. 
Moreno Alvares; Dorival de Oliveira Botelho; Manfred Fuchs; Clovis Prudente Correa; os 
irmãos Maria do Socorro Melo e Paulo Martins de Melo - este, sucessor do famoso traficante 
Honório Melo da Silva; Luiz Gonzaga de Couto; Lidio Batista; Manoel Messias Oliveira Santos; 
Carlos Eduardo Silva Nogueira; José Carlos dos Santos; Uri Milmann; Cecília Brito de Salles 
Cunha; José Zeferino de Oliveira; Eliazar de Souza Gomes; Hans M. Hermans (especialista em 
contrabando de bromélias e orquídeas); Matsunosuke Seo, Miguel Canhete Filho. 

1.5. Principais Rotas Nacionais e Internacionais do Tráfico da Fauna Silvestre 

Com base nas informações prestadas por funcionários do IBAMA-SP, das Secretarias 
Estaduais de Meio Ambiente de São Paulo e Rio de Janeiro, e na análise de documentos e 
agendas de traficantes, apreendidas em operações realizadas por agentes do governo, foi possível 
identificar as principais rotas internas e externas existentes no Brasil. 

O principal fluxo de comércio ilegal nacional dirige-se da Região Nordeste para a Região 
Sudeste. Pode-se afirmar que o eixo Rio-São Paulo concentra a maior parcela de todo o comércio 
praticado a nível nacional. Para alimentar a demanda existente nessa região, existem diversas 
redes montadas que permitem burlar a fiscalização realizada nas principais rodovias do país, 
capazes de trazer animais das Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, percorrendo até 3.000 
quilômetros de distâncias . 

• Em primeiro lugar está o fluxo que parte da Região Nordeste, em segundo o fluxo da 
Região Centro-Oeste, passando pelo Estado de Minas Gerais, e em terceiro lugar o fluxo direto 
da Região Norte, todos convergindo para a Região Sudeste. Entretanto, conforme depoimentos 
de vários técnicos de órgãos governamentais, grande parte dos animais oriundos da Região Norte 
são escoados pelo Nordeste. Por isso, é comum ouvir dos comerciantes que o animal é do 
Nordeste, sendo que na verdade sua origem é o Norte. 

Deste modo, pode-se afirmar que outra caracteristica do tráfico nacional é o 
desconhecimento da origem dos animais comercializados no eixo Rio-São Paulo. Este 
desconhecimento acaba dificultando qualquer iniciativa de reintrodução dos animais apreendidos 
em operações realizadas pelos fiscais do governo. 

Entre as principais cidades e municípios fornecedores de animais silvestres para os 
contrabandistas que atuam no eixo Rio-São Paulo destacam-se: 
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AMAZONAS Manaus 
Coarí 
Manacapurú 
Tefé 

BAHIA Salvador 
Paulo Afonso 
Ribeira do Pombal 
Feira de Santana 
Vitória da Conquista 

CEARÁ Crato 

GOIÁS Goiânia 
Pires do Rio 

MATO GROSSO Cáceres 
Cuiabá 
Rondonópolis 

MATO GROSSO DO SUL Corumbá 
Aquidauana 
Campo Grande 

MINAS GERAIS Uberaba 
Uberlândia 

' Belém PARA 
Itaituba • Óbidos 
Santarém 
Altamira 
Marabá 

PARANÁ Curitiba 
Paranaguá 

PERNMIBUCO Recife 
Pesqueira 
Petrolina 

PIAUÍ Picos 

RIO GRANDE DO SUL Passo D'areia 

SERGIPE Itabaiana 
Fontes: Depoimentos de Italo Mazzarella - Depto. de Fiscalização Sec. Meio Ambiente de São Paulo; 

Circe Amado - Fundação de Proteção à Biodiversidade; 
Beatriz Braga - Superintendência do IBAMA/RJ 
Carlos Y amashita - Superintendência do IBAMA/SP 
Antônia Ávila Vio - Sec. Meio Ambiente de São Paulo; 
Ricardo Brandt - Depto. Fiscalização do IBAMA 
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Os meios de transporte utilizados são, em primeiro lugar, os caminhões portando todo tipo 
de carga. Em seguida vêm as empresas de ônibus interestaduais que exploram o transporte 
coletivo de passageiros no eixo Nordeste/Sudeste e vice-versa Entre as empresas que 
monopoliz.am o transporte coletivo rodoviário neste trecho estão a Itapemirim e a São Geraldo. 
Em terceiro lugar estão os automóveis particulares O uso de pequenos aviões particulares que 
transitam pelo espaço aéreo brasileiro sem o mínimo controle também é frequente. 

No que concerne ao fluxo regional, parte considerável da fauna e flora silvestres são 
comercializadas dentro da própria região ou são contrabandeadas diretamente para países 
vizinhos. Este tráfico regional ocorre geralmente nos estados brasileiros fronteiriços com outros 
países. 

Entre os estados brasileiros onde a atividade do comércio regional está diretamente 
conectada com o tráfico internacional destacam-se os Estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Os países destinatários são respectivamente 
a Guiana, Colômbia, Perú, Bolívia, Paraguai e Argentina. 

A propósito, é este fluxo de animais silvestres oriundos do Brasil que alimenta o volume 
expressivo de exportações de araras (Ara ararauna), da Argentina e do Panamá, países onde 
essa espécie não é nativa 

A partir da análise das listas de encomendas dos principais traficantes que atuam no Brasil 
e de informações de agentes da Polícia Federal dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, 
constata-se que a malha do tráfico é muito complexa e dispõe de conexões e ramificações 
internas e externas. 

Assim, conforme os dados disponíveis, é possível iniciar um trabalho de identificação das 
principais rotas internacionais. De acordo com os depoimentos colhidos, os principais aeroportos 
brasileiros em volume de animais contrabandeados são os de Cumbica e Viracopos, em São 
Paulo; o Galeão, no Rio de Janeiro; e, em segundo plano, os aeroportos de Belém, Recife e 
Curitiba. 

Grande parte dos animais e seus subprodutos originários do Brasil e regularmente 
contrabandeados para a Europa, EUA e Japão são remetidos primeiro para a Bolívia, Paraguai, 
Colômbia, Argentina, Guiana, Venezuela, Panamá e México, onde geralmente são legalizados 
com falsa documentação. 

Entre as principais cidades européias importadoras e receptoras de animais silvestres 
brasileiros estão: Antuérpia, Bruxelas, Amsterdam, Roma, Milão, Frankfurt, Stuttgart, Viena e 
Londres. 

1.6. Principais Espécies da Fauna Comercializadas 

Como foi dito anteriormente, não existem informações oficiais sistematizadas sobre o 
tráfico. Entretanto, com base nos dados obtidos junto às agências governamentais, às ONGs 
entrevistadas e à bibliografia recolhida durante o período utilizado para pesquisa, pode-se afirmar 
que as principais espécies animais comercializadas e contrabandeada no Brasil são: 
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a. Os psitacideos, com predominância de papagaios dos gêneros Amazona vinacea, A .. 
brasiliensis, A.festiva, A. aestiva, A.farinosa, A. rhodocorytha, A. autumnalis e A. pretrei. 
Mesmo sendo menos cotado no mercado internacional, devido ao seu tamanho, o papagaio é a 
ave mais comercializada no país e no exterior. Em função do tamanho, o comércio das araras fica 
em segundo plano. Ainda entre os psitacideos, estão os periquitos dos gêneros Aratinga 
so/stitialís, A. auricapilla, A. jandaya, A. aurea, A. cactorum e A. guarouba. Em seguida estão 
a Pyrrhura fronta/is, P. /eucotis e P. cruentata. 

b. Entre os primatas, destacam-se os sagüis dos gêneros Callithrix e Saguinus; o mico-do 
bambú (Callimico); o miquinho (Cebuel/a); o bugio (A/ouatta); o macaco-aranha (Ateies); o 
macaco-prego (Cebus); o mico-de-cheiro (Saimiri); os micos-leão (Leontopithecus) e a espécie 
uacari (Cacajao calvus). 

e. Entre os répteis, estão os jacarés (Caiman sp), tartarugas (Chelonia sp), lagartos (Sauria 
sp) e diversas espécie de serpentes. 

d. Em seguida, estão os tucanos e araçaris, principalmente os tucanos Ramphastos toco, 
R. dicolorus, R. vitellinus, R. tucanus, e as araçaris Selenidera maculirostris, Pteroglossus 
aracarí e Baillonius bailloni, 

e. Entre os felinos, destacam-se a jaguaritica (Felis parda/is) e os gatos-do-mato 
(Egeoffroyi, F. tigrino, F wiedii), todos incluídos no Livro Vermelho dos Mamíferos Brasileiros 
Ameaçados de Extinção (ver bibliografia). 

f. Entre as espécies mais comercializadas legalmente, provenientes de criadouros 
credenciados, estão o jacaré (Caiman sp) e o saguí (Callithrix sp). 

g. Entre as espécies de peixes ornamentais mais raras e com alta cotação no mercado de 
Tóquio, encontradas pelo Professor Wilson Costa, estão o Typh/obelus macromycterus e o 
Leptolebias cruzi, comercializados na Feira de Caxias (Rio de Janeiro); o C. fulminantis, 
descoberto no Rio São Francisco; o Cynolebias notatus, peixe anual do Rio Tocantins; o Pituna 
poranga, do Araguaia; e o Hyphessobrycon /oweae, mais conhecido como o mini-lambari do 
Xingú. 

De acordo com o Coordenador de Fiscalização da Superintendência do IBAMA do Estado 
do Amazonas, Sr. José Leland, o contrabando da fauna silvestre e de madeiras nobres que ocorre 
daquele estado para o exterior rende aproximadamente US$ 180 milhões/ano. Este valor 
corresponde a 142% acima do orçamento disponível para a Secretaria do Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas. Conforme relatou o referido técnico, a procura 
por animais silvestres cresceu muito a partir de 1985. 

José Leland elaborou em 1991 um levantamento não-oficial revelando que o lucro obtido 
com o tráfico de peixes ornamentais na Região do Alto Solimões, na fronteira com a Colômbia, 
é de cerca de US$ 75 milhões. Os peixes são capturados por pescadores colombianos em 
Taba tinga/ AM, e vendidos na Colômbia, de onde saem diretamente para a Guiana rumo aos 
Estados Unidos, Holanda, Alemanha e Japão. Entre as principais espécies mais comercializadas 
estão o cardinal, o coridora, o lápis e o rodostomo. 
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Por sua vez, o tráfico de peixes não-ornamentais concentra-se sobre o pirarucú, Arapaima 
gigas e o aruanã, Osteoglossum bicirrhossum. O volume do comércio ilegal dessas espécies 
chega a 2 milhões de unidades, e está avaliado em torno de US$ 1 O milhões. 

Com relação às aves silvestres, o volume total ilegalmente comercializadas no Estado do 
Amazonas chega a 7.000 aves por ano. As mais contrabandeadas são as araras, papagaios e 
tucanos. Esses grupos representam 25% das aves comercializadas no estado. Em termos 
monetários, o tráfico dessas espécies rende por ano em torno de US$ 17 milhões. O preço da 
unidade da arara no exterior está avaliado hoje em US$ 1 O mil. 

O relatório do Dr. Leland apontou também para um crescente comércio ilegal de 
borboletas. De acordo com este, o tráfico de borboletas no estado movimenta US$ 3,2 milhões 
por ano (cerca de 16 mil unidades). 

Outro dado significativo diz respeito ao comércio ilegal de peles de jacarés naquele 
estado. Hoje, constata-se uma queda na captura de jacarés no Estado do Amazonas, e calcula-se 
que seu contrabando esteja girando em torno de 27 mil unidades de peles/ano, com um lucro 
estimado de US$ 675 mil. 

No Estado do Rio de Janeiro, considerado como principal pólo nacional e internacional 
do tráfico da fauna silvestre, existem em torno de 100 feiras populares que praticam este 
comércio ilegal. A maior feira de animais silvestres do país é a Feira de Duque de Caxias, 
localizada no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o ex-superintendente do 
IBAMAIRJ, a primeira grande operação realizada em 1988 no local resultou na apreensão de 
1 O. 000 animais, sendo na sua maioria passeriformes e psitacideos. 

Às vésperas da Conferência da Rio-92, em função da pressão de diversas entidades • ambientalistas locais, foram realizadas três grandes operações na capital carioca por parte dos 
órgãos responsáveis pela fiscalização da fauna e flora silvestres, com o intuito de reprimir o 
tráfico. Como resultado, o volume de espécies comercializadas nas feiras do Rio de Janeiro 
diminuiu. 

Porém, foi uma diminuição aparente, pois logo após o término da Rio-92 os comerciantes 
voltaram a agir, só que com métodos diferentes. Com base na pesquisa feita, in loco, nas feiras 
de Caxias e da Ilha do Governador, constatou-se que hoje as principais feiras do Rio de Janeiro 
contam com vigias (os chamados "olheiros"), posicionados nas ruas que dão acesso às feiras. 
Além desses vigias, essas feiras contratam seguranças, responsáveis por reprimir a ação de 
ambientalistas e jornalistas curiosos. Para não serem autuados em flagrante, os comerciantes 
utilizam de mão-de-obra infantil e adolescente. 

Para não chamar a atenção, a variedade de espécies animais publicamente exposta nas 
feiras tornou-se limitada. Entretanto, a oferta disponível é enorme e inclui várias espécies 
relacionadas na lista oficial do IBAMA de animais ameaçados de extinção. Para encobrir esta 
oferta, as residências situadas num raio de 200 metros das feiras são utilizadas como depósitos 
clandestinos. Se o comprador manifestar interesse em algum animal que não esteja exposto na 
feira, seu pedido poderá ser prontamente atendido, bastando, para tanto, combinar com o 
vendedor o local de entrega e preço a ser pago. Em questão de vinte minutos o animal solicitado 
estará à disposição. 
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, . Na prática, o comércio realizado nestas feiras desempenha, simultaneamente, o papel de 
atender à demanda varejista do pequeno consumidor local e de fachada para o contato com os 
grandes traficantes locais, do Estado de São Paulo e estrangeiros. 

Entre as principais feiras do Estado do Rio de Janeiro estão: Duque de Caxias, Bangú, 
Campo Grande, Santa Cruz, Praça Seca, São Cristóvão, Tijuca, Honório Gurgel, Vilar dos Teles, 
Acarí, Cacuia e Alcântara. 

Por trás das feiras estão os grandes depósitos de animais silvestres, utilizados como pontos 
de receptação e manutenção de todo o fluxo proveniente das outras regiões. Para dificultar a ação 
dos fiscais do governo, estes depósitos são móveis, e chegam a estar localizados em cidades 
vizinhas do Rio de Janeiro. Alguns destes depósitos dispõem de coberturas móveis, que 
funcionam como alçapões, permitindo que seus proprietários se desfaçam rapidamente das aves, 
momentos antes da ação dos fiscais. 

Conforme levantamento feito nas feiras de Caxias e Cacuia, os preços médios dos animais 
comercializados estão relacionados no quadro abaixo; para efeito de comparação, a coluna da 
direita apresenta os preços alcançados pelos mesmos animais no mercado internacional: 

Animal Preço local Preço ext, 

(OS$) (OS$) 

l. Papagaio verdadeiro, Amazona aestiva(filhote) 93 2,000 

2. Papagaio de Cara-Roxa, Amazona brasiliensis llO 4,500 

3. Arara canindé, Ara ararauna 120 10,000 

4. Arara vermelha. Ara chloroptera/ A. macao 120 12,000 

5. Araponga, Procnias SJJ. (e/ gaiola) 100 - 

6. Corrupião, Jcterus SJJ. 30 500 
7. Curió, Oryzoborus angolensis (doente) 50 1,000 

8. Tico-tico da Serra 30 1,000 

9. Celeiro-virado 30 1,000 

1 O. Galo de campina, Paroaria dominicana 10 - 
11. Tiê-sanzue Tanager, Ramphocelus so. 15 - 
12. Saíra-sete cores, Tangara seledon 20 - 
13. Sanhaço, Palm tanager!Jhraupis SJJ. 25 500 
14. Periquito-rico, Brotogeris tirica 25 500 
15. Bico de lacre, Africano 5 - 
16. Melro. Gnorimopsar chopi 140 13,000 
17. Tucano, Ramphastos sp. 70 2,000 
18. Tucano, Ramphastos dicolorus 80 2,500 
19. Mico-estrela, Callithrix iachus 30 1.000 
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20. Mico-leão da cara dourada, 250 15,000 

Leontopithecus chrysomelas 
21. Macaco prego, Cebus SJJ.(casal) 220 8,000 

22. Cágado 25 - 
23. Jabotí 35 - 
24. Jaguatirica, Felis pardalis (filhote) 100 5,000 

Fontes: pesquisa in loco e Jornal O Globo, julho, 21, 1991. 

Em São Paulo não existem as feiras populares. Segundo Jeferson Figueira de Mello, da 
Superintendência do IBAMA do Rio de Janeiro, as evidências indicam que a sistemática do 
comércio em São Paulo apoia-se principalmente nos criadouros legalmente registrados pelo 
IBAMA, em estabelecimentos comerciais legalmente constituídos e na rede clandestina 
controlada pelos grandes traficantes. Alguns zoológicos também atuam como pontos de 
"lavagem" de animais contrabandeados. 

Outro aspecto revelador desta pesquisa refere-se à inexistência de centros de triagem e 
reintrodução dos animais apreendidos nas operações de fiscalização realizadas pelos agentes do 
governo. A falta desses centros de triagem tem desestimulado a ação fiscalizadora, uma vez que 
não existem recintos apropriados para encaminhar os animais apreendidos nestas operações. 
Deste modo, os zoológicos acabam desempenhando o papel de fieis depositários dos animais 
silvestres provenientes destas operações, servindo como depósitos de animais. 

2. A Atuação dos Órgãos Governamentais 
• 
No Brasil, a ineficiência dos órgãos encarregados de executar a legislação de 

controle e fiscalização ambiental está diretamente associada à falta de vontade política para 
implementar políticas públicas que permitam conciliar o crescimento econômico do país com 
programas de conservação dos recursos naturais. 

Por outro lado, o processo de sucateamento da máquina estatal também está 
associado à crise econômica predominante no país nos últimos 10 anos, resultando na adoção de 
uma contínua política de recessão, na qual as questões ambientais nunca foram priorizadas. 
Razão pela qual as parcelas do orçamento da União destinadas para a área ambiental sempre 
estiveram abaixo dos montantes orçados pelos órgãos oficiais interessados. 

No que concerne à sua estrutura política-administrativa, os órgãos governamentais 
responsáveis pela área ambiental estão hierarquicamente organizados, tendo em primeiro lugar 
o Ministério do Meio Ambiente, encarregado em direcionar politicamente as ações do governo 
e de normatizar a Política Nacional do Meio Ambiente. Em segundo plano está o IBAMA, órgão 
federal responsável em coordenar a execução da política ambiental do país. 

Dentro do IBAMA, o trabalho de fiscalização da fauna e flora está a cargo da 
Diretoria de Controle e Fiscalização (DIR.COF), que para tanto conta com o Departamento de 
Fiscalização (DEFIS). Dentro do DEFIS existe ainda a Coordenação de Fiscalização da Fauna 
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~ Flora, subdividida na Coordenação de Fiscalização, na Divisão de Apoio Técnico e na Divisão 
de Operações Ao todo o DEFIS dispõe de 20 funcionários para realizar operações e coordenar, 
a nível nacional, o trabalho das Superintendências estaduais. 

Dentro das 27 Superintendências localizadas em todos os estados brasileiros, o 
IBAMA conta com as Divisões de Controle e Fiscalização (DICOFs) e com os Postos de 
Controle e Fiscalização (POCOFs), responsáveis pelo efetivo trabalho de fiscalização da fauna 
e flora silvestres. O IBAMA conta, ao todo, com 2.000 funcionários para cuidar da fiscalização 
de todo o território nacional, incluindo as unidades de conservação, rios e o meio ambiente 
urbano. É óbvio que este número está abaixo de qualquer estimativa que permita um desempenho 
satisfatório. 

Em São Paulo, o Departamento de Fiscalização do IBAMA passa por uma 
reformulação de pessoal, dispondo de apenas seis funcionários, sendo que quatro são recém 
egressos do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), ou seja, sem nenhuma experiência 
e formação especializada na área ambiental. 

No Rio de Janeiro, o Departamento de Fiscalização do IBAMA conta com cerca 
de 20 funcionários, sendo que a maioria deles desempenha funções meramente administrativas. 
A realidade predominante dentro dos órgãos governamentais inevitavelmente contribui para a 
decomposição das relações profissionais, favorecendo a prática de todo tipo de ilícitos e o 
crescimento da corrupção. Devido aos baixos salários existentes no funcionalismo público, os 
funcionários de alto nível técnico não encontram nenhum tipo de estímulo profissional ou 
material para continuar trabalhando. Por isso, geralmente abandonam o funcionalismo público 
na primeira oportunidade oferecida de melhor emprego. 

• A nível estadual estão as secretarias de meio ambiente, que desempenham seu 
trabalho através de seus departamentos de proteção de recursos naturais e da Polícia Florestal. 
Por último, existem as secretarias municipais de meio ambiente. Porém, são poucos os 
municípios brasileiros que criaram essas secretarias. Conforme os quadros abaixo, é possível 
perceber os desníveis estruturais existentes entre os órgãos estaduais de defesa do meio ambiente 
da Regiões Norte e Sudeste: 

Após a promulgação da Constituição de 1988, a ação do IBAMA também assumiu o 
caráter supletivo em relação às secretarias estaduais e municipais de meio ambiente. A falta de 
definição quanto às competências administrativas e legislativas entre os três níveis de poder 
(federal, estadual e municipal) na área ambiental tem dificultado a execução de ações concretas 
por parte dos diversos órgãos governamentais envolvidos. 

Como resultado, salvo raras exceções, a atuação dos órgãos oficiais têm sido 
catastrófica. As ações de controle e fiscalização relativas à preservação dos recursos naturais e 
de combate ao tráfico da fauna e flora silvestres são esporádicas e tímidas. 

Por sua vez, o processo de descentralização administrativa do IBAMA defronta-se com 
interesses políticos regionais que impedem a plena atuação das superintendências estaduais do 
órgão. Os raros projetos governamentais bem sucedidos na área ambiental são específicos e 
voltados para a preservação de uma ou outra espécie em particular, como por exemplo o Projeto 
Tamar, de preservação da tartaruga-marinha ou o Projeto Peixe-Boi. 
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De modo geral, a atuação dos diversos departamentos existentes dentro das instituições 
oficiais dedicados à preservação da fauna e flora silvestres são estanques. Os programas 
governamentais envolvendo um trabalho multidisciplinar são mínimos e, quando existem, 
esbarram numa estrutura burocrática obsoleta, que em nada contribui para sua plena execução. 

A criação do IBAMA, que deveria resultar numa ação harmônica entre os diversos 
órgãos que o constituíram, não atingiu seus objetivos. Hoje, o nível de desarticulação entre os 
funcionários do Departamento de Vida Silvestre, responsáveis pela aplicação da CITES, e os 
funcionários do Departamento de Fiscalização é praticamente o mesmo da época em que estavam 
vinculados a diferentes órgãos (SEMA e IBDF, respectivamente), em diferentes ministérios. 

Portanto, pode-se afirmar que o nível de articulação interinstitucional é nulo. Com 
exceção do Estado de São Paulo e de alguns projetos de caráter estadual, a atuação dos diversos 
órgãos ambientais tem sido isolada 

Os outros órgãos responsáveis em atuar conjuntamente com o IBAMA e as secretarias 
estaduais de meio ambiente são a Polícia Federal, a Receita Federal, a Polícia Federal 
Rodoviária, as Secretarias de Segurança Pública Estaduais e as Polícias Militares Estaduais. Da 
mesma forma como ocorre com o IBAMA, esses órgãos também são deficientes em termos de 
pessoal, formação, estrutura, equipamentos materiais e recursos financeiros. No caso da Polícia 
Federal e da Receita Federal, que contam com um Departamento Fazendário para fiscalizar 
qualquer atividade comercial suspeita, quase a totalidade de seus funcionários estão voltados 
para o combate ao narcotráfico e às fraudes na Previdência Social. Só no Estado do Rio de 
Janeiro existem 900 fiscais trabalhando na fiscalização de casos de fraudes do Instituto Nacional 
de Seguridade Social. 

Frerçe ao exposto, não é dificil concluir que os mecanismos e órgãos governamentais 
encarregados de proteger e fiscalizar a fauna e flora silvestres no Brasil são praticamente 
inexistentes. Os poucos exemplos de atuação competente devem-se à eventual determinação 
pessoal de profissionais que ocupam cargos de direção, ou ao trabalho individual de profissionais 
dedicados à causa ambientalista. 

2.1. Posição dos Principais Órgãos Governamentais e Não-Governamentais sobre a 
Necessidade de Implementação de um Escritório da TRAFFIC no Brasil. 

Frente à realidade exposta acima, sobre o tráfico de fauna existente no Brasil, e 
considerando as dificuldades dos órgãos governamentais, assim como o fato de não existir 
nenhuma ONG no país dedicada, exclusivamente, ao trabalho de monitoramento e fiscalização 
do comércio da fauna e flora silvestres, não é dificil concluir que todas as instituições 
entrevistadas durante esta primeira fase desse trabalho consideram mais do que necessário a 
instalação de um escritório da TRAFFIC no Brasil. Grande parte das ONGs brasileiras de 
proteção aos animais se preocupam muito mais com a questão ética de respeito à vida animal do 
que com a temática do tráfico. 

Entre as ONGs localiz.adas no eixo Rio-São Paulo que podem ser identificadas como as 
melhores parceiras para o futuro trabalho da TRAFFIC no Brasil podemos listar a Defensores 
da Terra, a SOS Mata Atlântica, a Fundação Biodiversitas, a Vitae-Civile, a Fundação Brasileira 
para Conservação da Natureza, a Rede Intenacional de Proteção à Biodiversidade, a União em 
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Defesa da Natureza, a Greenpeace, a Sociedade Mundial para Proteção aos Animais (WSPA), 
a Sociedade de Preservação da Vida Silvestre, a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, 
e a União Internacional Protetora dos Animais (UIPA). 

A grande maioria dos técnicos entrevistados são da opinião de que a atuação da 
TRAFFIC no Brasil deveria estar voltada, prioritariamente, para a fiscalização a nível nacional 
do tráfico da fauna silvestre, com ênfase no eixo Rio-São Paulo e, no plano internacional, para 
a ligação entre o movimento ambientalista brasileiro e as instituições ambientalistas estrangeiras 
dos principais países consumidores de produtos da fauna e flora silvestres oriundos do Brasil. 

3. Atividades Prioritárias a serem Desenvolvidas pelo Escritório da TRAFFI C 
no Brasil durante os Primeiros Dois Anos após sua Implementação. 

Considerando que as atividades prioritárias a serem relacionadas neste item limitam-se 
aos primeiros dois anos de atuação da TRAFFIC no Brasil; 

Considerando que a miséria é o principal inimigo do meio ambiente, isto é, da adoção 
de políticas públicas voltadas para o estímulo a programas de desenvolvimento sócio 
econômicos auto-sustentáveis; 

Considerando que a questão ambiental não se apresenta como prioridade dentre as 
políticas públicas do atual governo; 

Considerando a falta de novos aportes financeiros por parte do orçamento da União para 
o setor ambiental nos próximos quatro anos; 

Considerando as lacunas intra e inter-institucionais existentes entre os principais órgãos 
governamentais responsáveis pelo cumprimento da legislação ambienta) e execução da política 
do setor; 

Considerando a total inexistência de bancos de dados, contendo informações 
sistematizadas sobre o tráfico da fauna e flora silvestres no Brasil; 

Considerando a inexistência de uma articulação política de âmbito nacional entre as 
ONGs dedicadas à proteção da fauna e flora silvestres no País; 

Considerando as dimensões geográficas do Brasil e as diferenças culturais prevalecentes 
em cada região; 

Considerando que hoje o IBAMA é um dos órgãos governamentais mais criticados pela 
sociedade brasileira; 

Considerando as principais sugestões coletadas nas entrevistas realizadas neste trabalho; 

Foi possível identificar quais seriam as atividades prioritárias a serem realizada pela 
TRAFFIC no Brasil durante os seus dois primeiros anos de trabalho. Entre elas destacam-se: 
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a Desenvolver estratégias que pennitarn criar bancos de dados sistematizados, contendo os mais 
variados aspectos e características relacionadas com o tráfico da fauna e flora sivestres no Brasil 
Tais bancos de dados devem enfatizar as espécies que constam na lista oficial de espécies 
ameaçadas de extinção do IBAMA, identificar as rotas nacionais e internacionais, apontar as 
principais estruturas das redes de tráfico e seus respectivos representantes, quantificar os 
volumes e valores comercializados. Esta sistematização permitiria à TRAFFIC não apenas 
identificar as espécies hoje mais comercializadas e ameaçadas, como também projetar a 
possibilidade de outras espécies tornarem-se ameaçadas de extinção, em função do aumento de 
sua captura na natureza, ou em função da elevação do seu preço nos mercados nacional e 
internacional; 

b. Desenvolver ações voltadas para o estabelecimento de articulações políticas institucionais com 
as agências governamentais e ONGs identificadas como principais parceiras, no Brasil, e 
estabelecer relações permanentes entre os órgãos governamentais e entidades civis de proteção 
à fauna e flora silvestres brasileiras e as instituições oficiais e não-governamentais dos principais 
países importadores desses produtos; 

e. Desenvolver e aprofundar levantamentos sobre a situação estrutural dos órgãos 
governamentais direta e indiretamente responsáveis pela fiscalização e coerção deste tráfico, com 
o objetivo de identificar ociosidades e falhas de atuação, com base nessas informações, a 
TRAFFIC deve elaborar e sugerir ao governo brasileiro a execução de programas conjuntos que 
permitam a esses órgãos maximizar sua capacidade instalada e melhorar sua eficiência; 

d. Desenvolver e estimular a elaboração de pesquisas direcionadas para o manejo sustentável de 
espécies animais silvestres, incluindo práticas adotadas pelas populações tradicionais da floresta, 
com o objetivo de estimular estas populações a adotarem programas que se constituam em 
alternativas econômicas sustentáveis. Estas alternativas, se viabilizadas, podem contribuir para 
a redução da caça, exploração e apanha de fauna silvestre para fins de subsistência, 

e. Promover cursos de capacitação profissional para funcionários públicos envolvidos com a 
fiscalização, como por exemplo, os agentes da Polícia Federal, Polícia Fazendária, Polícia 
Rodoviária, Receita Federal, IBAMA, INCRA e FUNAI, voltados para o aprimoramento da sua 
atuação, que passaria a ser mais integrada entre as diversas instituições e a sociedade; 

f. Estabelecer uma rede de informações destinada a monitorar as atividades realizadas pelos 
diversos criadouros de fauna comerciais, científicos e conservacionistas existentes na região 
onde a TRAFFIC estiver sediada e, num segundo estágio, em todo o País. Este monitoramento 
deve incluir o desenvolvimento de um sistema de identificação dos espécimes, de forma a 
impedir que animais retirados da natureza possam ser apresentados como animais nascidos em 
cativeiro. 

g. Desenvolver campanhas publicitárias através dos principais meios de comunicação nacionais, 
destinadas a consolidar junto à opinião pública brasileira e, principalmente, entre os segmentos 
que constituem o maior mercado consumidor, a consciência sobre as conseqüências sociais, 
éticas e ambientais resultantes deste tráfico; 

b. Desenvolver campanhas publicitárias nos principais aeroportos do país e dentro das aeronaves 
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que disponham de projeção interna de vídeo, dirigidas a um público específico (passageiros em 
trânsito), com o mesmo objetivo do item anterior; 

í, Atuar junto às principais empresas de transporte aéreo e terrestre, no sentido de esclarecer suas 
respectivas administrações sobre os maleficios resultantes deste tráfico; 

j. Realizar ações de fiscalização, em conjunto com os órgãos oficiais, nos principais aeroportos, 
portos marítimos e fluviais e demais vias de escoamento da fauna e flora silvestres para o 
exterior; 

k. Elaborar e apresentar, junto ao Poder Legislativo, propostas de aprimoramento da legislação 
vigente relativa à proteção da fauna e flora silvestres, que permitam agilizar o julgamento de 
processos referentes a este tipo de tráfico (ver detalhamento no capítulo abaixo); 

1. Levantar recursos financeiros no exterior destinados a propiciar a criação de centros de triagem 
e reintrodução na natureza dos animais ameaçados de extinção apreendidos nas operações 
realizadas pelos fiscais do governo. 

4. Breve Avaliação da Legislação Pertinente e Problemas Associados. 

A evolução da história legislativa do Brasil demonstra que neste País pode-se falar que 
existem leis que "pegam" e leis que não "pegam". Entre as razões que justificam esta realidade, 
sobressaem: 

a. A legislação em geral tem sido uma alquimia desconhecida para o povo. Devido às 
disparidades sócio-culturais existentes no Brasil, a questão da lei sempre foi considerada como 
um assunto pâra "especialistas" que manipulam e desvendam os caminhos no labirinto complexo 
das normas jurídicas; 

b. A ausência da participação popular no processo de elaboracão da quase totalidade das leis em 
vigor; 

e. Alguns dispositivos legais não levam em consideração as condições sócio-econômicas e 
culturais contrastantes existentes no país; e 

d. O grau de divulgação e propaganda política envolvendo a aplicação de determinada lei. 

Como exemplo desta situação, pode-se citar a Constituição de 1988 e a Lei de Defesa 
do Consumidor. O processo que envolveu a participação popular na elaboração destes dois 
instrumentos legais serviu também como base de sustentacão social para sua posterior 
assimilação e aplicação prática. Não é por acaso que hoje a Lei mais aplicada e conhecida no 
Brasil é o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 

O reverso da moeda também permite demonstrar a lacuna existente entre a legislação 
em vigor, sua aplicabilidade e conhecimento perante a população em geral. Neste caso, a 
Convenção Sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Silvestres em Perigo 
de Extinção (CITES) enquadra-se perfeitamente como exemplo. 
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Mesmo tratando-se de uma convenção internacional, ratificada pelo Congresso 
Brasileiro em 1975, seu conhecimento e aplicação permanecem restritos a um pequeno e seleto 
grupo de técnicos governamentais, diretamente responsáveis pela sua execução, além de técnicos 
de entidades não-governamentais. 

No Brasil, o nível de desinformação sobre a CITES é tal que, até entre a maioria dos 
funcionários dos órgãos ambientais governamentais, federal e estaduais, responsáveis pela 
fiscalização da fauna e flora silvestres, a Convenção continua desconhecida. 

Por conseguinte, não é dificil concluir que, para o grande público, incluindo donos, 
gerentes e funcionários de lojas que comercializam animais domésticos e silvestres, a CITES seja 
igualmente desconhecida. 

Esta realidade pode ser facilmente comprovada. Para tanto, basta circular pelas 
principais "pet shops", lojas de animais de estimação, na cidade de São Paulo por exemplo, para 
constatar que diversas espécies de animais silvestres enquadradas no Apêndice II da CITES são 
expostas e comercializadas livremente sem as respectivas guias da CITES. Espécies listadas no 
Apêndice II têm o seu comércio controlado internacionalmente; existem até mesmo casos de 
espécies listadas no Apêndice I, de comercialização proibida, que podem ser encontradas para 
venda. Caso o consumidor consciente, no ato da compra, pergunte à vendedora se tal espécie 
consta dos apêndices da CITES e se vem acompanhada da respectiva guia de comércio, a 
balconista provavelmente não saberá responder. 

Já entre os comerciantes e consumidores brasileiros, a CITES funciona como um 
parâmetro de referência para a cotação do preço das espécies animais, ou seja, quanto mais dificil 
e restrita sua comercialização ( espécies incluídas no Apêndice I, por exemplo), maior é a cobiça 
que esta espécie desperta entre colecionadores e criadores particulares e, consequentemente, 
maior será seu preço no mercado nacional. 

4.1. Ordenamento Jurídico Ambiental Brasileiro 

As tentativas de se elaborar uma legislação brasileira para a proteção da fauna e flora 
remontam à época do Brasil-Colônia. A princípio foram elaboradas cartas régias, seguidas de 
regulamentos, decretos e leis, várias delas tentando proteger o pau-brasil, porém, sem efeitos 
práticos. O primeiro Código Florestal data de 1934. Desde então, o País veio aprimorando 
diversos dispositivos legais com o intuito de dar maior rigor à sua aplicabilidade. 

Hoje, em termos gerais, o Brasil dispõe de um razoável ordenamento jurídico voltado 
para a proteção do meio ambiente. Porém, vários juristas consideram a legislação esparsa, 
fragmentária,e, ao advir de várias fontes, de dificil acesso aos setores mais leigos. Essa 
fragmentação traduz uma visão ainda pontual do meio ambiente, que não é integrado em 
totalidades que abarquem aspectos políticos, econômicos, sociais, científicos, naturais e técnicos. 
Com isto, tem-se a impressão de que os temas normatizados existem independentemente. Entre 
os principais instrumentos legais vigentes no país, destacam-se: 

a. A Constituição Federal de 1988 e as Constituições Estaduais subseqüentes; 

b. As leis federais, com ênfase no Código Florestal, Lei 4.771/65, na Lei de Proteção à Fauna, 
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n" 5.197/67; e na Lei 6.938/81, que regulamenta a Política Nacional de Meio Ambiente. Essas 
leis foram alteradas, sendo que as últimas alterações ocorreram quando da execução do Programa 
"Nossa Natureza", durante a administração José Sarney, em 1989, 

e. Os decretos federais e estaduais; e 

d. As portarias e resoluções federais e estaduais. 

4.2. A Constituição Cidadã de 1988 

O grande salto de qualidade do ordenamento jurídico ocorrido no Brasil, no que 
concerne à proteção ambiental, adveio com a promulgação da Constituição de 1988. Pela 
primeira vez na história republicana do País, o meio ambiente foi elevado à categoria de norma 
constitucional e ganhou um capítulo específico. (Capítulo VI, art. 225) 

De acordo com o texto constitucional, o meio ambiente ecologicamente equilibrado 
passa a ser um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Para tanto 
compete ao Poder Público o dever· de defendê-lo, adotando entre outras iniciativas voltadas à 
proteção da fauna e flora· "Preservar e restaurar os processos ecológicos das espécies e 
ecossistemas" (inciso 1, § l"); "proteger a fauna e flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submentam os 
animais à crueldade" (inciso VII, § 1 º). 

Além do Capítulo do Meio Ambiente, a Constituição de 88 inovou no que tange à 
divisão de competências administrativas e legislativas entre os três níveis de poder - Federal, 
Estadual e Municipal. Entretanto, a falta de clareza quanto aos limites de competências entre 
essas esferas l4o poder geraram conflitos na execução da política de proteção ao meio ambiente. 

Este assunto foi objeto de avaliação durante os dois semmanos denominados 
"Diretrizes de Ação para o Meio Ambiente no Brasil", realizados em 1992 e 93, pela 
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, da Câmara dos Deputados, 
com apoio das principais ONGs ambientalistas brasileiras. 

Conforme conclusões dos referidos seminários, a falta de regulamentação do Parágrafo 
único do Art. 23, somada à falta de definição do Art. 24 no que tange à superveniência de lei 
federal para suspender a eficácia de lei estadual, têm dificultado a adoção de normas de 
cooperação legislativas e técnicas entre a União, os Estados e os Municípios. 

4.3. Legislação Específica de Fauna e Flora 

O Código Florestal, que data de 1965, veio sofrendo alterações significativas que 
culminaram com as propostas introduzidas pela Lei n" 7.803/89. Essa lei, em seu Art. 13, 
determina que 110 comércio de plantas vivas, oriunda de florestas, dependerá de licença da 
autoridade competente". 

Em geral, o Código Florestal é considerado um razoável instituto jurídico de trabalho, 
tanto no que se refere aos seus aspectos preventivos, como repressivos. Entretanto, o grande 
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obstáculo para sua aplicação tem sido a falta de regulamentação de alguns de seus artigos, além 
da costumeira falta de vontade política, de desarticulação entre os órgãos ambientais afins, da 
falta de recursos humanos capacitados e infraestrututra material compatível com as funções de 
fiscalização exercidas por esses órgãos. 

Cabe observar que, no intuito de regulamentar os principais dispositivos constantes do 
Código Florestal, verificou-se a proliferação de inúmeros decretos, portarias, resoluções e atos 
administrativos, os quais, pelo fato de não terem o mesmo status de uma lei federal, geralmente 
não são reconhecidos e respeitados pelos eventuais agressores do meio ambiente. 

Por conseguinte, em função de seu caráter específico, esses atos acabaram gerando 
contradições normativas entre os diversos órgãos técnicos que deveriam atuar conjuntamente na 
fiscalização do uso dos recursos naturais. Como resultado, a ação fiscalizadora oficial tem se 
resumido a uma atuação repressiva, quase sempre criticada e rechaçada pela maioria dos 
segmentos, direta ou indiretamente envolvidos com a exploração dos recursos naturais. 

Um exemplo bastante significativo dessas contradições está entre as portarias do 
IBAMA voltadas para regulamentar os procedimentos do uso de madeira e outros produtos 
florestais primários, e as portarias do INCRA referentes à classificação da função social da 
propriedade rural, em projetos de assentamento e colonização realizados na Amazônia Legal. 

Enquanto o IBAMA, precariamente, tenta regulamentar o uso racional dos recursos 
naturais, o INCRA, contraditoriamente, dispõe de inúmeros atos normativos que, ao serem 
aplicados, acabam estimulando a adoção de práticas agrícolas predatórias por parte de 
agricultores oriundos principalmente da Região Sul, incompatíveis com os ecossistemas da 
Amazônia Legal, tais como o uso de queimadas e desmatamentos de florestas situadas sobre 
solos pobres .• 

A lógica que persiste por trás desta realidade é a necessidade do colono adotar tais 
práticas para garantir sua posse sobre o título da terra fornecida pelo INCRA, através de 
programas de colonização, já que estas intervenções são consideradas pelo INCRA como 
beneficiamentos da propriedade rural. 

Além do Código Florestal, outro importante instrumento de proteção dos recursos 
naturais é a Lei 5.197/67, chamada de Lei de Proteção à Fauna ou Código de Caça. Essa lei é 
bastante clara quanto à questão da comercialização de espécies animais silvestres. Em seu Art. 
1 ° determina que "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 propriedade do Estado, sendo proibidas a sua 
utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha". 

De acordo com a Lei 5.197/67, a caça somente é permitida quando estudos científicos 
indicam que ela não colocará em risco de extinção determinadas espécies ou quando os animais 
forem considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública. Mesmo assim, só a caça amadora 
ou esportiva é permitida, sendo a profissional proibida, bem como o comércio de animais da 
fauna silvestre, a não ser aquele decorrente da criação legalizada para esse fim. 

Cabe lembrar que, com a aprovação da Lei nº 7.653/88 (Lei Fragelli), que deu nova 
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· redação à Lei de Proteção à Fauna, o que antes era considerado apenas uma contravenção foi 
transformado em crime. Com isto, cindiu-se a competência entre as Justiças Federal e Estadual 

Hoje, nos casos de crime contra o Código de Caça, considerando que os espécimes da 
fauna silvestre pertencem à União, mesmo que habitem propriedades particulares, as ações 
penais relativas a crimes previstos na Lei de Proteção à Fauna são processadas pelo Juiz federal. 

Para os casos de infrações cometidas contra o Código Florestal, que antes da vigência 
da nova Carta Magna se processavam ao nível da Justiça Federal, agora são de competência da 
Justiça Estadual, uma vez que o inciso IV, do art. 109, da Lei Maior, retirou da Justiça Federal 
a competência para julgar contravenções penais. 

Além da Lei de Proteção à Fauna, existem outros instrumentos jurídicos relativos à 
preservação de animais silvestres que merecem referência, como a Portaria do IBAMA nº 
2.114/90, que determinou a proibição do comércio de animais silvestres; a Portaria nº 79-P/75, 
que estabeleceu normas para a caça amadoristica; a Portaria nº 1.522/89, que publicou a lista 
oficial de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção; e a Lei nº 7.679/ 88, que tratou da 
proibição da pesca em período de reprodução. 

Outro aspecto que convém ressaltar diz respeito à falta de definição do conceito de 
"fauna silvestre". Como a Lei 5.197/67 não define o que venha a ser "fauna silvestre", existem 
casos em nossa jurisprudência em que a Justiça Federal já absolveu caçadores ou pescadores, 
mesmo quando autuados em flagrante por agentes do IBAMA 

É o caso, por exemplo, do Juiz Federal da Primera Vara do Estado da Bahia, que 
absolveu três pescadores, presos em flagrante no momento em que matavam uma tartaruga 
marinha da espécie Caretta caretta. O argumento usado por este juiz para absolvê-los foi de que 
as tartarugas não faziam parte da fauna "silvestre" mas da fauna "marinha". O juiz também 
alegou desconhecer quais as espécíes eram consideradas proibidas pelo IBAMA, já que não 
havia, no momento do julgamento, uma relação das espécies cuja a caça é permitida, a qual 
deveria ser publicada e atualizada pelo IBAMA, conforme prevê o art. 8°, da Lei 5.197/67. 
Apesar de os argumentos apresentados pelo Juiz não resistirem a uma análise mais profunda, este 
processo concluiu pela absolvição dos reus. 

Existem ainda alguns Projetos de Lei relativos à proteção da Flora e Fauna silvestres 
brasileiras em tramitação no Congresso Nacional, porém nenhum deles tratando especificamente 
sobre a fiscalização e a coerção do comércio ilegal da fauna e flora silvestres. Entre essas 
proposições destacamos: 

1. PL 4.490/94, de autoria do Deputado Fábio Feldmann, que dispõe sobre a 
definição do conceito de "fauna silvestre", de modo a assegurar aos animais marinhos, 
como os peixes-boi e as tartarugas marinhas a devida proteção legal; 

2. PL 2.082-B/91, de autoria do Deputado Sidney de Miguel, que regulamenta o 
inciso VII, do Art. 23 da Constituição Federal, definindo as obrigações dos Poderes 
Executivos Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos Municípios para a proteção 
da fauna silvestre, incluindo as práticas que envolvam o tratamento e a readaptação 
de animais silvestres encontrados fora de seu habitat natural; 
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3. PL 1.504/91, de autoria do Deputado Ivan Burity, que proíbe a captura de cetáceos, 
mustelídeos e quelônios em todo o território nacional; e 

4. PL 607/91, de autoria do Deputado Fábio Feldmann, que define como crime a ação 
de ferir, mutilar ou maltratar animais para efeito de entretenimento. 

Fora do Poder Legislativo, também existem algumas iniciativas, em elaboração, de 
novas leis de proteção à fauna e flora, que possivelmente deverão ser remetidas ao Congresso 
Nacional como anteprojetos de Jei. Entre essas iniciativas convém destacar: 

1. Anteprojeto de Lei, de autoria da ONG Rede Internacional de Proteção à 
Biodiversidade, que dispõe sobre os Direitos dos Animais e o Uso de Animais para 
Pesquisas Científicas; e 

2. Estudo sobre a revisão do Código de Processo Penal, de autoria da Comissão de 
Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção/Rio de Janeiro, propondo 
a definição de inúmeras infrações penais como crime ecológico. 

4.4. Recomendações 

Face ao contexto sócio-econômico e institucional brasileiro, no qual se insere o tráfico 
da fauna e flora silvestres, é possível concluir que a reversão deste comércio ilegal depende 
muito mais da capacidade de aplicação da legislação ambiental em vigor, do que de sua 
reformulação imediata. 

No que concerne às iniciativas de reformulação do ordenamento jurídico ambiental 
brasileiro, a TRAFFIC deve concentrar-se nas seguintes questões: • 
4.4.1. Regulamentação, em lei, de todos os dispositivos constitucionais pendentes, relativos ao 
meio ambiente, principalmente no que concerne à redefinição de competências administrativas 
e legislativas entre as três esferas de poder (Federal, Estadual e Municipal), em especial o inciso 
VII do Art. 225 da Constituição Federal; 

4.4.2. Elaboração de um Código Ambiental Brasileiro, capaz de adequar os pnncipios 
constitucionais relativos ao meio ambiente com a legislação complementar e ordinária, voltada 
à execução de uma política nacional do meio ambiente, que assegure a exploração de nossa fauna 
e flora silvestres em bases auto-sustentáveis; 

4.4.3. Revisão do Código de Processo Penal, com o objetivo de tipificar como crime ecológico 
determinados atos e procedimentos atualmente isentos de qualquer condenação punitiva; e 

4.4.4. Conclusão do Anteprojeto de Lei que dispõe sobre os Direitos dos Animais e o Uso de 
Animais para Pesquisas Científicas. 

4.4.5. Aprimoramento da legislação relativa à proteção da fauna e flora silvestre brasileiras no 
que se refere a: 
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_a. Apoiar o Projeto de Lei 4.490/94, que visa definir o conceito de "fauna silvestre"; 

b. Apoiar as iniciativas de revisão dos atos normativos (Portarias e Resoluções), aplicados pelos 
diversos órgãos oficiais competentes, relativos aos procedimentos legais e fiscalização da fauna 
e flora silvestres; 

e. Promover as seguintes mudanças na Lei 5.197/67: 

c.I, Definir exatamente o conceito de "fauna silvestre"; 

c.2. Ampliar a proibição do comércio da fauna silvestre para incluir subprodutos, ninhos e 
moradas, assim como especificar tanto a venda como a compra como atividades criminosas; 

c.3. Proibir também o comércio interno das peles e couros dos anfibios e répteis; 

c.4. Aumentar o valor das taxas de registro com destinação de parte desses recursos para os 
Centros de Triagem do IBAMA; 

c.5. Punir também, através de multas e pena de trabalhos em atividades de assistência e proteção 
aos animais, para os crimes previstos nos parágrafos 1° e 3º do Art. 27; 

c.6. Obrigar a educação ambiental voltada especificamente para o tráfico ilegal da fauna 
brasileira; 

c.7. Introduzir artigo prevendo a punição do interceptador do tráfico; 

c.8. Introduzir artigo sobre o crime de "crueldade", definido como o ato de causar morte, dor, 
mal ou toramento físico ou psicológico aos animais. 

4.4.6. Além das sugestões para o aprimoramento da legislação em vigor, o Poder Legislativo 
pode encaminhar indicação ao Poder Executivo solicitando o aumento do número de fiscais do 
IBAMA, bem como a introdução de agentes especializados em fauna no controle do tráfico da 
fauna silvestre em aeroportos, ou ainda treinar agentes da Polícia Federal para a realização desse 
trabalho. 
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MINUTA DE PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE 
A PROTEÇÃO DA FAUNA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

( 1 ° versão após realização do Workshop) 

Art. 1º - São animais da fauna brasileira todos aqueles pertencentes às espécies 
nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham parte 
do ciclo biológico ocorrendo naturalmente dentro dos limites do território 
brasileiro. 

Art.2º - São animais da fauna exótica todos aqueles pertencentes às espécies ou 
subespécies cuja distribuição geográfica natural não inclui o território brasileiro e 
aqueles pertencentes às espécies ou subespécies introduzidas pelo homem, 
inclusive as domésticas em estado feral. 
Parágrafo Único - As espécies ou subsespécies que originalmente tenham sido 
introduzidas, mesmo que fora das fronteiras do território brasileiro e atualmente 
adaptadas ao meio natural, são consideradas exóticas. . 

Art. 3º - Os animais da fauna brasileira, em qualquer fase de seu ciclo biológico, 
seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, estão sob o domínio iminente da 
União, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, captura, coleta, 
aprisionamento, caça, pesca, apanha, exposição, transporte, comércio ou 
consumo, ressalvadas as exceções previstas nesta Lei. 
§ 1 ° - A utilização, perseguição, caça, pesca ou apanha de espécimes da fauna 
brasileira em áreas de domínio privado poderão ser igualmente proibidas pelos 
respectivos proprietários, assumindo estes a responsabilidade de fiscalização em 
seus domínios. 
§ 2º - Nas áreas referidas no parágrafo anterior, para a prática de caça ou pesca, 
será necessário o consentimento expresso ou tácito dos proprietários nos termos 
do código civil. 

Art. 4° - O Poder Público Federal regulamentará o manejo da fauna brasileira, 
visando sua conservação, seu aproveitamento econômico, científico, educativo e 
esportivo. 



. . 

SEÇÃOI 
DOS ATOS RELATIVOS A FAUNA 

Art. 5° - O órgão competente do Poder Público Federal revisará e publicará, no 
prazo não superior a 5 (cinco) anos, a "Lista Oficial dos Animais Brasileiros 
Ameaçados de Extinção", informando sua distribuição geográfica. 

Art. 6° - O Poder Público Federal incentivará os órgãos estaduais e municipais 
integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA na elaboração de 
listas semelhantes a acima, nas áreas sob sua jurisdição. 

Art. 7° - O Poder Público Federal, através de seu órgão competente, incentivará a 
criação de comitês específicos para o manejo e recuperação de espécies da 
fauna brasileira ameaçadas de extinção. 

Art. 8° - Fica criado o Fundo de Proteção das Espécies da Fauna Brasileira 
destinado a financiar programas e projetos científicos de proteção, educação 
ambiental, e avaliação científica periódica do status dessas espécies, e o órgão 
competente do Poder Público Federal será o seu gestor. 
A receita do Fundo será feita com recursos provenientes de: 
1 - 10% dos recursos arrecadados pelo órgão competente do Poder 
Público Federal provenientes de multas resultantes da aplicação desta 
Lei; 
li - 10% do valor total do recolhimento de contribuições referentes a 
registros, renovações e autorizações de que trata esta Lei; 
Ili - 0,5% do custo total de todos os projetos com impacto sobre a fauna; 
IV - 1 % de todas as vendas de artigos de caça e 
V- doações: 
As doações referidas no inciso 5 alferirão benefícios de isenção fiscal. 

NOTA: Recomenda~se que o IBAMA busque assessoria juridica e tributãria 
para melhor definir todo este artigo, inclusive quanto ao seu aspecto legal. 



SEÇÃO li 
DO MANEJO NA NATUREZA 

Art. 9° - Cabe ao órgão competente de Poder Público incentivar, fomentar e/ou 
realizar atividades ligadas ao conhecimento biológico da fauna brasileira, visando 
a obtenção de subsídios para o seu manejo na natureza. 

Art. 10 - Qualquer ato de manejo da fauna brasileira na natureza deve ter 
autorização prévia do órgão competente do Poder Público Federal, ouvido o 
Poder Público Estadual. 

Art. 11 - O manejo dos recursos naturais em áreas protegidas far-se-á quando 
necessário, desde que devidamente autorizado pelo órgão competente do Poder 
Público. 

Art. 12 - É proibida a soltura de espécies da fauna em áreas protegidas, salvo 
aquelas constantes de programa de manejo específico, autorizado pelo órgão 
competente do Poder Público Federal. 

Art. 13 - Espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção não são objeto de 
manejo com fins comerciais. 

Art. 14 - Todas e quaisqer introduções, reintroduções e translocações de 
exemplares das fauna brasileira e exótica poderão ocorrer somente quando 
autorizadas pelo órgão competente do Poder Público Federal. 

SEÇÃO Ili 
DA CRIAÇÃO E MANEJO EM CATIVEIRO 

Art. 15 - O Poder Público Federal poderá ·conceder registro às pessoas físicas ou 
.jurídicas que se dedicarem à criação ou recria de animais da fauna brasileira e 
exótica em cativeiro e se enquadrarem nas seguintes modalidades: 
1 - Criadouros Científicos: são aqueles destinados a criação e recria da fauna 
brasileira e exótica, pertencentes a instituições científicas, ou a elas vinculados, 
para atender a seus projetos de pesquisa; 
li - Criadouros Conservacionistas: são aqueles destinados à criação de 
espécimes da fauna brasileira devendo este subsidiar o órgão competente do 
Poder Público Federal em suas ações conservacionistas; 
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Ili - Criadouros Comerciais: são aqueles destinados à reprodução ou recria de 
espécimes da fauna brasileira e exótica para fins comerciais; 
IV - Atividades Omitofílicas: são os mantenedores de aves canoras e entidades 
que agregam pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à atividade 
mantenedoura de aves canoras; 
V - Zoológicos: é toda e qualquer coleção de animais da fauna brasileira e/ou 
exótica, mantidos vivos, expostos à visitação pública para atender a finalidades 
sócio-culturais, científicas, conservacionistas e educativas. 

Art. 16 - O funcionamento, as instalações e os recintos de todas as modalidades 
acima deverão atender aos requisitos mínimos estabelecidos em ato pelo órgão 
competente do Poder Público Federal. 

Art. 17 - Todas as modalidades acima deverão manter registro de seu acervo 
faunístico. 

SEÇÃO IV 
DA CAÇA AMADORISTA 

Art. 18 - Para efeito desta Lei, considera-se caça amadorista o ato de atrair, 
perseguir e abater a tiro os animais da fauna brasileira ou exótica com finalidade 
estritamente amadorista e desportiva. 
Art. 19 - O exercício da caça amadorista ou desportiva poderá realizar-se se 
peculiaridades regionais o comportarem, podendo ser autorizado pelo órgão 
competente do Poder Público Federal. 
Parágrafo Único - O exercício da caça amadorista só será permitida para as 
espécies cinegéticas, indicadas anualmente 
Art. 20 - A caça amadorista poderá também ser praticada em parques de caça 
devidamente registrados no órgão do Poder Público Federal competente. 
§ 1º - Para efeito desta Lei, entende-se como parque de caça as áreas restritas e 
fisicamente demarcadas, onde espécies da fauna sejam submetidas a manejo que 
possibilite a prática da caça amadorista em bases de sustentabilidade. 
§ 2° - Nos parques de caça somente será permitida a caça amadorista de 
espécies não ameaçadas de extinção e que sejam objeto de manejo sustentado, 
observada rigorosamente a conservação das populações locais ou regionais das 
respectivas espécies. 
§ 3° - Os parques de caça deverão ser registrados junto ao órgão competente do 
Poder Público Federal, devendo permanecer abertos total ou parcialmente ao 
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público, em caráter permanente ou temporário com fins recreativos, educacionais 
e turísticos. 

§ 4° - O órgão do Poder Público competente autorizará a formação e o 
funcionamento de clubes e sociedades de caça amadorista, cujos sócios poderão 
exercer a atividade da caça amadorista nos parques de caça legalizados ou em 
temporadas de caça liberadas pelo órgão do Poder Público competente. 
§ 5° - Os clubes ou sociedades de caça amadorista somente funcionarão, após a 
obtenção da personalidade jurídica, na forma da legislação vigente, do 
cadastramento e registro junto ao órgão do Poder Público competente. 

SEÇÃO V 
DA COLETA E CAPTURA 

Art. 21 - Poderá ser permitida, mediante autorização do órgão competente do 
Poder Público Federal, a captura ou coleta de animais da fauna brasileira em 
qualquer fase de seu ciclo biológico, que se destinem a criadouros científicos, 
criadouros comerciais ou zoológicos, desde que a retirada não comprometa a 
viabilidade das populações naturais e se verifique a impossibilidade de obtenção 
de matrizes viáveis de outras procedências. 

Art. 22 - Poderá ser permitida, mediante autorização do órgão competente do 
Poder Público Federal a captura e coleta de material zoológico destinado a fins 
científicos. 

SEÇÃO VI 
DA COMERCIALIZAÇÃO E DO TRANSPORTE 

Art. 23 - As pessoas físicas ou jurídicas que industrializarem ou comercializarem 
animais da fauna brasileira e exótica, de partes, seus produtos ou subprodutos, 
exceto aquelas domésticas, inclusive em estado feral, ficam obrigadas a obter 
registro junto ao órgão competente do Poder Público Federal. 

Art. 24 - A exportação e importação de exemplares da fauna brasileira e exótica, 
de partes, seus produtos e subprodutos, far-se-ão somente com autorização do 
órgão competente do Poder Público Federal, sem prejuízo das demais exigências 
legais. 



Parágrafo Único - No caso de espécies que constam nos anexos da Convenção 
Sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora 
Selvagens em Perigo de Extinção • CITES, será necessária a emissão das 
autorizações previstas pelas normas da referida convenção. 

Art. 25 - O órgão competente do Poder Público Federal poderá autorizar a saída 
temporária de espécimes da fauna brasileira, seus produtos e subprodutos, nos 
seguintes casos: 
1 - para participação de exposições especiais; 
li - para atividades de cunho científico e/ou educativo; 
Ili - saída resultante de acordos de manejo conservacionistas internacionais. 
Parágrafo Onico - Os animais da fauna brasileira exportados para as atividades 
de cunho científico e acordos de manejo conservacionistas internacionais 
continuarão, a critério do órgão competente do Poder Público Federal, a 
pertencer ao Governo Brasileiro, assim como seus descendentes. 

Art. 26 - O transporte de animais da fauna brasileira, de partes, produtos e 
subprodutos, dentro e para fora do território nacional, dependerá de autorização 
expedida pelo órgão competente do Poder Público Federal, mediante 
comprovação de origem legal, sem prejuízo das demais exigências legais. 

SEÇÃO VIII 
DA UTILIZAÇÃO 

Art. 27 -A exposição de exemplares da fauna brasileira e material zoológico para 
fins educativos somente será permitida mediante autorização do órgão 
competente do Poder Público Federal. 

Art. 28 - Poderá ser autorizada a produção e utilização de imagens de 
exemplares da fauna brasileira fora do seu ambiente natural, a critério o do órgão 
competente do Poder Público Federal. 
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' SEÇÃO VII 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 29 - Fica instituído o Conselho Nacional de Proteção à Fauna, com sede em 
Brasília, o qual tem caráter consultivo e normativo da política de proteção à fauna 
do país. 

Art. 30 - Fica criada a "Comissão Paritária dos Zoológicos", de caráter consultivo . 
da sobre as atividades relativas aos zoológicos no Brasil. 
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MINUTA DE PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE 
A PROTEÇÃO DA FAUNA E DA OUTRAS PROVID~NCIAS 

l~~V~) 
1- São animais da fauna brasileira todos aqueles pertencentes às espécies 
nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres. que tenham 
parte do ciclo biológico ocorrendo naturalmente dentro dos limites do território 
brasileiro. 

2- São animais da fauna exótica todos aqueles pertencentes às espécies ou 
subespécies cuja distribuição geográfica natural não if1clui o território brasileiro 
e aqueles pertencentes às espécies ou subespécies introduzidas pelo homem, 
inclusive as domésticas em estado feral. 

As espécies ou subsespécies que originalmente tenham sido 
introduzidas, mesmo que fora das fronteiras do território brasileiro e atualmente 
adaptadas ao meio natural. são consideradas exóticas. 

3- Os animais da fauna brasileira, em qualquer fase de seu ciclo biológico. 
seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, estão sob o domínio iminente da 
União, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, · 
aprisionamento, caça, pesca. apanha, exposição. transporte, comércio ou 
consumo, ressalvadas as exéeções previstas nesta Lei. 

A utilização, perseguição, caça, pesca ou apanha de espécimes da 
fauna brasileira em áreas de domínio privado, poderão ser igualmente 
proibidas pelos respectivos proprietários. assumindo estes a responsabilidade 
de fiscalização em seus domínios. 

Nas áreas referidas no parágrafo anterior, para a prática de caça ou 
pesca será necessário o consentimento expresso ou tácito dos proprietários O 
nos termos do código civil. 

4~ O Poder Público Federal regulamentará o manejo da fauna brasileira, 
visando sua conservação, seu aproveitamento econômico, cientifico, educativo 
e esportivo. 

SEÇÃO 1 
Dos atos relativos à fauna 

1- O órgão competente do Poder Público Federal revisará e publicará, no prazo 
não superior a 5 (cinco) anos, a "Lista Oficial dos Animais Brasileiros 
Ameaçados de Extinção", informando sua distribuição geográfica. 

2- O Poder Público Federal incentivará os órgãos estaduais e municipais 
integrantes do SISNAMA, na elaboração de listas semelhantes à acima, nas 
áreas sob sua jurisdição. 

3- O Poder Público Federal, através de seu órgão competente, incentivará a 
criação de comitês específicos para o manejo e recuperação de espécies da 
fauna brasileira ameaçada de extinção. 



4- Fica criado o Fundo de Proteção das Espécies da Fauna Brasileira 
destinado a financiar programas e projetos científicos de proteção, educação 
ambiental, e avaliação científica periódica do status dessas espécies, e o órgão 
competente do Poder Público Federal será o seu gestor. 

A receita do Fundo será feita com recursos provenientes de: 
1- 10% dos recursos arrecadados pelo órgão competente do Poder 

Público Federal provenientes de multa resultantes da aplicação desta 
Lei. 

li- 10% do valor total do recolhimento de contribuições referentes a 
registros, renovações e autorizações de que trata esta Lei. 

Ili- 0,5% do custo total de todos os projetos com impacto sobre a fauna 
IV- 1 % de todos das vendas de artigos de caça. 
V- Doações: 

As doações referidas no inciso 5 alf e rirão benefícios de isenção 
fiscal. 

NOTA: Recomenda-se que o IBAMA busque assessoria jurídica e 
tributária para melhor definir todo este artigo, inclusive quanto ao 
seu aspecto legal. 

SEÇÃO li 
Do Manejo na Natureza 

1- Cabe ao órgão competente de Poder Público incentivar, fomentar e/ou 
realizar atividades ligadas ao conhecimento biológico da fauna brasileira, 
visando a obtenção de subsídios para o seu manejo na natureza. 

2- Qualquer ato de manejo da fauna brasileira na natureza deve ter 
autorização prévia do órgão competente do Poder Público Federal, ouvido o 
Poder Público Estadual. 

3- O manejo dos recursos naturais em áreas protegidas far-se-á quando 
necessário, desde que devidamente autorizado pelo Poder Público. 

4- É proibido a soltura de espécies da fauna em áreas protegidas, salvo 
aquelas constantes de programa de manejo específico, autorizado pelo órgão 
competente do Poder Público Federal. 

5- Espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção não são objetos de 
manejo com fins comerciais. 

6- Todas e quaisquer introduções, reintroduções e translocações de 
exemplares das fauna brasileira e exótica poderão ocorrer somente quando 
autorizadas pelo órgão competente do Poder Público Federal. 



aquelas domésticas inclusive em estado fera!, ficam obrigadas a obter registro 
junto ao órgão competente do Poder Público Federal. 

2- A exportação e importação de exemplares da fauna brasileira e exótica, de 
seus produtos e subprodutos, far-se-ão somente com autorização do órgão 
competente do Poder Público Federal, sem porejuízo das demais exigências 
legais. 

No caso de espécies que constam nos anexos da Convenção Sobre 
Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora Selvagens - 
CITES (DEC. 76.623/75) será necessária a emissão das autorizações previstas 
pelas normas da referida convenção. 

3- O órgão competente do Poder Público Federal poderá autorizar a saída 
temporária de espécimes da fauna brasileira. seus produtos e subprodutos. 
nos seguintes casos: 
1- para participação de exposições especiais; 
li- para atividades de cunho científico e/ou educativo; 
Ili- saída resultante de acordos de manejo conservacionistas internacionais. 

Os animais da fauna brasileira exportados para as atividades de cunho 
científico e acordos de manejo conservacionistas internacionais continuarão, a 
critério do órgão competente do Poder Público Federal, a pertencer ao 
Governo Brasileiro, assim como seus descendentes. 

4- O transporte de animais da fauna brasileira, de seus produtos e 
subprodutos, dentro e para fora do território nacional, dependerá de 
autorização expedida pelo ógão competente do Poder Público Federal, 
mediante comprovação de origem legal, sem prejuízo das demais exigências 
legais. 

SEÇÃO VI 
Disposições transitórias 

1- Fica instituído o Conselho Nacional de Proteção à Fauna, com sede em 
Brasília, o qual tem caráter consultivo e normativo da política de proteção à 
fauna do país. 

2- Fica criada a "Comissão Paritária dos Zoológicos", de caráter consultivo da 
sobre as atividades relativas aos zoológicos no Brasil. 
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