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RESUMO 
 
 

O Tráfico de Animais Silvestres (TAS) é um problema social, econômico e 
cultural, baseado em crimes contra a fauna que abrangem esquemas de corrupção, 
tráfico de drogas, armas, de pessoas, trabalho infantil, escravidão, fraude e 
falsificação. O TAS é bem tolerado pela sociedade e considerado de baixo potencial 
ofensivo pelos legisladores, sendo tratado com insignificância e naturalidade na vida 
cotidiana. O comércio ilegal de animais silvestres provoca danos à biodiversidade e 
expõe os animais a crueldade e maus-tratos. O combate ao tráfico vem sendo 
praticado a partir de fiscalização por meio de repressão e apreensão dos animais e 
equipamentos. Os animais apreendidos são destinados conforme a legislação 
vigente que pode ser: soltura, Centros de Triagem e Reabilitação de Animais 
Silvestres ou outros cativeiros, Depósito ou Guarda.  A fauna vitimizada que não é 
liberada na natureza está condenada a permanecer presa até que os órgãos 
ambientais consigam encaminhar para zoológicos, criadouros, mantenedores, 
instituições de ensino e pesquisa. A superpopulação de animais que aguardam 
prolongadamente a destinação, agrava as condições de saúde e a capacidade de 
retorno à vida-livre. A gestão de fauna precisa tomar decisões sobre o acúmulo de 
animais em condições inapropriadas para garantir o bem-estar em cativeiro e a 
qualidade-de-vida para voltar ao meio ambiente. O objetivo deste trabalho foi revisar 
as normas legais, particularmente quanto ao comércio ilegal de animais silvestres e 
suas consequências na gestão de fauna em Centros de Triagem de Animais 
Silvestres (Cetas). A presente tese está dividida em dois capítulos, sendo o primeiro 
uma reflexão e interpretação da legislação de fauna no Brasil, o combate ao TAS e 
educação ambiental. O segundo capítulo é uma Proposta de Árvore de Decisão para 
a destinação de Animais Silvestres em Centros de Triagem, considerando a 
legislação nacional e as recomendações internacionais de Conservação de Fauna. 
 

Palavras-chave: Tráfico de animais silvestres. Árvore de Decisão. Legislação de 
Fauna. 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 

  
Wildlife Trafficking (WT) is a social, economic, and cultural problem based on 

crimes against wildlife that comprise corruption, drug trafficking, weapons, people, 
child labor, slavery, fraud and counterfeit. WT is well tolerated and considered of 
‘lesser offensive potential’ by the legislators, as a natural and insignificant daily 
event. The wildlife illicit trade harm the biodiversity and expose the animals to cruelty 
and mistreatment. The wildlife trafficking combat is a law enforcement practice using 
repression and seizure of the animals and equipment. The wildlife seized are 
destined according to the law: release in wild, Rehabilitation Center or captivity, 
‘deposit’ or guard. The victimized wildlife that are nor release is condemned to 
remain in captivity until the environmental agencies found a place as zoo, breeding 
facilities, holders, research and educational institutions. The overpopulation of 
animals waiting lingeringly for destination worsens the health conditions and the 
capacity to release into the wild. The fauna management must make decisions about 
the accumulation of animals in inappropriate conditions to guarantee the welfare in 
captivity and quality-of-life to return to the nature. The objective of this paper was to 
review the law, particularly regarding the wildlife illicit trade and its consequences in 
fauna management in Rehabilitation Centers. The present thesis is divided in two 
chapters, the first is a reflection and interpretation of the wildlife law in Brazil, the WT 
combat and environmental education. The second is a Proposal of Decision Tree for 
destination of wildlife in Rehabilitation Centers, considering national law and 
international recommendations to Wildlife Conservation.  

 

Keywords: Wildlife Trafficking. Decision Tree. Wildlife Law. 



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura 01: Fluxograma de destinação de animais domésticos e exóticos 

apreendidos em ações fiscalizatórias e denúncias, com base 

na IN IBAMA nº 05/2021, Portaria IAP nº 59/2015 e Lei nº 

9605/1998.................................................................................. 

 
 
 

152 

Figura 02: Fluxograma de destinação de espécies nativas apreendidas 

em ações fiscalizatórias e denúncias, conforme IN IBAMA nº 

05/2021, Lei nº 9605/1998 e Decretos Federais nº 6514/2008 e 

6686/2008................................................................................ 

 

 

 

156 

Figura 03: Fluxograma de destinação de espécies exóticas e nativas 

provenientes de resgate, recolhimento realizados por órgãos 

ambientais ou cidadãos ou entrega espontânea (voluntária) 

realizada por cidadãos, conforme IN IBAMA nº 05/2021........... 

 

 

158 

Figura 04: Fluxograma de recebimento, quarentena, reabilitação e 

destinação de espécies que são recebidas nos Cetas, 

conforme a IN IBAMA nº 05/2021 e Portaria IAP nº 

137/2016...................................................................................... 

 

 

 

159 

Figura 05: Fluxograma para o tratamento e reabilitação de rapinantes 

segundo Cooper (1987), em centros de recebimento de fauna 

impactada..................................................................................... 

 

 

166 
 



 

 

 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 01: Lista de exames a serem realizados durante a manutenção 

dos animais silvestres apreendidos, resgatados ou 

entregues aos Cetas (BRASIL, 2021) .................................... 

 

 
 
 

126 

Quadro 02: Exemplo de “Formulário de Avaliação para Soltura” de 

condições recomendáveis para a decisão quanto a soltura 

de animais silvestres nativos mantidos em Cetas.................. 

 

 
 
 

162 

Quadro 03: Exemplo de diretrizes recomendáveis para determinadas 

situações críticas para tratamento, reabilitação e eutanásia 

de animais silvestres nativos em Cetas.................................. 

 
 
 

167 
 
 
 



 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÔNIMOS E SIGLAS 
 

AI Auto de Infração 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ART Anotação de Responsabilidade Técnica  

Asas Áreas de Soltura de Animais Silvestres 

ASV Association for Shelter Verinarians  

BO Boletim de Ocorrência 

BVZS British Veterinary Zoological Society / 

Sociedade Britânica de Veterinários de Zoológico 

BWRC British Wildlife Rehabilitation Council / 

Conselho Britânico de Reabilitação de Animais Silvestres 

CAFS Centro de Apoio à Fauna Silvestre  

CBA Comunicação de Bens Apreendidos 

CERAS Centro de Reabilitação de Animais Silvestres 

Cetas  Centro de Triagem de Animais Silvestres 

CETRAS Centro de Tratamento de Animais Silvestres  

CRAS Centros de Reabilitação de Animais Silvestres 

CFMV Conselho Federal de Medicina Veterinária  

CRMV Conselho Regional de Medicina Veterinária 

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of 

Wild Flora and Fauna / 

Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da 



 

 

 

Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente  

CONCEA Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal  

DNA Ácido Desoxirribonucleico 

DBFLO Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas  

Ditec Divisão Técnica 

EPI Equipamentos de proteção individual  

IAP Instituto Ambiental do Paraná 

IAT Instituto Água e Terra 

IATA International Air Transport Association / 

Associação Internacional de Transporte Aéreo 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis 

ICCWC International Consortium on Combating Wildlife Crime / 

Consórcio Internacional sobre Combate aos Crimes contra a 

Vida Silvestre 

ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

IN Instrução Normativa 

INTERPOL International Criminal Police Organization / 

Organização Internacional de Polícia Criminal 

IUCN International Union for Conservation of Nature /  

União Internacional para a Conservação da Natureza 



 

 

 

LAR Live Animals Regulations - IATA 

MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

OEH Office of Environment and Heritage / 

Órgão Ambiental da Austrália 

ONGs Organizações não governamentais 

PAN Plano de Ação Nacional 

PNB Política Nacional de Biodiversidade  

POP Procedimentos Operacionais Padrão 

PGRSS Planos de Gestão de Resíduos Sólidos de Saúde 

Renctas Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres 

RT Responsável Técnico 

SARS-CoV-2 Vírus da síndrome respiratória aguda grave - 2 

SBO Sociedade Brasileira de Ornitologia 

SisCetas Sistema de Gestão dos Centros de Triagem de Animais 

Silvestres  

SisFauna Sistema Nacional de Gestão de Fauna Silvestre  

TA Termo de Apreensão 

TAS Tráfico de Animais Silvestres 

TDAS Termo de Depósito de Animal Silvestre   

TGAS Termo de Guarda de Animal Silvestre 

TOc Termos de Ocorrência 

TR Termos de Recebimento 



 

 

 

UN United Nations / Nações Unidas 

WCS Wildlife Conservation Society  

WWF World Wide Fund For Nature 



 

 

 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................... 16 

2 O TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES NO BRASIL, NA 
PERSPECTIVA DA MEDICINA ZOOLÓGICA ................................... 

 

17 

2.1  INTRODUÇÃO .................................................................................... 17 

2.2 HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO À FAUNA NO 

BRASIL ............................................................................................... 

 

20 

2.3 FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES PENAIS .............................................. 26 

2.4 APREENSÃO DE ANIMAIS ................................................................ 30 

2.5 

 

DESTINAÇÃO DADA AOS ANIMAIS SILVESTRES QUE SÃO 

RECEBIDOS NOS LOCAIS DE ACOLHIMENTO ............................... 

 

34 

2.6 INFORMAÇÕES E DADOS DA FISCALIZAÇÃO E CETAS ............... 38 

2.7 EDUCAÇÃO E APOIO ÀS COMUNIDADES ...................................... 40 

2.8 COMBATE AO TRÁFICO ................................................................... 42 

2.9 

 
EXEMPLOS DE INICIATIVAS PARA COMBATE AO TRÁFICO DE 

ANIMAIS SILVESTRES ...................................................................... 
 

45 

2.9.1 WWF ................................................................................................... 45 

2.9.2  CITES (https://cites.org/eng) ............................................................... 46 

2.9.3  Traffic .................................................................................................. 47 

2.9.4  Renctas (https: //www.renctas.org.br/) ............................................ 47 

2.9.5 Consórcio Internacional sobre Combate aos Crimes contra a Vida 

Silvestre (ICCWC), segundo o site da ONU 

(https://www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-forest-rime/iccwc.html)  

 

 

48 

2.9.6  Declaração de São Paulo ..................................................................... 49 

2.9.7  

 

Declaração de Lima para o combate ao comércio ilegal da vida 

silvestre ................................................................................................ 

 

49 

2.9.8 Aliança pela fauna silvestre e florestas ................................................ 49 

2.10  TRÁFICO E CRIAÇÃO COMERCIAL DE ANIMAIS SILVESTRES ..... 50 

2.11 A PROFISSÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO E O TRÁFICO .............. 51 

2.12  CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................. 54 

 REFERÊNCIAS .................................................................................... 57 



 

 

 

 

3 DIRETRIZES PARA A DESTINAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES 
EM CENTROS DE TRIAGEM ............................................................ 

 

63 

3.1 INTRODUÇÃO .................................................................................... 63 

3.2 AÇÕES FISCALIZATÓRIAS ............................................................... 67 

3.3 RESGATE DE FAUNA ....................................................................... 69 

3.4 TRANSPORTE DA FAUNA APREENDIDA E RESGATADA ............. 73 

3.5 TRANSPORTE DE ANIMAIS FERIDOS ............................................ 75 

3.6 CENTROS DE TRIAGEM ................................................................... 77 

3.6.1  Sistema de dados ............................................................................... 79 

3.6.2 Pessoal ............................................................................................... 80 

3.6.3 Planejamento e instalações ................................................................ 87 

3.7 RECEPÇÃO ........................................................................................ 93 

3.8 TRIAGEM ........................................................................................... 96 

3.9 QUARENTENA ................................................................................... 100 

3.9.1 Controle da transmissão de doenças entre os animais ...................... 101 

3.9.2 SARS-CoV-2 – Ameaça da fauna silvestre ........................................ 103 

3.10 REABILITAÇÃO................................................................................... 105 

3.10.1 Tratamento médico – Setor de Veterinária ......................................... 105 

3.10.2 Estrutura de áreas de apoio ............................................................... 108 

3.11 BEM-ESTAR E QUALIDADE-DE-VIDA NOS CENTROS DE 

TRIAGEM ........................................................................................... 

 

112 

3.12 DESTINAÇÃO .................................................................................... 114 

3.12.1 Soltura ................................................................................................ 120 

3.12.1.1 Exames pré-soltura ............................................................................. 124 

3.12.1.2 Soltura rápida ..................................................................................... 127 

3.12.1.3 Soltura posterior ................................................................................. 128 

3.12.1.4 Solturas experimentais ....................................................................... 129 

3.12.2 Cativeiro .............................................................................................. 131 

3.12.3 Eutanásia ............................................................................................ 133 

3.12.4 Outras destinações e desfechos ........................................................ 140 

3.13 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (POPs) ................... 142 



 

 

 

3.14 EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO ........................................................ 144 
 

3.15 CRITÉRIOS DE QUALIDADE DE UM CENTRO DE TRIAGEM DE 

ANIMAIS SILVESTRES ...................................................................... 

 

146 

3.16 ÁRVORES DE DECISÃO – ALGORITMOS ....................................... 149 

3.17 CONCLUSÕES ................................................................................... 168 

 REFERÊNCIAS .................................................................................. 173 



16 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho é um texto sobre o Tráfico de Animais Silvestres e a 

Destinação de Animais Silvestres em Centros de Triagem (Cetas). A pesquisa está 

baseada na legislação brasileira, experiências nacionais e internacionais no manejo 

da fauna e as situações complexas da realidade brasileira em formato de discussão 

comentada. 

O objetivo deste trabalho foi revisar as normas legais referentes ao 

tratamento da fauna, particularmente quanto ao comércio ilegal de animais silvestres 

e suas consequências na gestão de fauna em Centros de Triagem de Animais 

Silvestres.  

Esta tese está dividida em dois capítulos, sendo o primeiro sobre o Tráfico 

de Animais Silvestres com uma revisão do arcabouço legal brasileiro, com 

explicações e interpretações da autora sobre o papel dos Cetas e dos Médicos 

Veterinários no combate ao comércio ilegal de animais silvestres. 

O segundo capítulo é uma Proposta de Árvore de Decisão para a destinação 

de Animais Silvestres em Centros de Triagem, considerando a legislação nacional e 

as recomendações internacionais de Conservação de Fauna. É feita uma discussão 

sobre os princípios éticos, morais e profissionais nas fases da fiscalização contra 

crimes ambientais que envolvem a fauna. Abrange as situações-problema de 

superpopulação nos Cetas, a falta de recursos administrativos, humanos e 

financeiros para promover a Educação Ambiental para levar o conhecimento para a 

sociedade sobre a perda da biodiversidade e os maus-tratos e crueldade que 

vitimizam os animais provenientes do tráfico. Propomos ainda a utilização do termo 

bem-estar para qualificar as formas de manejo das populações em cativeiro e 

qualidade-de-vida para o conjunto de habilidades e competências que são 

necessárias para os animais desempenharem suas funções ecológicas na natureza, 

sendo o objetivo da reabilitação de animais silvestres a preparação e treinamento 

para a reintegração em vida-livre. 
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2 O TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES NO BRASIL, NA PERSPECTIVA DA 
MEDICINA ZOOLÓGICA 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

A civilização humana e os animais, não podem ser dissociados, a evolução 

da nossa sociedade e sua sobrevivência sempre estiveram associadas à nossa 

relação com outras espécies. 

O ser humano sempre fez uso de animais, ancestralmente para a 

alimentação, vestuário e proteção. Embora isto ainda ocorra em comunidades 

isoladas tradicionais, coletoras e caçadoras, atualmente esta relação vem mudando 

na civilização moderna globalizada. 

A domesticação dos animais e plantas ocorreu cerca de 10 mil anos a.C. e a 

produção animal se baseava na proteção dos animais selecionados contra 

predadores e oferecendo abrigo e alimentação. Posteriormente, houve o 

aprimoramento da produção animal com a seleção genética, melhorias na 

alimentação e com cuidados sanitários. O importante evento da domesticação 

beneficiou a humanidade e preservou espécies selvagens, na medida que poupava 

as populações naturais da perseguição e caça (SMITH, 1991). 

Atualmente, as sociedades humanas usam seu conhecimento e tecnologia 

para manter espécies animais sob seus cuidados sem que seja necessário buscá-

las na natureza, permitindo que o ambiente natural siga seu ciclo. Porém, não tem 

acontecido sempre desta maneira, pois os animais silvestres ainda são consumidos, 

não apenas por culturas primitivas, mas também por populações modernas, seja nas 

áreas rurais quanto nos ambientes urbanos (NASSARO, 2012). 

As pessoas usam a fauna em várias circunstâncias legais e ilegais através 

da caça, apanha, captura, exploração ou perseguição. A caça visa a morte do 

animal e acontece em áreas de conflito com a agropecuária por prejuízo às lavouras 

e rebanhos, sendo legalizada no caso de javalis, por exemplo, porém ilegal para as 

espécies nativas e protegidas (onças, aves de rapina, catetos e queixadas). A caça 

para o consumo da carne ou de partes dos animais acontece em situação de 
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sobrevivência, por interesse gastronômico, religioso, para uso na medicina popular, 

por esporte para troféus e ornamentos, por proteção ou por razões culturais como a 

caça de serpentes peçonhentas, corujas, gaviões, gambás, maritatacas.  

A caça e captura de aves para apostas ilegais de lutas, conhecidas como 

rinhas é uma forma de uso da fauna, sendo alvo principalmente o canário-da-terra, 

galo-da-campina e papa-capim. Outra finalidade da captura de aves nativas como o 

curió, bicudo, canário-da-terra, trinca-ferro, azulão, coleirinho, é para competições de 

canto, conhecido como fibra (COSTA, 2017).   

Existe também a busca por animais vivos, que são capturados para compor 

pesquisas biomédicas, laboratórios, coleções (zoológicos, aquários, criadouros), 

usos simbólico ou religioso e para o cativeiro como animais de companhia (COSTA, 

2017). Outra forma de uso da fauna é a exploração do turismo, que usa e expõe 

animais selvagens para entretenimento, safaris fotográficos, muitas vezes em 

condições de crueldade e maus-tratos.  

Os motivos que levam ao uso de animais silvestres na vida cotidiana das 

pessoas podem estar relacionados a duas situações distintas. Uma delas é o desejo 

de posse, de ter uma experiência ou ter em seu poder/domínio algo excêntrico, 

diferente, que demonstre prestígio, poder e gere admiração. Talvez sejam impulsos 

ancestrais do consumo de animais em busca de aventura, o desejo de usar os 

animais e suas partes para adorno, alimentação, vestuário e para colecionar.  

A característica inerente aos seres humanos, que se sentem obrigados a 

ajudar criaturas indefesas, apesar de imbuída de boas intenções, alimenta o tráfico 

pela apanha de indivíduos de vida-livre e sua manutenção em cativeiro. 

Pessoas bem-intencionadas, justificadas pela compaixão, na tentativa de 

salvar um animal em perigo, órfão ou ferido, assumem a responsabilidade de cuidar, 

no intuito de salvar, proteger e fazer sobreviver um indivíduo sob ameaça. O resgate 

de filhotes caídos de ninhos é uma prática corriqueira, muitas vezes realizada pela 

população, que considera que o animal está em perigo, órfão ou que foi 

abandonado. As pessoas sentem a necessidade de ajudar um filhote de passarinho, 

coruja, rolinha, esquilo, gambá e outros, sem considerar que o animal pode estar em 

fase de aprendizado de vôo e alimentação, sendo acompanhado à distância por 

seus pais. Este indivíduo, é inadvertidamente retirado da natureza, comprometendo 

seu papel biológico pelo desconhecimento da biologia da espécie. Estas situações 

redundam em guarda ilegal de animal silvestre, apesar das boas intenções. 
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Em última análise, a posse e o poder são, na verdade, os grandes motivos 

para o uso de animais silvestres pelos seres humanos.  

No Brasil, o tráfico de animais inclui outras práticas ilegais como a caça, 

guarda, posse e captura de espécies nativas, sem a devida autorização. No entanto, 

culturalmente, o uso de animais silvestres no país é visto como uma situação 

comum, de baixo potencial ofensivo, não tendo grande impacto repressivo nas 

práticas de fiscalização e aplicação de penas. Desta maneira, o tráfico de animais 

silvestres permanece como um crime contra a fauna que não é visto com seriedade 

pela sociedade e até mesmo por legisladores e fiscais, seja pelo desconhecimento 

das normas, seja pela falta de rigidez no controle das atividades ilícitas, seja pela 

interpretação complacente. Pela sua característica obscura, de natureza clandestina, 

o tráfico ou comércio ilegal de animais silvestres não é facilmente mensurável para 

ser combatido de forma eficiente (VILELA et al., 2016). 

A sociedade desconhece o impacto da perda da biodiversidade em 

consequência de crimes ambientais. A educação ambiental deve ser amplamente 

praticada para que a realidade seja entendida para que a população saiba o seu 

papel no controle e mitigação do tráfico. Sem a participação de todos os envolvidos, 

a exploração de animais silvestres vai continuar levando as espécies à extinção. 
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2.2 HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO À FAUNA NO BRASIL 

 

O manejo, o uso e o trato dos animais são um assunto regido por normativas 

legais. Um entendimento rápido da evolução da legislação brasileira sobre a fauna 

foi delineado na dissertação de Abdalla (2007). 

 A primeira preocupação legal com a fauna no Brasil foi abordada no 

Código Civil de 1916, que tratava os animais como bens móveis (semoventes), 

sendo propriedade de alguém ou algo sem dono e sujeito a apropriação, não 

havendo o conceito de preservação ou conservação da fauna. Ainda em meados do 

Século XX, o Decreto nº 24.645/34, trouxe um rol de condutas consideradas maus-

tratos aos animais. Este decreto é uma das normas que zela pelo bem-estar dos 

animais em âmbito mundial e ainda continua em vigor, apesar de discussões de 

especialistas de Doutrina do Direito. 

 O Código de Caça, como foi denominado o Decreto-lei nº 5.894/43, se 

preocupava mais com os aspectos econômicos e patrimoniais advindos da caça do 

que com a prática e impacto aos animais e meio ambiente. 

 O trato com a fauna começa a mudar, seguindo as tendências 

mundiais na década de 1960, e o Decreto nº 50620/61 proíbe a luta entre animais de 

qualquer espécie, considerando que os animais são tutelados pelo estado e por 

considerar maus-tratos expor os animais a disputa em eventos de entretenimento 

humano. 

 A Lei nº 5.197/67, conhecida como Lei de Proteção de Fauna de 1967, 

revoga o Decreto de 1943 e regulamenta práticas de caça e comércio, além de 

impedir a introdução de espécies exóticas que levassem a perdas importantes na 

agropecuária. A gestão da fauna invasora teve um caso clássico na Austrália, que 

serviu como exemplo mundial, com o crescimento exorbitante da população de 

coelhos que foram introduzidos para a caça esportiva. As consequências na 

produção agropecuária foram devastadoras e sensibilizou muitos países a 

considerarem o trato com a fauna baseado na biologia e ecologia das espécies. A 

década de 60 do século passado apresentava modificações no comportamento 

humano e nesta fase a legislação brasileira considerava a fauna como um bem 

público regido pelo estado.  
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O status atual da fauna pela Constituição Federal de 1988 a entende como 

um bem de interesse difuso, pertencente a toda coletividade e que todos os 

brasileiros têm o direito a um meio ambiente equilibrado. Na lei maior do Brasil, a 

fauna (todas as espécies, não apenas as silvestres) e a flora são tuteladas pelo 

estado, sendo vedadas as práticas que levem ao risco de perda da função 

ecológica, extinção e crueldade aos animais.  

Ao final do Século XX, a Lei nº 9.605/98, conhecida como lei de Crimes 

Ambientais, define como crime a crueldade e maus-tratos a animais, além de proibir 

práticas de caça, perseguição, destruição, apanha e o comércio ilegal de animais 

silvestres e de seus produtos (quando estes não são provenientes de criadouros 

legalizados), entre outras providências. 

 A partir de 2011, a Lei Complementar nº 140/2011 fixou normas para 

a proteção das paisagens naturais notáveis, proteção do meio ambiente, ao combate 

à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da 

flora, repassando a gestão da fauna para os Estados (BRASIL, 2011). A 

descentralização da gestão permitiu o desenvolvimento de políticas regionais e 

promoveu maior autonomia aos governos estaduais. Os estados se viram obrigados 

a se organizar, ficando a cargo da federação articular a cooperação técnica, as 

políticas, estudos e gestão quando as atividades e empreendimentos envolvem mais 

de um estado, fronteiras, áreas indígenas, áreas de preservação, militares e outros 

casos específicos. Embora seja vantajosa a gestão local, ainda existem vieses na 

atuação dos Estados e na comunicação entre estados. Os interesses regionais 

podem ser tratados localmente, mas a estrutura organizacional deve estar 

estabelecida. 

 No Estado do Paraná, a Resolução Conjunta SEDEST/IAT no 017 de 

9 de setembro de 2019 criou a categoria Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS) 

destinada ao recebimento de fauna silvestre nativa e exótica apreendida no Estado 

do Paraná. Considerando a necessidade de implantação de locais aptos ao 

recebimento de animais silvestres, esta iniciativa prevê o estabelecimento de 

parcerias com outras instituições para sua gestão e funcionamento desta categoria 

de estabelecimento de manejo de fauna que atualmente possui algumas unidades 

no território do Estado. Esta medida surgiu devido à demanda gerada pela 

fiscalização que gera a apreensão de fauna ilegal ou proveniente de maus-tratos 
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pois o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Estado do Paraná 

encerrou suas atividades em 2017. 

Embora o arcabouço legal sobre o meio ambiente e fauna estejam 

consolidados no Brasil, ainda é necessário melhorar, implementar e corrigir 

processos administrativos e de fiscalização. Muitas normativas e determinações 

vigentes existem apenas nos diários oficiais, não podem absolutamente ser postas 

em prática por absoluta inoperância, desinteresse, insuficiência logística ou falta de 

políticas públicas. 

As deficiências na legislação brasileira sobre proteção à fauna, embora 

sejam um fator que contribui com as implacáveis taxas de perdas da biodiversidade, 

não podem sozinhas ser responsáveis pelo tráfico animais selvagens do país, a falta 

de recursos, capacidade e integração entre agências e forças também contribuem 

(CHARITY; FERREIRA, 2020). 

Em última análise, pela Constituição Brasileira de 1988, todos os animais 

que vivem no país, sendo animais silvestres, sinantrópicos ou domésticos, são 

tutelados pelo Estado. Ou seja, todos os brasileiros devem respeitar as normas do 

país no que tange os animais, sejam de companhia, da pecuária ou da fauna 

silvestre nativa e exótica. No Brasil, segundo o Art. 29 da Lei n. 9.605/98, é proibido 

e constitui-se um crime 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, sendo 

punido com pena de detenção de seis meses a um ano, e multa.  

 
§ 1. Incorre nas mesmas penas (BRASIL, 1998):  

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 a 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 (grifo nosso). 

Esta lei foi alterada pela Lei nº 14.064/2020, que aumenta as penas 

cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato, 
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levando a reclusão, de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda. Nota-se que 

a postura com os animais domésticos, particularmente os de estimação vêm sendo 

tratados de maneira mais séria do que a própria fauna, que é o patrimônio do país, 

bem difuso de toda a coletividade, se tornando um ato discriminatório ao considerar 

os maus-tratos apenas para animais de estimação: cão e gato (BRASIL, 2020b). 

A legislação também regulamenta os crimes contra o patrimônio de 

semoventes, que são os animais. A Lei nº 13.330, de 2 de agosto de 2016 Altera o 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar, de 

forma mais gravosa, os crimes de furto e de receptação de semovente domesticável 

de produção, ainda que abatido ou dividido em partes.  

A partir desta lei, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 180-A: 

“Receptação de animal”: Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em 

depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, 

semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que 

deve saber ser produto de crime. Existe penalidade (reclusão de dois a cinco anos) 

e tipificação para animais domésticos que são subtraídos da posse de alguém, 

porém, a extração da fauna ou flora, que é a subtração de um bem do país, ou seja, 

um crime contra o patrimônio do Brasil, gera pena de reclusão inferior (seis meses a 

um ano), levando assim a um tratamento jurídico desproporcional da problemática, 

apesar de sua historicidade, complexidade, abrangência e gravidade (ALVARENGA, 

2016; BRASIL, 1998, 2016). 

 A interpretação da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) é clara e 

as práticas de uso de animais silvestres sem a devida autorização são consideradas 

crime. O termo Tráfico de Animais Silvestres (entendido como o comércio ilegal), 

não está escrito em nenhuma norma legal do país, ou seja, não está tipificado desta 

maneira (LIMA, 2017). No entanto, a prática de captura na natureza, transporte, 

venda, exposição, guarda, uso de animais, ovos e seus produtos, que são inerentes 

ao comércio ilegal (entenda-se Tráfico de Animais Silvestres), constitui um crime 

ambiental. Ademais, para as leis brasileiras não existe distinção no crime de 

apanhar animais na natureza, transportar e comercializar animais ilegais ou ter em 

sua guarda um animal silvestre. Segundo as normas atuais não existe diferença 

entre ter um animal silvestre ilegal e vender ilegalmente um animal capturado na 

natureza sem autorização. Todos são Crimes contra a Fauna e possuem a mesma 

penalidade, tanto o traficante quanto o usuário do tráfico. 
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O Tráfico de Animais Silvestres (TAS) é um ato ilícito de grande dificuldade 

que deve ser lucrativo, dados os percalços do seu processo. A polícia ambiental 

costuma separar as fases do crime em caça, transporte, cativeiro e comércio 

(NASSARO, 2012). Salvo situações particulares, é necessário que haja a captura 

(apanha, perseguição ou caça) de espécimes (ovos, larvas, filhotes, adultos ou suas 

partes após a morte) no seu ambiente natural e para isso, as comunidades locais do 

entorno são contratadas para este fim. Aqui se inicia a crueldade e os maus-tratos, 

retirando o animal da natureza e suprimindo a sua função ecológica. Eventualmente, 

os animais são estocados e transportados até um intermediário e neste período, 

sofrem por falta de espaço, alimento, água, exposição à sujeira e excretas, falta de 

iluminação, ventilação e muitas outras condições insalubres que podem levar muitos 

à morte. É outro sinal de maus-tratos. Até chegar ao consumidor final é possível que 

os animais sejam encaminhados em meios de transporte irregulares em situações 

de crueldade extrema para atingir o seu destino final, continuando o sofrimento e o 

abuso. Deve ser eficiente e lucrativo este tipo de contrabando para ter todo esse 

trabalho, envolvimento de muitos conectores, risco em todo o caminho, incluindo 

esquemas de corrupção, tráfico de drogas, armas, de pessoas, trabalho infantil, 

escravidão, fraude, falsificação e tantos outros crimes (RENCTAS, 2017).  

Muito mais sofisticado hoje em dia, o tráfico de animais silvestres apresenta 

características de crime organizado: (1) articulação por grandes redes de rotas para 

o traslado dos animais, quer no interior, quer para o exterior do País; (2) recurso ao 

apoio de atores-chave no métier político, para uma proteção discreta e efetiva das 

atividades criminosas; (3) corrupção de atores governamentais, nomeadamente dos 

afetos às atividades fiscalizatórias, como fato, e nalguns casos como estratégia, que 

dá sustentação à prática; (4) conectividade dinâmica e sincronismo com outras 

atividades ilícitas, sobremodo com os tráficos de armas e de drogas; (5) estruturação 

hierárquica interna entre os agentes do tráfico similar à das organizações criminosas 

profissionais, marcada por uma divisão clara de funções e benefícios entre os 

participantes (pessoas hipossuficientes economicamente, em condições de 

vulnerabilidade sociopolítica, subordinam-se a membros com maior poderio) 

(ALVARENGA, 2016). 

O tráfico de animais é um dos tipos de crime organizado e caracterizado 

pela burla de controles oficiais, sigilo nas operações, proteção jurídica, recrutamento 
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de funcionários estatais em suas diversas esferas, uso de persuasão, agressão e 

eliminação de desafetos (HERNANDEZ; CARVALHO, 2006).  

Os crimes contra a fauna são complexos, compreendendo uma gama de 

atos ilícitos e como outros tipos de atividades ilegais, estão embasados em outros 

crimes mais claramente definidos na lei, incluído falsificação, contrabando e 

corrupção (CHARITY; FERREIRA, 2020).  

Em um entendimento simples, o TAS é um Crime Ambiental relacionado ao 

comércio ilegal, ou seja, contrabando de animais silvestres, que pode ser nacional 

ou internacional. O tráfico doméstico alimenta o consumo nacional que na sua 

grande maioria é composta por aves (LIMA; SENA, 2009), porém os outros taxa 

(peixes, anfíbios, répteis e mamíferos) também são alvo, mas com menores taxas de 

apreensão (BASTOS, 2008). O tráfico internacional aproveita uma rede complexa 

que envolve receptadores nas fronteiras ou em aeroportos internacionais, 

frequentemente envolvendo outros atos ilícitos (CHARITY; FERREIRA, 2020; 

HERNANDEZ, 2002). O tráfico pode por um lado, ser tanto um crime altamente 

elaborado, tecnológico e organizado, quanto por outro lado, completamente furtivo, 

oportunista e baseado no costume e cultura. Os hábitos culturais e a repetição de 

práticas familiares, aliados ao comodismo e falta de oportunidade dos coletores 

locais em situações de vulnerabilidade socioeconômica são explorados pelos 

grandes traficantes e o ciclo se perpetua (NASSARO, 2012).  

Outro fato é a severidade do crime, frequentemente as pessoas que são 

incriminadas estão no início da cadeia do tráfico (aqueles envolvidos na captura e no 

transporte inicial dos animais) (CHARITY; FERREIRA, 2020). Antes é preciso dar 

alternativas aos que se embrenham na mata para capturar animais silvestres 

(HERNANDEZ, 2002). 

A partir da década de 1990, o comércio internacional da vida selvagem 

cresceu 14 vezes. Este aumento gerou um volume grande de cargas vivas nas 

alfândegas, o que resultou em um enorme esforço para controlar e fiscalizar todos 

os processos burocráticos. Estima-se que o Brasil exporte ilegalmente 1,5 bilhão em 

animais silvestres por ano, um valor que globalmente chega a 10 bilhões (N. A. 

estes valores não contemplavam a moeda no artigo original) e perde apenas, em 

faturamento, para os tráficos de drogas e de armamentos (RENCTAS, 2017).  

A extensão do comércio ilegal de animais silvestres variará conforme o nível 

de repressão e canais de distribuição disponíveis. Quanto maior a facilidade, maior 
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quantidade de animais serão comercializados, resultando em uma maior quantidade 

de animais retirados da natureza (HERNANDEZ, 2002). 

Dos crimes praticados contra o meio ambiente, os cometidos contra a fauna 

são os únicos cujo ônus pela reparação do dano cometido recai sobre o Estado. 

Dessa forma, a sociedade é lesada duas vezes (RENCTAS, 2017). 

Longe de ser mais uma questão de conservação ou bem-estar animal, o 

tráfico e comércio ilegal de animais silvestres deve ser visto como uma questão de 

segurança nacional e global (RATCHFORD et al., 2013). 

  

2.3 FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES PENAIS 

 

Ocorrendo o entendimento que o comércio ilegal é uma conduta ilícita, a 

legislação deve prever o seu ordenamento, regulação e controle por meio da 

fiscalização realizada pela ação pública e de seus agentes para se fazer cumprir as 

obrigações legais da sociedade.  

A legislação de proteção à fauna no Brasil é extensa, complexa e detalhada. 

Ao mesmo tempo, dispersa, inadequada e imprecisa, pois falha em proporcionar 

definições claras sobre o tráfico de animais silvestres e não diferencia entre os 

traficantes profissionais, vendedores oportunistas, das pessoas que mantém poucos 

indivíduos como animais de estimação (CHARITY; FERREIRA, 2020). O tráfico de 

animais e plantas, face à legislação branda e à ausência, em muitas situações, de 

abertura de inquérito policial e interposição de ação penal para processar e julgar os 

autores desse crime faz com que as normas protetivas do meio ambiente tornem-se 

cada vez menos eficazes (SANTOS, 2012). 

Em se tratando de crimes ambientais, doutrina e jurisprudência divergem 

quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância (ou bagatela, a 

descriminalização de certas condutas), em especial pela natureza do bem jurídico 

tutelado e impossibilidade de se aferir a real extensão do dano causado ao meio 

ambiente enquanto um conjunto de ecossistemas que não encontra limites 

espaciais, mas se estende e interliga por todo o globo (GOIÁS, 2020). 
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A despeito de ser considerado um direito difuso, a proteção ao meio 

ambiente é frequentemente negligenciada. A prática de dano ambiental acarreta três 

espécies de responsabilidades diferentes: administrativa, penal e cível, sendo 

necessária, assim, a presença das repressões tríplices (administrativa, penal e civil), 

a fim de que o meio ambiente possa ser melhor protegido (ALVARENGA, 2016; 

SANTOS, 2012). Danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, diretos ou indiretos, com 

efeitos imediatos ou diferidos no tempo, a espécimes da fauna, vistas como 

elementos da cadeia de interações ecossistêmicas e como contentores de valores 

socioculturais, justificam a imputação, a quem os der causa, das medidas para 

reparação integral (restauração, recuperação, compensação) do ambiente lesado, 

independentemente da existência de culpa (BRASIL, 1988; ALVARENGA, 2016). 

As infrações administrativas ambientais são todas as ações ou omissões 

que violem as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do 

meio ambiente. A sanção legal para essas práticas são: advertência, multa simples, 

multa diária, apreensão dos animais, dos produtos e subprodutos da fauna e flora, 

instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados 

na infração, a destruição ou inutilização de produto, a suspensão de venda e 

fabricação do produto, o embargo de obra ou atividade, a demolição e a suspensão 

parcial ou total de atividade. Prevê-se, também, sanções restritivas de direito: 

suspensão ou cancelamento de registro, licença, permissão ou autorização, a perda 

ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, a perda ou suspensão de participação 

em linhas de financiamento, proibição de contratar com a Administração Pública pelo 

período de até três anos (BRASIL, 2014b; SANTOS, 2012).  

A repressão de crimes relacionados com a fauna, por si só, não tem tido 

sucesso em conter o tráfico nem atinge a parte cultural que sustenta este comércio. 

A principal razão é a aplicação de penas razoavelmente fracas definidas pela 

legislação. As penas máximas na esfera criminal (independente das multas 

administrativas e medidas socioeducativas) pela comercialização de animais 

silvestres ou suas partes é de seis meses a um ano de detenção (restrição da 

liberdade, que não é prisão) e aplicação da multa (CHARITY; FERREIRA, 2020). 

Por esta razão, é considerado um crime de menor potencial ofensivo, se o 

autor da prática for primário (não houver sido condenado de forma definitiva por 

outro crime anterior) poderá beneficiar-se do instituto da transação penal, ou seja, 

pelo acordo realizado entre o Ministério Público e o autor da infração para que não 
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se instaure a ação criminal. Pela transação penal, será aplicada penal de multa ou 

pena restritiva de direitos (SANTOS, 2012). Além disso, a aplicação inadequada da 

transação penal, na qual as circunstâncias necessárias para o seu uso não estão 

presentes, aumenta severamente a impunidade e recorrência em cometer novos 

crimes contra a fauna (CHARITY; FERREIRA, 2020). 

É necessária a tipificação específica da conduta do traficante de animais 

silvestres, observando-se os princípios da razoabilidade e da precaução, por ser 

esta, evidentemente, mais reprovável que as demais, permitindo, assim, resposta 

jurídico-penal mais adequada (SANTOS, 2012). É muito mais difícil incriminar os 

grandes traficantes do final da cadeia que vendem para o consumidor final. Uma 

classificação criminal específica permitiria uma aplicação mais proporcional das 

penas entre o menor e maior criminoso (CHARITY; FERREIRA, 2020). Apreender só 

os pequenos, facilmente substituíveis, nunca desmanchará uma rede criminosa 

(HERNANDEZ, 2002). 

Conforme as sanções penais da Lei 9605/1998 (art. 29), no caso de guarda 

doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, 

considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena (§ 2º) (BRASIL, 1998). 

Adicionalmente, existe a aplicação de normas mal concebidas, como a 

Resolução nº 457/2013 do CONAMA, que permite que os infratores pegos com 

animais silvestres ilegais, tenham a guarda dos objetos do tráfico, a partir da 

emissão de um Termo de Depósito. É um conflito claro de interesse que prejudica os 

esforços das agências responsáveis pela apreensão de animais ilegais (CHARITY; 

FERREIRA, 2020).  

Algumas iniciativas de atualização das leis ambientais vêm sendo discutidas 

nas esferas do Direito Ambiental e Animal, pois a fauna tem sido interpretada de 

várias formas dentro da Doutrina do Direito. A caracterização dos animais pela 

legislação está em um processo de consolidação, dada a importância dos animais 

na vida humana, agropecuária, economia, saúde, meio ambiente, alimentação, entre 

outros, de modo que a sociedade não pode negar que as normas legais dependem 

do entendimento da comunidade a respeito do papel dos animais no cotidiano. 

Em 2019, um Workshop em Legislação e Tráfico de Animais Silvestres 

organizado pela Freeland Brasil e o Ministério Público de São Paulo, patrocinado 

pelo Serviço de Florestas dos EUA, com a colaboração de muitas organizações 

(incluindo o Departamento de Justiça e os Departamentos de Estado dos EUA), 
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reuniu a Polícia Federal e Estadual, Advogados, Promotores e Juízes com o objetivo 

de desenvolver diretrizes para a aplicação de leis alternativas nos casos de tráfico 

de animais silvestres. O texto final deste encontro afirma a relevância dos impactos 

sociais e ambientais causados pelos crimes de caça, coleta ilegal, posse, comércio 

ilegal e tráfico de animais silvestres, e que estas atividades causam severas 

violações ao bem-estar de animais silvestres, que são seres sencientes e 

conscientes. Os participantes recomendam que as conclusões apresentadas devam 

ser amplamente publicadas, através de diferentes meios, que serão encorajadas a 

serem difundidas pela educação ambiental e programas de conscientização sobre 

os efeitos deletérios da caça ilegal, captura, coleta, transporte e comércio, bem 

como a posse de animais selvagens em cativeiro, incluindo o risco de zoonoses e de 

saúde pública. Ainda são entendimentos dos participantes desta Oficina de Trabalho 

de Legislação e Tráfico de Espécies Silvestres que as apreensões devem ser 

comunicadas à Receita Federal para ação fiscal pertinente para eventual sonegação 

tributária e apurar lavagem de dinheiro. Recomendam ainda, que os Centros de 

Triagem e Reabilitação que recebem animais apreendidos, devem indicar os custos 

com os cuidados com cada indivíduo até a soltura ou outra destinação. Esse valor 

deveria ser repassado para o ofensor como parte da mitigação dos danos regidos 

pela lei (FREELAND, 2019). A mitigação do dano é uma condição necessária para 

oferecer um acordo ou atenuação da pena, conforme o Artigo 27 da Lei nº 

9605/1998 (BRASIL, 1998). 

A punição e aplicação das penas podem desestimular a reincidência de 

alguns crimes, embora no caso do tráfico de animais silvestres não ocorra desta 

forma. É importante que os esforços da fiscalização e os resultados das apreensões, 

condenações, aplicação das multas e penalidades sejam amplamente noticiados 

pela imprensa, para a prevenção ou reincidência de crimes desta ordem. Mas, antes 

é preciso proceder as apreensões (HERNANDEZ, 2002). A aplicação de sanção 

administrativa de apreensão de produtos e instrumentos utilizados na prática de 

infração ambiental deve atuar como fator de desestímulo e inibição à prática desses 

ilícitos (BRASIL, 2014b). 

A divulgação nas mídias pode ter um papel educativo e regulatório, produzir 

medo e inclusive afetar a sociedade no sentido educativo e regulador para 

desestimular o comércio ilegal de animais silvestres e as práticas criminais e cruéis 

relacionadas ao tráfico.  
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Mas a punição está focada nas pessoas que cometem o crime, porém quem 

fica encarcerado é a vítima do tráfico e dos maus-tratos: os animais apreendidos. 

Manter os animais apreendidos em prisão, muitas vezes perpétua, que devido à falta 

de condições dos CETAS/CRAS/CAFS, também pode perpetuar as condições de 

maus-tratos seria uma forma coibir o tráfico? 

 

2.4 APREENSÃO DE ANIMAIS 

 

A apreensão de animais é a medida administrativa no uso do poder de 

polícia frente ao cometimento de infração ou crime ambiental, prevista no Decreto 

Federal nº 6.514/2008 e na Lei Federal nº 9.605/1998. Portanto, é uma das formas 

de recolhimento da fauna, sendo frequente nos casos de tráfico e maus-tratos. 

Neste caso, o registro do recebimento deve conter cópia da documentação que 

originou a apreensão e a comunicação de bens apreendidos (BRASIL, 2021; 

GOIÁS, 2020). O número de ações fiscalizatórias que culminam com a apreensão 

de animais silvestres costuma ser variável durante os meses, anos e local. Isto se 

deve ao fato dos recursos para as ações serem instáveis e dependentes de 

situações políticas e orçamentárias.  

Não obstante aos prejuízos causados ao meio ambiente por sua ilicitude, 

milhares de animais são apreendidos anualmente, requerendo das autoridades 

governamentais elevados custos técnico-operacionais para a sua adequada 

destinação (DESTRO, 2018). Quando animais silvestres vivos são apreendidos 

pelas autoridades governamentais, essas têm a responsabilidade de destiná-los 

adequadamente, sempre zelando por seu bem-estar e a conservação das 

populações silvestres existentes (IUCN, 2002). 

Segundo a Lei nº 13.052/2014 os animais apreendidos devem ser 

prioritariamente libertados em seu habitat natural e o bem-estar durante o 

acondicionamento e transporte destes animais deve ser zelado pelos órgãos 

atuantes no ato da fiscalização (BRASIL, 2014a). Esta recomendação, bastante 

favorável para os animais, trouxe uma responsabilidade para os agentes fiscais, pois 

exige estrutura e suporte para manter adequadamente animais em situações de 

tráfico. Algumas apreensões compreendem centenas de animais e é uma tarefa 
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árdua manter, acondicionar e transportar em segurança e seguindo as normas de 

bem-estar este montante de animais.  

Segundo os Art. 12 e Art. 17 da Instrução Normativa do IBAMA nº 19/2014, 

os bens e os animais apreendidos que não forem imediatamente destinados deverão 

ser encaminhados a locais previamente indicados para armazenamento ou 

manutenção em cativeiro e ficarão sob a guarda ou controle do IBAMA até a adoção 

das providências para sua destinação. Excepcionalmente podem ser confiados a um 

fiel depositário, mas preferencialmente a um órgão público. Permite ainda que o 

depósito possa ser atribuído ao próprio autuado ou a terceiro que seja cadastrado no 

IBAMA e que não detinha o espécime (BRASIL, 2014b). A manutenção do animal 

pelo próprio infrator ou terceiro interessado está de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 457/2013 que institui os Termos de Guarda e de Depósito de animais 

silvestres apreendidos (BRASIL, 2013).  

A soltura imediata é priorizada na apreensão de animais silvestres nativos e 

poderá ser realizada diretamente pelo agente autuante no momento do ato 

fiscalizatório, obedecendo aos critérios de soltura imediata/rápida (BRASIL, 2014b, 

2021). 

Na Instrução Normativa do IBAMA nº 23/2014 eram dadas as diretrizes que 

definem os procedimentos para a alocação dos animais apreendidos pelas 

autoridades ou por doação voluntária e também dava providências sobre o 

funcionamento dos CETAS, mas foi revogada pela Instrução Normativa do IBAMA nº 

05/2021 que atualizou os termos. Conforme o Art. 21 desta IN, a soltura deverá 

ser priorizada e poderá ser realizada nos casos em que o espécime não apresente 

problemas que indiquem impedir sua sobrevivência ou adaptação em vida-livre e 

que seja de espécie de ocorrência natural no local. A verificação de atendimento aos 

quesitos deverá ser realizada por agente de fiscalização que detenha conhecimento 

sobre a espécie (BRASIL, 2014c, 2021).  

Uma vez apreendidos os animais e demais bens, estes devem ser 

preferencialmente destinados a um órgão público (BRASIL, 2014b). Na busca de 

soluções para o problema, o poder público deve assumir a responsabilidade de 

realizar os investimentos necessários para a criação e funcionamento de centros de 

triagem e de reabilitação de animais silvestres em número suficiente para suprir essa 

demanda (REIS, 2018). 
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 Logo, os animais que não são devolvidos à natureza no momento da 

apreensão, são encaminhados a locais recomendados pelos órgãos ambientais 

estaduais (BRASIL, 2011), sendo os Cetas (Centro de Triagem de Animais 

Silvestres) do IBAMA os locais recomendados para este fim. 

O IBAMA possui apenas 24 Cetas no Brasil distribuídos em 20 Estados e no 

Distrito Federal. O Estado da Bahia possui duas unidades e Minas Gerais possui 

quatro unidades. Os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito 

Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 

Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo, Sergipe e o Distrito Federal possuem uma 

unidade de CETAS cada (BRASIL, 2020a).  

O IBAMA manteve um CETAS no Estado do Paraná, no município de 

Tijucas do Sul no período de 1999 a 2017 em um acordo com a Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná, porém este teve que ser fechado uma vez que o 

acordo cumpriu o seu prazo. 

A fim de apoiar ações de fiscalização e combate ao tráfico, permitindo maior 

eficácia na identificação, manejo, reabilitação e destinação dos espécimes 

apreendidos, outras instituições estaduais, municipais e privadas também recebem 

animais apreendidos desde que celebrados acordos, convênios, ajustes ou outros 

instrumentos apropriados com órgãos e entidades públicas, a fim de se dispor de 

pátios e locais adequados para armazenamento de animais e bens apreendidos sob 

a guarda do IBAMA (BRASIL, 2014b; SANTOS et al., 2018). 

Existe uma urgência de estabelecer novas estruturas de triagem, que 

contemplem de maneira mais homogênea as regiões com maior número de 

apreensões (VILELA et al., 2017). 

E iniciativas como os Centros de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) 

e Centros de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS) em alguns municípios, muitas vezes 

com o apoio, acordo ou convênio com Universidades, clínicas e Hospitais 

Veterinários são muito importantes. Empreendimentos de fauna e Concessionárias 

de Rodovias devem também ter suporte de Cetas ou atendimento veterinário 

contratado para receber e reabilitar animais nas estradas ou em resgates. Não 

existe uma lista consolidada de Cetas, CRAS e outros centros de recepção de fauna 

no Brasil, nem uma base de dados dos animais e espécies recebidos em 

apreensões ou doações (CHARITY; FERREIRA, 2020). Além das apreensões e 
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resgates, os CETAS também recebem a entrega voluntária/espontânea de animais 

silvestres (BRASIL, 2021).  

Na medida que foram se estabelecendo, os Cetas também se tornaram 

essenciais para atender animais recolhidos por razão de conflito ou entregues de 

maneira voluntária pela população (RENCTAS, 2017). 

Desta forma, qualquer animal que dê entrada em um Cetas será oriundo de 

uma destas três formas: apreensão, resgate ou entrega espontânea. A distinção é 

importante por vários motivos. Nas estatísticas, podemos considerar como oriundos 

ou vítimas do tráfico de fauna silvestre tanto os animais apreendidos quanto os 

animais entregues espontaneamente, pois eles foram capturados ilegalmente na 

natureza inicialmente e ao final se encontraram em cativeiro irregular. Mesmo que a 

pessoa não tenha ido ao ninho e feito a captura, ou não tenha comprado o animal e 

tenha recebido como presente entende-se que ela fez parte da rede do tráfico de 

fauna (GOIÁS, 2020). 

No entanto, o número e capacidade destes centros são insuficientes no 

Brasil para absorver os grandes números de animais recebidos e muitos Cetas não 

estão aptos para este papel com falta de equipamentos, recintos e falta de pessoal 

ou pessoal não qualificado, que usualmente recebem baixos salários (CHARITY; 

FERREIRA, 2020; SANTOS et al., 2018).  

Em 2005, foi criado o Projeto Cetas Brasil, com objetivo de implantar, 

reformar ou ampliar os Cetas, oferecendo locais e condições adequadas à 

manutenção, recuperação e destinação da fauna, auxiliando no combate ao tráfico. 

Pela proposta, os Cetas seriam distribuídos em três categorias, A, B e C, conforme 

suposta demanda de atendimento anual e estabelecendo critérios para aporte 

financeiro, infraestrutura e quantidade de técnicos. O projeto também previa a 

criação ou adequação de mais de 100 Cetas por todo o Brasil. Porém, hoje existem 

poucos, incluindo os não geridos pelo Ibama e os pontos de recebimento – unidades 

que recebem animais, mas não podem ser identificadas como Cetas propriamente 

ditos. A maior parte dessas estruturas se localiza na região Nordeste e não abrange 

todo o território nacional (RENCTAS, 2017; SANTOS et al., 2018).  

O número de animais que chegam aos CETAS é predominantemente 

proveniente de apreensões (PREUSS; SCHAEDLER, 2011), embora entrega 

voluntária e resgates também sejam formas de entrada. A quantidade de aves, 

particularmente os Passeriformes, que chegam aos CETAS é normalmente maior do 
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que as outras classes (PREUSS; SCHAEDLER, 2011), provavelmente pelo menor 

preço no mercado negro para os passeriformes e a cultura de manter aves em 

gaiola para torneios de canto e outras práticas amadoristas (NASSARO, 2012). 

São necessários investimentos em recursos financeiros e humanos para 

otimizar o suporte e fortalecimento da capacidade de recepção dos Cetas e CRAS, 

triagem, reabilitação e soltura dos animais apreendidos incluindo, quando possível, a 

repatriação de animais de outras partes do país ou de outros países (CHARITY; 

FERREIRA, 2020). 

A capacidade dos Cetas em propiciar respostas rápidas e resolutividade às 

demandas muitas vezes é questionada, causando dúvidas sobre a capacidade ou 

necessidade de se apreender espécimes silvestres em cativeiro ilegal. É um 

equívoco pensar que os Cetas são os únicos ou os mais importantes instrumentos 

de controle do comércio ilegal da fauna, pois este método de combate ao tráfico de 

animais tem se mostrado ineficiente. Há muito espaço para a discussão sobre as 

atribuições e competências dos Cetas. Os serviços prestados parecem irrelevantes 

para a proteção e conservação da fauna brasileira de forma direta, frente ao efetivo 

de animais recuperados e devolvidos à natureza. Contudo, são de grande 

importância, não somente pela obrigação moral em reparar o dano causado, como 

pelo enorme potencial de geração de informações, promover capacitação técnica e 

acadêmica, gerando conhecimento em áreas como comportamento animal, medicina 

veterinária, nutrição e genética, entre outras, ou através de estratégias de educação 

ambiental (RENCTAS, 2017). 

 

2.5 DESTINAÇÃO DADA AOS ANIMAIS SILVESTRES QUE SÃO RECEBIDOS 

NOS LOCAIS DE ACOLHIMENTO 

 

Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), há 

três destinos principais para os animais apreendidos: i) manutenção do(s) 

indivíduo(s) em cativeiro; ii) retorno do(s) espécime(s) a natureza; e, iii) eutanásia 

(IUCN, 2002).  
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No Brasil, os animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, petrechos, 

equipamentos, embarcações ou veículos de qualquer natureza apreendidos pelo 

IBAMA em razão da prática de infrações ambientais deverão ser destinados nos 

termos da Lei nº 9.605, de 1998, do Decreto nº 6.514, de 2008, e da Instrução 

Normativa IBAMA nº 19/2014 (BRASIL, 2014b). As diretrizes e procedimentos para 

destinação dos animais da fauna silvestre nativa e exótica apreendidos, resgatados 

ou entregues espontaneamente estão definidas pela Instrução Normativa do IBAMA 

nº 05/2021 (BRASIL, 2021). 

A IN IBAMA nº 05/2021 descreve os procedimentos para a realização da 

soltura, incluindo um projeto que deve incluir vários detalhes, entre eles a Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART), espécie, quantidade, metodologia de 

identificação taxonômica e de marcação individual, área de soltura, exames e 

laboratórios onde foram realizados, avaliação comportamental, infraestrutura de 

quarentena e reabilitação e monitoramento pós-soltura (BRASIL, 2021).  

A destinação de fauna apreendida impõe grandes esforços ao poder público. 

As dificuldades apresentadas vão desde a superlotação das instituições para 

manutenção de animais, até limitações de pessoal, material e técnicas para 

reabilitação e soltura. Na busca de soluções para o problema, o poder público deve 

assumir a responsabilidade de realizar os investimentos necessários para a criação 

e funcionamento de centros de triagem e de reabilitação de animais silvestres em 

número suficiente para suprir essa demanda (REIS, 2018; CHARITY; FERREIRA, 

2020). 

As atitudes e cuidados governamentais quanto ao uso e à destinação da 

fauna apreendida devem ser avaliados de forma técnica, legal e ética, sendo 

obrigação das autoridades constituídas proporcionar destino apropriado aos animais 

apreendidos, viabilizando a implantação de locais adequadamente constituídos e 

equipados, em que sejam efetuadas a identificação e a triagem dos exemplares, 

além da reabilitação ou da destinação para programas de criação e manutenção em 

cativeiro (BASTOS, 2008). 

A reintrodução na natureza através da soltura imediata é o panorama 

desejável, porém nem sempre é aplicável, já que muitas vezes os animais 

apreendidos estão em péssimas condições de saúde, requerendo cuidados 

especializados, ou ainda, que, devido ao extenso período                 

em cativeiro, não estão aptos para viver em vida-livre sem um longo período de 
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(re)adaptação (GRANJA, 2014). Um grande número destes animais irá perecer logo 

após a apreensão, dadas as condições sofridas durante a captura, transporte e 

venda. No entanto, uma boa proporção dos animais apreendidos pode estar em 

condições de ser reintroduzida na natureza (CHARITY; FERREIRA, 2020). 

Controlando ou eliminando fatores como predação, movimentos de 

dispersão pós-soltura e doenças, as ações que visem o retorno dos animais a 

natureza tendem a ser mais bem-sucedidas. Municípios-fonte para o tráfico são, de 

fato, os melhores locais para promover o retorno da fauna apreendida (DESTRO, 

2018). 

A soltura é naturalmente o objetivo das apreensões, porém, além das 

condições de estresse e perda da adaptabilidade à vida natural, deve-se ter em 

mente a situação de liberar um animal em uma área que não seja de ocorrência da 

espécie, tornando-o um invasor, além da disseminação de doenças, inclusive 

zoonóticas, que podem ter sido adquiridas no cativeiro ou no processo de 

fiscalização pela superpopulação e contato com várias espécies. 

As exigências para a soltura dos animais (BRASIL, 2021) são pertinentes e 

demonstram preocupação com o bem-estar e qualidade-de-vida dos animais e dos 

ecossistemas, pois os cuidados a serem tomados estão no âmbito de composição e 

dinâmica das populações, genética, saúde, comportamento e capacidade do 

ambiente em absorver um novo quantitativo. No entanto, são demasiado detalhadas 

e onerosas para serem absorvidas pelo poder público. 

A avaliação de saúde do ambiente também deve ser realizada, sendo 

apresentada uma análise epidemiológica da região, por meio de levantamentos de 

dados de campo locais ou referências (Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, IBAMA, Empresa 

Brasileira de Pesquisas Agropecuárias - EMBRAPA, Centros de Controle de 

Zoonoses). Essa análise compreenderá o levantamento da ocorrência das doenças 

transmissíveis que acometem animais silvestres e domésticos relacionadas à 

espécie que será solta. O exame físico, coproparasitológico e patógenos específicos 

para cada grupo animal que devem ser realizados são listados na Instrução 

Normativa nº 05/2021 (BRASIL, 2021). 

Outra grande responsabilidade é o monitoramento pós-soltura, que inclui 

acompanhar o sucesso da soltura, identificação dos efeitos físicos e bióticos da área 

de soltura e adjacentes. Devem ser realizados relatórios semestrais no primeiro ano 
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e posteriormente anuais. Destacam-se as informações de sobrevivência, 

estabelecimento, morte e desaparecimento dos espécimes, exames necroscópicos 

de animais encontrados mortos, eventos de reprodução, efeitos sobre a comunidade 

de fauna local (BRASIL, 2021). São informações realmente relevantes, porém que 

requerem grande quantidade de recursos que muitas vezes não são possíveis de 

serem cumpridas pelas iniciativas públicas ou privadas.  

Outro destino possível é encaminhar os animais apreendidos para o 

cativeiro. No Brasil, os empreendimentos que mantém fauna silvestre são 

explicitados nas Instrução Normativa IBAMA nº 07/2015, Portaria IAP nº 246/2015 e 

Resolução do CONAMA nº 489/2018 (BRASIL, 2015, 2018; PARANÁ, 2015). 

Os animais podem ser destinados para compor um plantel inicial 

preexistente de empreendimentos de fauna como criadouro científico para fins de 

conservação, para fins de pesquisa, criadouro comercial, mantenedouro de fauna 

silvestre, zoológicos, aquários e parques. No caso de encerramento de atividades de 

algum empreendimento de fauna e não puderem ser comercializados, os animais 

deverão ser destinados a um jardim zoológico, mantenedor ou criadouro autorizado 

pelo órgão ambiental (BRASIL, 2015). 

Em algumas circunstâncias, é permitido que os animais ilegais encontrados 

em cativeiro no momento da fiscalização não sejam apreendidos e permaneçam 

com a pessoa autuada. Essa situação ocorre em decorrência da falta de transporte 

adequado, alojamento e alimentação para manter o bem-estar dos animais, por 

exemplo. Neste caso é concedida a guarda provisória ao criminoso.  

O depósito e a guarda provisória de animais silvestres apreendidos ou 

resgatados pelos órgãos ambientais ou entregues espontaneamente, ocorrem 

apenas quando impossibilitadas as destinações, conforme o §1º do art. 25 da Lei de 

Crimes Ambientais (Lei nº 9605/1998) e regulamentados pela Resolução CONAMA 

nº 457/2013. As ressalvas para a permissão de guarda dependem de condições das 

espécies como potencial de invasão, status e ameaça de extinção, compatibilidade 

de espaço e condições de manejo, distribuição geográfica e maus-tratos 

comprovados (BRASIL, 1998; 2013). 

O Termo de Depósito de Animal Silvestre – TDAS, também de caráter 

provisório, permite que o autuado assuma voluntariamente o dever de prestar a 

devida manutenção e manejo do animal apreendido, objeto da infração, enquanto 

não houver outra destinação. É possível destinar a um terceiro interessado pela 
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formalização do Termo de Guarda de Animal Silvestre – TGAS, emitido pelos órgãos 

ambientais competentes. É também de caráter provisório, no qual o interessado, que 

não detinha o espécime, assume voluntariamente o dever de guarda do animal, 

enquanto não houver destinação nos termos da lei (BRASIL, 2013; PARANÁ, 2016). 

Somente serão objeto de concessão os animais integrantes da lista de espécies 

silvestres autorizadas para criação e comercialização como animal de estimação 

(GOIÁS, 2020). 

A legalização de animais silvestres, através da concessão da guarda 

doméstica a quem cometeu a infração, contraria todos os princípios de proteção da 

fauna silvestre e do direito ambiental e, inclusive, incentiva mais pessoas a 

conseguirem animais ilegais e buscarem sua legalização no IBAMA, ou ainda na 

justiça (GOIÁS, 2020).  

O problema da destinação de animais que é dever do estado, não pode ser 

suprimido pela criação de leis que permitem que o infrator permaneça com o animal 

ilegal apenas para facilitar o órgão fiscalizador. O sucateamento do sistema não 

pode ser justificativo para soluções contraditórias.  

 

2.6 INFORMAÇÕES E DADOS DA FISCALIZAÇÃO E CETAS 

 

Problemas de registro, gestão e destinação são comuns por falta de 

informação dos órgãos fiscalizadores e por falta de Centros de Triagem de Animais 

Silvestres (Cetas) capacitados para receber os animais apreendidos ou resgatados 

(PREUSS; SCHAEDLER, 2011). Acessar os dados do tráfico pode ser de certa 

forma frustrante. Poucas informações estão publicadas e o material existente 

contém informações antigas, muitas vezes de mais de décadas. Em certa medida, 

não é possível garantir a veracidade de todas as informações e estes dados podem 

não significar a realidade da retirada de animais da natureza. Estas falhas podem 

ocorrer pela falta de compreensão da importância destes dados como provas 

criminais, excesso de trabalho que gera falhas administrativas, constante mudança 

de cargo e localidades, falta de recursos e demais situações políticas e 

organizacionais.  
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Os órgãos ambientais não possuem informações organizadas e 

sistematizadas sobre o tráfico de animais silvestres de fácil acesso. Os estudos 

nesta área podem ser pouco representativos, dada esta inconstância no 

armazenamento dos dados. Algumas pesquisas publicadas se baseiam em 

informações jornalísticas, notícias e de mídia sobre operações policiais e 

apreensões durante a fiscalização ambiental. A distribuição de competências entre 

os diversos órgãos é feita de forma confusa, existindo um distanciamento e 

desconfiança mútua entre os encarregados pela repressão (HERNANDEZ; 

CARVALHO, 2006; LIMA; SENA, 2009). 

Um exemplo é sobre as apreensões de peixes ornamentais, especialmente 

aquelas feitas pela Polícia Federal nos aeroportos. Estas não costumam ser 

registradas nas bases de dados do IBAMA e ICMBio, mostrando a necessidade de 

integração nos dados pelas várias agências e exigir que policiais responsáveis pela 

aplicação e controle do tráfico registrem as operações realizadas (CHARITY; 

FERREIRA, 2020; SINOVAS et al., 2017). 

Um importante entrave na gestão das informações sobre as apreensões, 

autos de infração e termos de depósito é a falta de dados, dados incompletos, 

identificações incorretas e outras incompatibilidades. Isto decorre da falta de 

experiência, treinamento e conhecimento na identificação das espécies. Devido às 

falhas no registro das espécies, frequentemente são organizados por famílias ou 

ordem (PREUSS; SCHAEDLER, 2011).  

A incerteza taxonômica é uma preocupação constante dos técnicos que 

atuam nos Cetas sendo relacionada com a falta de informações quanto à origem dos 

animais, falta de pessoal técnico especializado, carência de treinamento para suprir 

esta deficiência, excesso de trabalho que implica em menor acurácia na realização 

das atividades em apreensões muito extensas. A identificação incorreta acarreta 

problemas na destinação e soltura, manejo, classificação do status de conservação 

e cuidados para seu tratamento. As formas comuns de identificação taxonômica se 

baseiam em biometria e morfologia, além de busca em literatura, sites 

especializados e consulta a experts, porém técnicas de biologia molecular podem 

ser aplicadas apesar da dificuldade de obter recursos para este fim (KOZAK, 2014). 

Falhas de informação e implementação para o combate ao TAS no Brasil, 

incluem a necessidade de esforços e aplicação de práticas nos portos, aeroportos, 

estradas, fronteiras, mercados, áreas urbanas, áreas protegidas e outras áreas 
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relevantes usadas pelos traficantes. Mapas detalhados nos principais pontos de 

captura devem ser produzidos (CHARITY; FERREIRA, 2020). 

 

2.7 EDUCAÇÃO E APOIO ÀS COMUNIDADES  

 

O combate ao tráfico de animais selvagens necessita de campanhas para 

mudar as atitudes sociais em relação ao consumo de animais selvagens. Deve 

haver imposição e repressão, mas a informação, a educação e a consciência 

ambiental são essenciais (GOIÁS, 2020). Deve-se implementar programas de 

educação ambiental a médio e longo prazos que tragam a mensagem que “pessoas 

vendem animais silvestres porque alguém compra” (CHARITY; FERREIRA, 2020). 

Qualquer esforço e investimento em estrutura para combate ao tráfico serão 

insuficientes se não forem acompanhados por uma maior conscientização de toda a 

sociedade em relação ao problema gerado pelo comércio ilegal de animais 

silvestres. Esse resultado somente poderá ser atingido mediante esforços 

continuados de educação ambiental (REIS, 2018).  

Não será possível combater a manutenção ilegal de fauna silvestre nas 

áreas de coleta sem lidar com temas como pobreza e inclusão social. Isto não 

significa se basear em poucos projetos locais promovidos por organizações 

internacionais e ONGs, envolvendo poucas cooperativas com as comunidades 

locais. Isto significa que são necessárias políticas públicas massivas e a presença 

do estado no suprimento da educação, saúde, saneamento básico bem como 

treinamento profissional e incentivos para a criação de estabilidade na renda. O 

fardo do combate à exploração ilegal da vida selvagem está nas mãos da sociedade 

como um todo, representada pelo estado. Esforços específicos para coibir a 

manutenção de animais silvestres em cativeiro e combate à caça nas áreas de 

coleta devem envolver os agentes da saúde pública e educação para o 

desenvolvimento de iniciativas para rendas sustentáveis específicas para cada 

localidade. O tráfico está imerso em problemas sociais. Neste contexto é relevante 

desenvolver programas de geração de renda em áreas urbanas e rurais próximos 

aos locais conhecidos de captura, identificar comunidades pobres que dependem da 
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captura de animais silvestres para sobreviver (tanto para consumo quanto para 

renda) e não incentivar as pessoas locais a coletarem ovos e filhotes. É importante 

incluir a dimensão humana da saúde ambiental, modificando a cultura local das 

populações e traficantes. As populações locais devem ser capazes de compreender 

o seu papel na conservação das espécies, mantendo os habitats para soltura, 

controle de nascimento e proteção das áreas (CHARITY; FERREIRA, 2020; LIMA; 

SENA, 2009; VILELA et al., 2016).  

As ações não devem se restringir apenas às populações das áreas de coleta 

de animais na natureza. Os grandes centros ainda se configuram como os locais de 

recepção para distribuição nacional e internacional, logo o comércio se efetiva em 

um ambiente com dinâmica diferente (NASSARO, 2012). Nas cidades que possuem 

maior poder aquisitivo, as iniciativas de educação ambiental são mais fáceis em 

ambientes escolares, possibilitando levar o conhecimento e coibir a compra ilegal de 

animais por futuros consumidores tanto da fauna nativa quanto exótica.  

A educação começa com o conhecimento. Para sensibilizar a sociedade 

seria interessante proporcionar a imersão no mundo do tráfico para que o crime seja 

entendido por toda a população. Os Cetas podem ser úteis para este fim, pois a 

legislação permite a realização de atividades acadêmicas e de educação ambiental, 

envolvendo, eventualmente, visitação programada e monitorada aos Cetas, 

mediante autorização do IBAMA (BRASIL, 2021). 

Apesar dos Cetas carecerem de estrutura, a sociedade deve conhecer os 

impactos não apenas aos animais, mas também à natureza e aos seres humanos. A 

população deve conhecer as consequências e as condições de maus-tratos que os 

animais provenientes do tráfico são submetidos até chegarem aos Cetas, para 

poderem mudar seu comportamento quanto à compra e guarda de animais silvestres 

ilegais. Operações de fiscalização resolvem uma parcela ínfima do problema, mas a 

conscientização atinge milhões de pessoas, e o contato com os animais pode 

provocar uma mudança real de atitude (RENCTAS, 2017). 

Mudanças comportamentais levam tempo para serem incorporadas, basta 

recordar que até 1967 o ordenamento jurídico inclusive estimulava a 

comercialização de animais silvestres no Brasil, exigindo um simples registro na 

chamada Divisão de Caça e Pesca (ABDALLA, 2007; NASSARO, 2012). Por esta 

razão, não se espera mudanças visíveis frente ao abuso da vida selvagem 

(desmatamento, queimadas, caça, tráfico, poluição, acidentes e devastação e 
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demais ações antrópicas) com apenas a criação de normas e leis, a exemplo da 

utilização de animais em ensino e pesquisa, vivissecção, cirurgias mutiladoras em 

animais e assim por diante. A conscientização depende de várias abordagens para a 

efetivação das leis, normas e regras. A educação depende do entendimento dos 

sentimentos e motivações, dos hábitos, da cultura, do acesso à informação, sendo 

mais eficiente com as crianças. 

As leis brasileiras deixam subentendida a coparticipação e responsabilidade 

da sociedade no cuidado com a Natureza, assumindo que a fauna e a flora são um 

bem difuso (BRASIL, 1988), o que parece não estar surtindo efeito no combate aos 

crimes ambientais.  

É possível que a responsabilidade civil e consciência do que é certo no trato 

com a Natureza tenha menos peso sobre o posicionamento da comunidade frente 

ao tráfico de animais silvestres do que incitar novas tendências que podem 

promover comportamentos de proteção à fauna. Um exemplo é tratar o crime de 

tráfico pelo ponto de vista dos maus-tratos. A educação pode ser eficiente quando é 

promovida a sensibilização pela emoção, no intuito de impedir o sofrimento animal. 

Mesmo porque a legislação já aborda o tema da crueldade e maus-tratos desde 

1934 com o Decreto nº  24.645/34 e a proibição de crueldade contra animais 

expressa no artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

no artigo 32, da Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que proíbe 

atos de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais nativos ou exóticos, domésticos, 

domesticados ou silvestres; o art. 29 do Decreto nº 6.514/2008, que trata da prática 

de ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos (ABDALLA, 2007). 

 

2.8 COMBATE AO TRÁFICO 

 

O enfrentamento deste conflito requer estrutura, organização e recursos 

(financeiros e humanos) com uma comunicação ampla e acesso a informações pelo 

governo, sociedade civil organizada, autarquias, ministério público e sociedade para 

que a sua abrangência possa ser significativa. O passo mais importante para termos 
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iniciativas efetivas contra o TAS é alterar a mentalidade dos governos sobre o 

tratamento dado a este crime, com especial atenção para a patrulha das fronteiras e 

Cetas. Os oficiais de polícia e suas famílias alocados em lugarejos isolados e 

desafiadores, em agências e forças locais com pouco pessoal e cobrindo uma 

grande quantidade de atividades ilegais como tráfico de drogas, armas e seres 

humanos tendem a não permanecer muito tempo na frente de trabalho e o tráfico de 

animais silvestres acaba não sendo uma prioridade (CHARITY; FERREIRA, 2020).  

Para alcançarem resultados concretos, as atividades desenvolvidas pelo 

Poder Público para a prevenção e repressão ao tráfico de animais requerem 

abordagens que correspondam à complexidade e ao nível de organização dessa 

prática criminosa. Do contrário, tais atividades, concebidas originariamente para 

salvaguardar o patrimônio faunístico brasileiro, cumprirão uma funcionalidade 

meramente retórica, pouco representando em termos de transformação da 

sociedade (ALVARENGA, 2016). 

Um aspecto crucial do tráfico transnacional é que os diferentes países da 

Amazônia definem diferentemente o status legal da fauna silvestre nos seus 

territórios. As normas legais nos países vizinhos ao Brasil podem ser exploradas 

pelo comércio legal, na medida em que ocorre o contrabando de espécimes do 

Brasil para locais que permitem cotas de captura de fauna silvestre da natureza para 

exportação. Este é o caso do Peru e do Suriname que recepcionam animais do 

Brasil e exportam como se fossem provenientes de sua própria fauna. Por exemplo, 

enquanto no Brasil os papagaios (e outras espécies) são definidos como bem de 

interesse difuso e são protegidos pelo estado, no Suriname os papagaios são 

categorizados como espécies de gaiola que podem ser capturados na natureza nas 

estações de caça em um sistema de cotas e vendidos a pet shops ou exportados. 

Não se exige permissão para manutenção de papagaios como pet ou outras 

espécies como de caça ou gaiola (SINOVAS et al., 2017). 

Aumentar a rastreabilidade da origem dos animais (CITES, 2020) com testes 

de DNA e de paternidade, seria uma iniciativa governamental, além do 

desenvolvimento de regulações e legislação, envolvendo agências financiadoras, 

academia e órgãos ambientais federais e estaduais (IBAMA, ICMBio, IAT), justiça 

(Polícias Federal e Estaduais) (CHARITY; FERREIRA, 2020; NASSARO, 2012). É 

importante promover melhor entendimento entre as agências estaduais e as 

federais, pois o comércio ilegal é principalmente interestadual e internacional, o que 
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requer que o IBAMA tenha o controle de certos aspectos do comércio, incluindo a 

inspeção e a fiscalização para o controle nacional de manejo de fauna, além de 

desenvolver um sistema integrado entre os estados (CHARITY; FERREIRA, 2020). 

É necessário promover o uso de tecnologias modernas para a identificação 

de atividades ilícitas relacionadas ao TAS (UN, 2020), incluindo análise de DNA, 

sistemas de marcação digital padronizados para animais em cativeiro, uma base de 

dados unificada para traficantes e TAS compartilhada entre os órgãos federais e 

estaduais, desenvolvimento de ferramentas incluindo anilhas a prova de fraude e 

falsificação, mecanismos seguros de identificação e marcação e uso de isótopos, 

por exemplo (CHARITY; FERREIRA, 2020). 

O uso de isótopos é uma metodologia inovadora que vem sendo aplicada 

pelo Instituto Nacional de Criminalística (INC) e Universidade de Brasília para apoiar 

investigações dos casos de comércio ilegal de fauna, por exemplo, diferenciar entre 

animais selvagens capturados na natureza ou nascidos em cativeiro, além de 

determinar locais potenciais para a soltura dos animais (CHARITY; FERREIRA, 

2020). 

Isótopos estáveis são incorporados no organismo durante as reações 

metabólicas e a análise da dieta deste organismo é capaz de fornecer evidências 

sobre o metabolismo e alterações. O registro das proporções dos isótopos estáveis 

tanto na água como nos alimentos consumidos nos diferentes tecidos de um 

determinado organismo se torna uma ferramenta valiosa em investigações, tanto 

ecológicas como forenses, por serem capazes de registrar as informações sobre a 

origem geográfica e a dieta dos organismos (NARDOTO, 2017). 

É crucial dar suporte de provisão da capacidade, orientação, treinamento e 

equipamento para os agentes e oficiais de polícia executarem seu trabalho 

(NASSARO, 2012; REIS, 2018). Além disso, treinamento e capacitação devem ser 

atividades contínuas para suprir deficiências causadas pela grande mudança no 

pessoal da polícia, e principalmente para reforçar o aprendizado. Sem os recursos 

humanos, capacitação contínua e equipamento, o combate ao comércio ilegal da 

fauna silvestre continuará sendo ineficiente (CHARITY; FERREIRA, 2020). 

Tendo em vista o envolvimento de uma gama de crimes e contravenções 

que envolvem o tráfico, tem havido iniciativas globais, interinstitucionais e 

importantes convenções para entender e propor formas de coibir e mitigar os efeitos 

de ações lesivas à biodiversidade. Apesar do aparente descaso ao problema do 
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Tráfico de Animais Silvestres, é importante ressaltar que, ao menos, 

administrativamente, são realizadas reuniões, convenções, encontros e demais 

formas de sensibilizar e unir os agentes responsáveis pela tomada de decisões para 

movimentar esforços contra os crimes contra a fauna e natureza. Embora apenas 

reuniões e assinaturas de cartas não resolvam o problema, é a partir de ações neste 

sentido que a Educação da Sociedade pode constituir uma mudança de hábito no 

que se refere ao uso de animais silvestres pela humanidade.  

Acordos internacionais podem ser ferramentas de auxílio no combate a 

crimes como o tráfico de animais silvestres, porém compromissos burocráticos e 

administrativos requerem comprometimento de estrutura, pessoal, legislação, 

orçamento e processos para garantir o seu sucesso. Ser signatário de convenções e 

acordos pode falsamente demonstrar em âmbito internacional um interesse que 

internamente não possui condições mínimas de ser atendidas.  

 

2.9 EXEMPLOS DE INICIATIVAS PARA COMBATE AO TRÁFICO DE ANIMAIS 

SILVESTRES  

 

2.9.1 WWF 

 

Fundada em 1961, com atividades em mais de 100 países, WWF, 

originalmente chamada World Wildlife Fund e atualmente World Wide Fund For 

Nature, é uma organização independente que trabalha com conservação prevendo a 

sustentabilidade da natureza em benefício das pessoas e da vida selvagem. No 

entendimento que a natureza é o sistema que suporta a vida e que ninguém será 

poupado do impacto no caso de sua perda, a WWF em conjunto com uma aliança 

mundial, vem desenvolvendo um Novo Objetivo para a Natureza e as Pessoas, 

buscando a recuperação da Natureza para o ano de 2030 (WWF, 2021). 

A WWF busca proteger e restaurar os habitats naturais, frear a extinção em 

massa da vida selvagem e proporcionar formas de produção e consumo 

sustentáveis. As ações são focadas em indivíduos e comunidades, empresários e 
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lideranças governamentais. Com o intuito de parar a degradação da terra e construir 

um futuro em que os seres humanos vivam em harmonia com a natureza. A WWF 

foca na conservação da diversidade biológica, na garantia que o uso de recursos 

naturais renováveis é sustentável e promoção da redução da poluição e do 

desperdício (WWF, 2021). 

 

2.9.2 CITES (https://cites.org/eng) 

 

A Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da 

Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES) é um acordo assinado em 3 de 

março de 1973 em Washington, DC, EUA, mas que começou a atuar em 1 de julho 

de 1975. Com 183 integrantes (182 países mais a União Europeia), permanece uma 

das ferramentas mais poderosas para conservação de espécies silvestres através 

da regulação do comércio internacional de mais de 36000 espécies de animais 

silvestres e plantas. As espécies listadas no CITES são usadas pelas pessoas ao 

redor do mundo no seu dia a dia para alimentação, saúde, mobiliário, habitação, 

souvenires, cosméticos e moda. Esta convenção busca assegurar que o comércio 

internacional destas espécies seja sustentável, legalizado, rastreável e que contribua 

tanto para a vida das comunidades do entorno quanto para as economias nacionais 

para um planeta saudável, promovendo a prosperidade dos povos em apoio aos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (CITES, 2020). 

Embora seja um importante recurso de controle do mercado internacional de 

animais silvestres, existem situações que burlam este sistema. É o caso de muitas 

espécies traficadas no Brasil que são localmente protegidas, coletadas ilegalmente e 

encaminhadas para países vizinhos. Por não estarem listadas no CITES, são 

facilmente comercializadas internacionalmente depois de passar pelas fronteiras 

destes países. É importante discutir como a proteção da fauna silvestre pode ir além 

do CITES para englobar aquelas espécies protegidas localmente, ilegais pela 

origem, mas não citadas nas listas do CITES (CHARITY; FERREIRA, 2020). 
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2.9.3 Traffic 

 

A Traffic é uma organização não governamental fundada em 1976, com 

sede em Cambridge na Inglaterra, que trabalha globalmente no comércio de animais 

silvestres e plantas tanto no contexto da conservação da biodiversidade quanto do 

desenvolvimento sustentável. Tem como missão assegurar que o comércio da fauna 

e flora não ameace a conservação da natureza. Possui um time de especialistas que 

trabalham em 15 países de cinco continentes realizando pesquisas, investigações e 

análises para compilar as evidências que serão usadas para catalisar ações 

governamentais, de empresários e indivíduos em colaboração com parceiros 

(TRAFFIC, 2021).  

 

2.9.4 Renctas (https://www.renctas.org.br/) 

 

Fundada em 1999, a Renctas (Rede Nacional de Combate ao Tráfico de 

Animais Silvestres) é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, que 

luta pela conservação da biodiversidade. Baseada em Brasília-DF, desenvolve suas 

ações em todo o Brasil, por meio de parcerias com a iniciativa privada, o poder 

público e o terceiro setor (RENCTAS, 2020). 

Entre as ações da Renctas estão a promoção de conscientização ambiental 

da sociedade por meio de campanhas educativas, exposições, palestras, filmes, 

documentários, cursos, seminários e mobilização da mídia. Também apóia e 

incentiva a criação de políticas públicas com a publicação de relatórios, estudos e 

realização de eventos, incluindo a capacitação e qualificação profissional, 

cooperando com os órgãos de controle e fiscalização ambiental no repasse de 

dados e informações, publicações e materiais didáticos. Promove a conservação de 

espécies silvestres apoiando e desenvolvendo projetos destinados à pesquisa e 

proteção da fauna (RENCTAS, 2020). 
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2.9.5 Consórcio Internacional sobre Combate aos Crimes contra a Vida Silvestre 

(ICCWC), segundo o site da ONU (https://www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-

forest-crime/iccwc.html) 

 

Consórcio Internacional sobre Combate aos Crimes contra a Vida Silvestre é 

um esforço colaborativo de cinco organizações intergovernamentais que trazem 

esforços coordenados para fortalecer as agências nacionais de legislação de fauna 

e as redes sub-regionais e regionais em defesa dos recursos naturais. Formada pela 

CITES, INTERPOL, Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, Banco 

Mundial e Organização Mundial das Alfândegas, esta aliança poderosa foi 

formalmente estabelecida em 23 de novembro de 2010 em São Petersburgo, 

Rússia, durante o Fórum Internacional do Tigre (UN, 2020). 

A missão da ICCWCS é fortalecer os sistemas de justiça criminal e 

proporcionar suporte coordenado em nível nacional, regional e internacional para o 

combate aos crimes contra a fauna e flora e assegurar que criminosos de crime 

contra a flora e fauna sejam tratados de forma coordenada e precisa (UN, 2020). 

A ICCWCS trabalha com e para o fortalecimento das leis de fauna uma vez 

que os agentes de fiscalização trazem os criminosos da fauna à justiça. Busca 

suportar o desenvolvimento do fortalecimento das leis para o desenvolvimento de 

políticas de sustentabilidade social e ambiental dos recursos naturais, levando em 

consideração a necessidade de proporcionar suporte para a vida para as 

comunidades rurais marginalizadas (UN, 2020). 

A carta de entendimento do Consórcio afirma que a fiscalização encontra o 

envolvimento do crime organizado com estruturas e técnicas sofisticadas na coleta 

ilegal, juntamente com contrabando e subsequente venda ilegal de vida silvestre e 

produtos, além da associação de crimes gerais como conspiração, falsificação, 

lavagem de dinheiro e extorsão. Nesta carta também é explícito o entendimento que 

a cooperação internacional é essencial para combater crimes, violações civis e 

administrativas, principalmente nos casos de crimes transnacionais (UN, 2020). 
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2.9.6 Declaração de São Paulo 

 

Em uma Declaração Conjunta, os representantes dos Ministérios Públicos 

Ambientais de Países da América do Sul construíram um documento para formação 

da Rede Sul-Americana de Combate ao Tráfico de Espécies Silvestres, 

Conservação e Proteção da Biodiversidade. Os países signatários foram Brasil, 

Peru, Colômbia, Equador, Chile, Venezuela, Paraguai e Argentina. O encontro 

aconteceu em setembro de 2014. A cooperação internacional é essencial para coibir 

o tráfico internacional de animais silvestres, com enfoque nas fronteiras entre os 

países, compartilhando informações e experiências técnicas para ampliar a 

capacidade da América do Sul trabalhar como um todo (RED, 2014). 

 

2.9.7 Declaração de Lima para o combate ao comércio ilegal da vida silvestre 

 

A Declaração de Lima foi assinada por 20 países em outubro de 2019, como 

parte da I Conferência de Alto Nível das Américas sobre o Comércio Ilegal de 

Animais Silvestres. Esse compromisso regional classifica o comércio de animais 

silvestres como um crime grave e determina que os governos devem enfrentá-lo 

através da colaboração entre países, a fim de desenvolver mecanismos de 

cooperação mais eficazes que permitam sua diminuição (DECLARACIÓN, 2019). 

 

2.9.8 Aliança pela fauna silvestre e florestas 

 

Outra iniciativa é a Aliança pela Fauna Silvestre e Florestas, financiada pela 

União Europeia, através da qual a Wildlife Conservation Society (WCS) vem 

implementando, desde janeiro de 2019, ações que buscam melhorar o entendimento 

da dinâmica do tráfico de animais silvestres, fortalecer as capacidades de 

autoridades e sociedade civil, e promover seu envolvimento nas ações realizadas 
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pelos órgãos governamentais para apoiar o controle e a aplicação da lei. Essas 

ações estratégicas são realizadas na Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e em áreas 

de fronteira com o Brasil (WCS, 2020). 

A implementação e articulação desse tipo de iniciativa ajudará a região a 

fortalecer ações para reduzir o tráfico de animais silvestres, a fim de evitar futuros 

impactos negativos na saúde e no bem-estar das pessoas, na economia e na 

segurança, pois tudo está conectado (WCS, 2020). 

 

2.10 TRÁFICO E CRIAÇÃO COMERCIAL DE ANIMAIS SILVESTRES 

 

Estimular a criação de espécies reconhecidamente alvo do tráfico é uma 

maneira de garantir animais saudáveis e mais acostumados à espécie humana, 

juntamente com ações educacionais abrangentes para o desenvolvimento de uma 

cultura de proteção à fauna nas crianças em idade escolar, incentivando a aquisição 

legalizada de animais silvestres. A propriedade de animais silvestres para fins de 

estimação é prevista pela Resolução CONAMA nº 489/2018, sendo previsto o 

cadastro na plataforma nacional, certificado de origem e nota fiscal (BRASIL, 2018). 

Suprimento existe onde tem demanda por um produto ou serviço. Desta 

forma, a responsabilidade pelo TAS pertence ao mercado consumidor que, sabendo 

ou não, mantém a cadeia do comércio ilegal da fauna, baseado principalmente no 

argumento que o uso dos animais silvestres é parte da cultura. Não apenas existe 

uma necessidade premente de conscientização pelo governo e pela sociedade civil 

organizada no que tange a responsabilidade dos consumidores na cadeia do 

comércio ilegal, mas também é necessário iniciar uma discussão profunda com a 

sociedade que a cultura pode e precisa evoluir (CHARITY; FERREIRA, 2020).  

A repulsa ao tráfico é quase unânime, porém, a ideia de que possuir animais 

silvestres sem origem legal significa participar ativamente da cadeia do tráfico não é 

bem aceita. É necessário adotar uma nova postura de atuação frente a esse crime 

ambiental. O combate ao crime de comércio ilegal de animais silvestres precisa de 

medidas amplas como o aprimoramento da legislação, a maior repressão ao tráfico 
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e, principalmente, a conscientização da população para adquirir animais somente do 

comércio legalizado (RENCTAS, 2017). 

O Diagnóstico da Criação Comercial de Animais Silvestres no Brasil, 

produzido pelo IBAMA em 2019, revelou que a criação comercial legalizada de 

animais silvestres contribui de forma significativa na preservação de espécies 

ameaçadas de extinção. A redução da criação de fauna silvestre legalizada tem 

incentivado o comércio ilegal de espécies brasileiras, além de ampliar o nicho de 

comércio de espécies exóticas no mercado pet brasileiro. No mercado de animais 

legalizados, as vendas de espécimes exóticas representam o dobro das silvestres e 

são vendidas pela metade do valor. Sendo mais fácil comprar um psitacídeo exótico 

do que um nativo no mercado legal (TRAJANO; CARNEIRO, 2019). 

Além de seu papel de conter a retirada de animais da natureza, a criação em 

cativeiro pode contribuir para a reposição de populações que se encontram em vias 

de extinção na natureza, como a ararinha-azul (RENCTAS, 2017). Portanto, quando 

se fala de uso sustentável da fauna silvestre nativa, deve-se atentar para a 

importância desse uso para a população local e para o mercado consumidor que é 

abastecido por ele. Desconectar radicalmente a utilização da fauna da sua 

conservação não parece ser um bom caminho, na medida em que regramentos 

proibitivos não suplantam costumes culturais (SILVA, 2018). Embora tenha sido 

criada pelos legisladores federais uma categoria específica para atender à demanda 

de conservação ex situ – os criadouros conservacionistas – essa categoria possui 

pouca expressividade, com poucos indivíduos e baixa taxa de reprodução (GOIÁS, 

2020). 

 

2.11 A PROFISSÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO E O TRÁFICO 

 

O profissional médico veterinário deve se posicionar contra o tráfico de 

animais silvestres e contra os maus-tratos em todas as suas formas, por valores 

morais e em respeito às legislações vigentes no Brasil. Os princípios do Direito 

Animal vêm se fixando na sociedade, mostrando a indissociabilidade da relação dos 

animais não humanos com os humanos. A sociedade exige o combate à crueldade, 
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inclusão dos animais na vida cotidiana, definindo sua personalidade jurídica e 

representação legal, pois se constituem seres de direito a uma existência digna, 

proteção e acesso a cuidados de saúde. 

Nos dias 11 e 12 de agosto de 2020, em Brasília – DF, na 338a Sessão 

Plenária Ordinária do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) foi emitida 

uma decisão decorrente da representação do IBAMA, relatada pelo vice-presidente 

desta autarquia, Luiz Carlos Barboza Tavares, que determinou que o médico 

veterinário ao atender um animal em seu consultório e perceber que a aquisição 

deste animal foi feita de forma ilegal, tem o dever de comunicar às autoridades sobre 

o fato. Este posicionamento corrobora a Constituição Federal, a Lei nº 9605/1998, os 

princípios fundamentais do Código de Ética da profissão de médico veterinário 

(Resolução CFMV nº 1138/2016), e a conduta dos profissionais frente à crueldade e 

maus-tratos (Resolução CFMV nº 1236/2018) (BRASIL, 1988, 1998; CFMV, 2016, 

2018).  Além disso, reflete a responsabilidade ética e civil no compromisso com o 

bem-estar da sociedade, por meio da manutenção da saúde dos animais, seres 

humanos e do meio ambiente.  

No entanto, a Resolução do CFMV nº 829/2006, disciplina o atendimento a 

animais silvestres, afirmando que os animais silvestres devem receber assistência 

médica veterinária independentemente de sua origem. Esta dubiedade gerou 

confusão entre os médicos veterinários de animais silvestres, pois aparentemente 

são dois posicionamentos contraditórios: atender todo e qualquer animal silvestre 

independente de sua origem (CFMV, 2006) e proceder à denúncia caso seja 

atendido em seu consultório um paciente originário do tráfico (Decisão da 338ª 

Plenária do CFMV). Mas esta mesma resolução (CFMV nº 829/2006) afirma que o 

médico veterinário deve informar ao cliente sobre a legalização e proibição de 

manutenção em cativeiro de espécies ameaçadas de extinção. 

A atuação do médico veterinário em resgate de fauna, na fiscalização, 

centros de triagem e reabilitação, criadouros, zoológicos, clínicas, consultórios 

veterinários e quaisquer outras atividades de atendimento à saúde de indivíduos em 

cativeiro, eventualmente terá o envolvimento do tráfico de animais selvagens. 

Embora eticamente a denúncia seja a forma correta de agir frente ao crime de 

tráfico, é sabido que as fraudes e falsificações podem ser difíceis de apurar por 

profissionais não treinados, sendo necessária a ação da fiscalização e de peritos. 

Este contexto mostra a fragilidade do profissional Médico Veterinário em um 
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ambiente hostil, o qual pode até mesmo colocar sua integridade física em risco, pois 

são comuns as ameaças aos ambientalistas, em diferentes situações de combate 

aos crimes contra a fauna e flora. 

O médico veterinário pode ainda ser uma força contra o tráfico de animais 

silvestres, no sentido de estimular a criação legalizada de fauna em cativeiro durante 

a sua prática profissional que inclui a educação da população, particularmente dos 

clientes que buscam seus cuidados.   

Uma importante ação dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, é 

dedicar maior atenção à exigência da presença de Responsáveis Técnicos em 

estabelecimentos que mantém, produzem e/ou comercializam animais selvagens, 

como zoológicos, mantenedores, criadouros comerciais, científicos, 

conservacionistas, criatórios amadores de passeriformes, centros de triagem e 

reabilitação (BRASIL, 2018). Fortalecendo, desta maneira, a legalidade e a 

legitimidade da atuação do profissional médico veterinário e promovendo o controle 

do comércio e guarda ilegal de animais silvestres. 

A promoção de ações educativas quanto ao tráfico de animais silvestres e 

exóticos e combate à crueldade e maus-tratos é uma das atribuições do médico 

veterinário. A comunicação deve atingir a sociedade de maneira ampla, incluindo a 

comunidade acadêmica, estudantes, estagiários e colegas de profissão que não 

atuam nesta área, mas que são formadores de opinião e disseminadores de 

informação para esclarecer as ações que cada indivíduo pode praticar no 

enfrentamento ao tráfico.  

A Resolução do CFMV nº 1236/2018 considera que os médicos veterinários 

são os profissionais capacitados para identificar, caracterizar e diagnosticar casos 

de crueldade, abuso e maus-tratos em animais, sendo uma infração ética se 

praticarem tais atos (CFMV, 2018). A manutenção de animais em cativeiro provoca 

muitas alterações comportamentais tanto em animais domésticos como silvestres. 

As práticas que negligenciam as necessidades básicas dos animais de alimento, 

água, abrigo, espaço, entre outras podem ser classificadas como maus-tratos.  

É um grande desafio tratar os animais provenientes de fiscalizações, de 

práticas de abuso e crueldade nos Centros de Triagem e de Reabilitação. Segundo 

a Lei nº 13052/2014 os agentes de fiscalização devem zelar pelo bem-estar dos 

animais apreendidos durante o acondicionamento e transporte destes animais 

(BRASIL, 2014a). O grande número de animais apreendidos, a falta de espaço, falta 
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de recursos pode acarretar situações que não são ideais para a qualidade-de-vida 

dos animais provenientes do tráfico.  

Pesquisas sobre o bem-estar de animais silvestres já estão sendo realizadas 

e na avaliação de Reis (2018) em um grupo de 131 aves apreendidas nos estados 

de SP e PR, o bem-estar era baixo ou muito baixo conforme o protocolo 

desenvolvido e aplicado nos indicadores nutricional, comportamental, conforto e 

saúde. Um dos produtos deste trabalho foi o desenvolvimento de um aplicativo para 

avaliação de bem-estar que auxilia na fiscalização de maus-tratos. A atuação do 

médico veterinário em Cetas é extremamente importante para os cuidados de saúde 

e manutenção do bem-estar em cativeiro. Infelizmente nem todos os Cetas possuem 

médicos veterinários na sua equipe de trabalho. 

   

2.12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo dos crimes contra a fauna deve ser entendido como parte de um 

sistema complexo, dinâmico e diversificado. Surgem em contextos que podem ser 

oportunistas e eventuais (resgate de filhotes que caíram do ninho) até situações de 

alta criminalidade intencional (espécies de alto valor no mercado internacional). A 

guarda ilegal de animais silvestres pode estar inserida em condições de ampla 

inocência e desconhecimento das normas legais ou como parte de crimes 

transnacionais que envolvem uma variedade de atores e circunstâncias ilegais. As 

soluções não são simples, talvez pouco tangíveis, e a educação deve permear todas 

as abordagens que possam ser sistematizadas no combate ao tráfico e comércio 

ilegal de animais silvestres.  

As ações de fiscalização e repressão são importantes e devem abranger 

todas as etapas do tráfico de animais silvestres, desde a captura até o consumidor 

final. O papel das alianças e convenções é imprescindível para promover o 

comprometimento das autoridades, particularmente em âmbito internacional, pois o 

comércio ilegal de animais e suas partes está envolvido com diversos crimes, como 

fraudes, falsificação, contrabando, tráfico de armas, drogas e pessoas, trabalho 

infantil e escravidão. As alfândegas possuem um papel crucial nesta interceptação e 
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os agentes de fiscalização devem estar preparados e treinados na detecção das 

fraudes e na manutenção dos animais em condições adequadas.  

Esforços efetivos especialmente para reduzir a coleta e caça ilegal de 

animais selvagens precisariam de envolvimento de diferentes níveis de governança 

(Federal, Estadual e Municipal), e também de projetos em saúde pública e 

educação, além do desenvolvimento de iniciativas para fontes sustentáveis de 

recursos financeiros específicos para cada região. A falta de recursos humanos, 

financeiros e técnicos necessários para melhorar a detecção e interceptação dos 

crimes contra a fauna resultam em dados de baixa qualidade e deficiência no 

compartilhamento destes, o que torna as autoridades cegas à realidade do TAS no 

Brasil (CHARITY; FERREIRA, 2020). 

Os registros destas atividades devem ser cuidadosos para ajudar a 

comunicação, educação e repressão das atividades ilegais. Com os recursos 

humanos, tecnológicos e financeiros atuais, não é possível identificar precisamente 

a abrangência do tráfico de animais silvestres, suas consequências para a 

biodiversidade e seu impacto na sociedade. Pode-se constatar parte deste universo 

através dos autos de infração, relatórios da fiscalização, de recebimento e 

destinação, mas os animais apreendidos são uma parcela do que ocorre na 

realidade de espoliação da natureza ou o que pode ser evitado pelas ações de 

controle.  

A valorização da fauna nativa, mostrando a sua beleza e magnitude, deve 

ser compreendida pela população. Deve-se incentivar práticas que demonstrem que 

as espécies brasileiras são nosso patrimônio, que devem ser orgulho de todos 

porque compõem a nossa identidade como país. Outra iniciativa é a seleção de 

espécies que possuem maior apelo, com maior carisma, que são atrativas ao público 

em geral, para serem utilizadas como espécies-bandeira como símbolo de proteção 

da natureza. Estimular ações com a participação da própria sociedade para 

disseminar o sentimento de conservação e cuidado com a fauna e a flora, favorece o 

espírito de participação na defesa do meio ambiente e pertencimento ao propósito 

de salvaguardar o planeta. 

 Apesar de tantos esforços em tantas frentes de trabalho (legislação, 

fiscalização, educação e comunicação), em nível local e global, identifica-se que o 

ponto-chave para a manutenção do tráfico é o consumo. Enquanto a população 

humana não identificar que a guarda e compra ilegal de animais silvestres e suas 
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partes, que a caça, que a exploração da fauna são atos criminosos e cruéis, em 

consequência de abuso e maus-tratos, nenhuma iniciativa será efetiva. A 

conscientização, a educação e a mudança de comportamento da sociedade devem 

acontecer em um tempo próximo para que as perdas da biodiversidade não sejam 

definitivas a ponto da extinção em massa atingir inclusive a nossa espécie. 
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3 DIRETRIZES PARA A DESTINAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES EM CENTROS 
DE TRIAGEM 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é conhecido pelas suas paisagens naturais em uma diversidade de 

ambientes e ecossistemas que atraem turistas, naturalistas, pesquisadores e 

empresas que se beneficiam com a fauna e a flora local. O uso da natureza é uma 

condição intrínseca do desenvolvimento das populações e comunidades, sendo sua 

versatilidade e plasticidade que permitem a evolução das espécies. No entanto, 

recentemente, em um prazo de poucos séculos, a população humana explorou de 

maneira intensa a biodiversidade do planeta. O consumo dos recursos naturais 

chegou ao ponto que atualmente a poluição, extinção em massa de animais e 

vegetais, introdução de espécies exóticas, desmatamento, queimadas e doenças 

emergentes sejam fatores que colocam em risco a existência das espécies sob as 

ameaças de alterações climáticas, falta hídrica, crise energética e surtos de 

doenças. 

No que tange a riqueza biológica da fauna brasileira, é fato que as espécies 

nativas do Brasil são atraentes e são colocadas em exposição em zoológicos e 

parques – nacionais e estrangeiros, são alvo de caça para consumo da carne, como 

troféu, como coleção ou animal de estimação, além do uso como produtos, 

subprodutos, medicamentos e souvenir. Os animais silvestres são alvo de intensa 

extração da natureza por ação humana provocando uma defaunação direta pela 

captura, caça e tráfico (VILELA et al., 2016) que pode levar à extinção de espécies 

com papeis ecológicos importantes em um ambiente megadiverso como o do Brasil. 

A perda da fauna silvestre é um evento silencioso cuja reversão raramente acontece 

em tempo hábil no momento do seu diagnóstico (VILELA et al., 2016). 

A captura de animais na natureza é um problema de longa data e de cunho 

econômico e cultural que engloba a esfera ambiental, legal, social e cultural que 

atinge a saúde dos ecossistemas, dos animais silvestres e domésticos, com reflexos 
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na saúde humana, se tornando um modelo de estudo da Saúde Única no contexto 

do Tráfico de Animais Selvagens. 

A fauna constitui propriedade do Estado e a partir da Lei n° 5.197, de 03 de 

janeiro de 1967 (BRASIL, 1967), os animais silvestres deixaram de ser res nullius 

(de ninguém). Antes desta data o seu uso era permitido, porém atualmente, compete 

ao Estado autorizar o uso da fauna. Em 1988, a manutenção ilegal de animais 

silvestres em cativeiro passou de contravenção para se tornar crime pela Lei n° 

7.653 (BRASIL, 2005). 

A obrigação de proteger o meio ambiente não é restrita ao governo, a 

sociedade deve de forma simples ou organizada, cobrar do Poder Público os seus 

deveres com relação à fauna (BRASIL, 2005). 

As normas legais que regulamentam a gestão de fauna no Brasil têm 

passado por revisões e existe uma demanda internacional para que as informações 

referentes ao comércio ilegal e destinação sejam rastreáveis e eficientes no 

processo de conservação das espécies. 

Ordenar as atividades referentes à fauna desmascara a realidade criminosa 

do tráfico de animais silvestres que tem como produto, animais que devem receber 

cuidados e destinação adequada. A existência dos Centros de Triagem e 

Recuperação de Animais Silvestres (Cetas) justifica-se pela necessidade de 

implantação de estruturas capazes de reabilitar os animais apreendidos pelos 

órgãos de fiscalização (BRASIL, 2005).  

A situação dos centros que recebem animais silvestres é carente em 

aspectos como qualificação do pessoal, acesso à tecnologia, logística e 

conhecimento técnico. Também é necessário treinamento para manipular os animais 

e promover o bem-estar atendendo as necessidades dos indivíduos e ainda assim 

estar em consonância com a conservação das espécies (NEWBURY et al., 2018). 

Nos Cetas, os espaços não são projetados para promover a melhor 

performance de um animal silvestre e sim são ambientes com jaulas, gaiolas e 

recintos muitas vezes adaptados para acolher a grande gama de espécies que 

chegam nos mais diferentes estados de saúde, estresse e grau de conforto na 

presença de seres humanos. Estes espaços não estão preparados para atender às 

demandas médicas, físicas e comportamentais para animais que permanecem por 

grandes períodos (NEWBURY et al., 2018).  
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Um dos grandes problemas da triagem é a dificuldade de se destinar 

indivíduos diante de um quadro caótico de superpopulação nas instituições que os 

recebem, devido à quantidade excessiva de animais apreendidos, múltiplos das 

mesmas espécies, filhotes, jovens e mutilados. Outro problema frequente é o alto 

custo de manutenção de cativeiros e gastos com funcionários, alimentação e 

medicamentos e, por outro lado, a carência de recursos para o combate ao tráfico e 

para bons programas de conservação (EFE et al., 2006). As fontes de recursos para 

a manutenção dos Cetas, são diversas, sendo alguns governamentais, outros 

particulares, contratados ou voluntários, quase sempre com severa restrição de 

gastos. 

A pouca expressão da realidade dos Cetas na vida da sociedade pode 

também permitir que o comércio ilegal de animais silvestres se perpetue. É 

necessário que a comunidade fique ciente do crime, da perda de dignidade, dos 

maus-tratos, da falta de condições para manter e destinar todos os animais que 

chegam diariamente em Centros de Triagem e Reabilitação em consequência de 

fiscalização e resgate. O silêncio social dos protocolos dos Cetas surge também 

como um dos principais problemas a serem resolvidos pelos órgãos responsáveis 

pela proteção da fauna. Não há critérios claramente definidos sobre os 

procedimentos específicos referentes a esses problemas, o que dificulta a tomada 

de decisão social, educacional e de fiscalização (LIMA; SENA, 2009). 

Existe uma necessidade urgente, já prevista pela União Internacional para 

Conservação da Natureza - IUCN (IUCN, 1998, 2000), de informações e 

recomendações sobre a destinação de animais apreendidos. Também existe uma 

forte pressão por conhecimentos técnicos e assistência veterinária, manejo e outras 

situações inerentes a este processo (IUCN, 2000). 

São necessários padrões mínimos de cuidados e práticas sistematizadas 

para organização dos dados e qualidade no atendimento aos animais para atender 

demandas dos órgãos oficiais. Estabelecer um plano completo sobre a política 

relacionada aos animais que chegam aos Centros de Triagem, incluindo 

procedimentos para a fiscalização e apreensão facilitará as considerações sobre a 

destinação, incluindo as questões logísticas, éticas, legais (IUCN, 2000), 

burocráticas, sociais e de saúde única. 

Considerando a diversidade de espécies, o tamanho do país, condições 

socioeconômicas e culturais, tentar definir práticas unânimes na abordagem dos 
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animais provenientes de apreensões, resgate, atropelamento ou doações se torna 

um grande desafio que pode ser diminuído com a instituição de Guias Práticos para 

a atuação em Cetas. É possível que várias situações não sejam abordadas na 

literatura e que a experiência das equipes de trabalho tenha valor para documentar 

este tema. 

A opinião pública pode interpretar erroneamente a abordagem dada aos 

animais silvestres em situações de resgate, atendimento em desastres, queimadas, 

atropelamentos e outros conflitos com a população humana. A sociedade vive um 

momento de mudanças e vivenciamos a ambiguidade no tratamento da fauna. Na 

medida em que os animais são vistos como seres sencientes, com dignidade e 

participantes da vida da sociedade, cada vez mais as práticas habituais da pecuária, 

produção animal e manejo da fauna doméstica, sinantrópica e silvestre podem ser 

criticadas e rotuladas como maus-tratos, crueldade e crime. A modernização das 

normas é imperativa e junto com ela, surge também a educação da sociedade para 

que o tratamento dos animais seja realizado de maneira responsável e consciente 

sem ferir os preceitos éticos e de bem-estar. Uma forma humana de garantir a 

abordagem dos animais é ter protocolos de procedimento e manuais de boas 

práticas em cada centro de triagem e que sejam seguidas as diretrizes para todos os 

casos de tratamento, reabilitação, reprodução ou uso (COOPER, 1987). 

A Association for Shelter Verinarians (ASV) dos Estados Unidos (EUA) 

publicou em 2010 um Guia modelo sobre os padrões de cuidados com os animais 

em abrigos, que foi traduzido em 2018 pela PremierPet  (NEWBURY et al., 2018). 

No momento desta publicação, não havia nos EUA nenhuma agência federal, leis, 

normas ou regulamentações que ordenassem o bem-estar e o cuidado dos animais 

de companhia em um ambiente de abrigo. Muitos aspectos da manutenção em 

cativeiro de animais silvestres são comuns à realidade dos abrigos de animais de 

companhia sendo constantemente comparados com algumas diretrizes e literatura 

sobre zoológicos (NEWBURY et al., 2018). Apesar do foco do Guia da ASV serem 

os animais de estimação, algumas considerações podem ser ampliadas para a 

esfera dos Centros de Triagem de Animais Silvestres. 

Alguns países possuem documentos que delineiam as diretrizes para 

reabilitação e soltura da fauna silvestre como é o caso da Austrália, visando o bem-

estar e cuidado destes animais, considerando que a saúde, segurança e qualidade-

de-vida são afetados pelo ambiente físico e social (AUSTRÁLIA, 2011). Neste 
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documento são propostos procedimentos padronizados para a fauna nativa do país, 

sendo que a soltura de fauna exótica é prevista como ilegal pelas normas do órgão 

ambiental. 

O código australiano apresenta um algoritmo ou árvore de decisão (Decision 

Tree) para a fauna silvestre encontrada em situação que não pode se defender no 

seu habitat natural (AUSTRÁLIA, 2011). 

No Brasil, a publicação recente da Instrução Normativa do IBAMA No 

05/2021 estabelece as diretrizes e os procedimentos para operacionalização dos 

Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, bem como para a 

destinação de animais silvestres apreendidos, resgatados ou entregues 

espontaneamente a esses centros (BRASIL, 2021). 

O presente texto apresenta uma reflexão sobre a aplicação das normas 

legais embasada na realidade cotidiana da manutenção de animais silvestres em 

Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres. O objetivo foi construir um 

documento que traga informações padronizadas sobre a recepção, registro, 

atendimento, abordagem, cuidados, bem-estar, qualidade-de-vida e destinação de 

animais nos Cetas do Brasil. 

 

3.2 AÇÕES FISCALIZATÓRIAS 

 

A fiscalização é o ato de repressão das atividades ilegais referentes à fauna, 

particularmente a caça e o comércio ilegal, entendido como tráfico de animais 

silvestres. A prova da conexão entre a caça de animal silvestre e o propósito de 

comércio raramente é obtida tanto no momento dos registros e das investigações 

policiais quanto na posterior etapa processual do ciclo da persecução penal. O 

tráfico se inicia com o caçador que busca o animal na natureza, seguido do 

transportador, que é normalmente um atravessador ou “mula”, indivíduo contratado 

para assumir os riscos do transporte ilegal. Os animais são encaminhados para 

consumidores específicos, grandes centros ou portos e aeroportos para o tráfico 

internacional. Os maus-tratos e a crueldade são facilmente identificados neste 

transporte pela dissimulação para ocultar a “carga” de espécimes vivos. Se nas 



68 

 

ocorrências de atos de caça é rara a apreensão de mais de um ou dois espécimes 

na posse do caçador, tal não ocorre na fase do transporte, quando é comum na 

interceptação, a apreensão de mais de uma centena de animais transportados em 

um mesmo veículo (CITES, 2016; NASSARO, 2012).  

A apreensão de animais é a medida administrativa no uso do poder de 

polícia frente ao cometimento de infração ou crime ambiental, prevista no Decreto 

Federal nº 6.514/2008 e na Lei Federal nº 9.605/1998. Portanto, é uma das formas 

de recolhimento da fauna, sendo frequente nos casos de tráfico e maus-tratos. 

Neste caso, o registro do recebimento deve conter cópia da documentação que 

originou a apreensão e a comunicação de bens apreendidos (BRASIL, 2008b, 

2008c, 2014a; GOIÁS, 2020). 

Os animais recuperados pela Polícia ou pelos Fiscais do IBAMA são 

conduzidos aos Centros de Triagem de Animais Silvestres, alguns sob 

responsabilidade do IBAMA, onde os animais passarão por um protocolo de 

recepção, quarentena, acomodações provisórias e destino mais adequado (LIMA; 

SENA, 2009).  

No entanto, em muitos países, os animais confiscados têm sido doados a 

zoológicos, porém esta opção se prova menos viável com grandes números de 

animais e, ainda mais com espécies comuns. A comunidade zoológica internacional 

reconheceu que alocar animais de baixa prioridade de conservação em recintos com 

espaço limitado pode beneficiar estes indivíduos, mas também deprecia os esforços 

de conservação como um todo. Estes recintos devem ser, portanto, reservados para 

prioridades de conservação por competir pelo espaço do cativeiro (CITES, 2016). 

No Brasil, os infratores são autuados, podendo ser detidos ou responder as 

responsabilidades em liberdade, como, por exemplo, pagamentos de multas e/ou 

cestas básicas (LIMA; SENA, 2009). 

Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do ICMBio, porém, podem 

ser confiados a fiel depositário até o julgamento do processo administrativo se o 

agente de fiscalização considerar alguma situação de risco de perecimento. No caso 

de tráfico e transporte ilegal é factível promover a destinação sumária mediante a 

soltura de animais em seu habitat, bem como a destruição e inutilização de bens 

apreendidos já sob guarda ou depósito (BRASIL, 2009). 

O julgamento do auto de infração levará à confirmação da apreensão e 

perdimento do animal e demais itens apreendidos ou poderá não confirmar o ilícito e 
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determinará que os bens sejam restituídos ao proprietário, que se aplica pela 

revogação do Termo de Depósito. Em caso de impossibilidade de restituição, cabe 

ao IBAMA a indenização (BRASIL, 2008c, 2014a). 

A autoridade responsável pela guarda ou pelo controle do animal ou do bem 

apreendido poderá, a qualquer tempo e motivadamente, por meio de manifestação 

favorável da autoridade julgadora, substituir o depositário ou revogar o Termo de 

Depósito, promovendo-se, na sequência e conforme o caso, a restituição ou a 

destinação sumária dos animais ou bens apreendidos e depositados (BRASIL, 

2014a).  

A capacidade dos Cetas não é suficiente para albergar a carga de 

apreensões realizadas no país. É importante a adoção de estratégias mais 

inteligentes de fiscalização, que priorizem evitar a retirada dos animais do ambiente, 

e a necessidade de implantação de novos Cetas e de melhoria dos já existentes 

para receber, cuidar, recuperar e destinar adequadamente os animais apreendidos, 

recolhidos ou entregues voluntariamente pela população (VILELA et al., 2016). À luz 

destas tendências existe uma demanda crescente, e necessidade urgente, por 

informação e aconselhamento para guiar as autoridades para a destinação de 

animais vivos. Embora diretrizes específicas tenham sido formuladas para certos 

grupos de organismos, como papagaios e primatas, não existem Diretrizes Gerais 

de Destinação em Centros de Triagem e Reabilitação (Guidelines) (CITES, 2016). 

 

3.3 RESGATE DE FAUNA 

 

Os animais sinantrópicos, exploradores urbanos com hábitos generalistas 

como gambás, os gaviões e os predadores de porte médio tendem a ser mais 

comuns nas regiões urbanas do que na própria natureza pela disponibilidade de 

alimento (resíduos humanos e ração animal), abrigo, ausência de predadores e 

tolerância das pessoas, potencializando as condições de reprodução dessas 

espécies. A presença de animais silvestres nas áreas urbanas pode gerar conflitos 

como disseminadores potenciais de doenças, acidentes automobilísticos, choques 

elétricos, colisões, sujidades e outras situações que potencialmente causam risco ou 
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desconforto às populações humana e animal. Na grande maioria das ocorrências, a 

sociedade, ao acionar uma instituição pública para denunciar um conflito relacionado 

aos animais silvestres, espera uma solução sem custos financeiros, imediata e com 

efeitos permanentes, que quase sempre envolve a captura e a remoção dos 

espécimes causadores dos problemas. A adaptação destas espécies ao ambiente 

urbano é complexa e a retirada de indivíduos não costuma ser efetiva, sendo 

recomendada apenas nos casos de risco iminente para o animal ou para as pessoas 

(GEDEF, 2016; RIO DE JANEIRO, 2020). O IBAMA estabelece diretrizes para o 

manejo da fauna sinantrópica (BRASIL, 2006), porém é recomendável o 

acionamento da instituição competente mais próxima para fazer o atendimento, que 

procederá o manejo adequado e, com base na avaliação das condições dos 

animais, e definirá o seu destino (GEDEF, 2016). 

Atualmente a população tem se mostrado mais empática à fauna urbana e 

se sente incluída nos cuidados com animais em situação vulnerável buscando 

contribuir para seu socorro (RIO DE JANEIRO, 2020). Neste sentido, a orientação 

dos órgãos ambientais deve incluir o conhecimento que manter e cuidar de animais 

silvestres é crime ambiental (BRASIL, 1998), de modo que não se deve reabilitar um 

animal silvestre por conta própria pois existem desvantagens e riscos para os 

animais resgatados e para as pessoas que tentam ajudá-los. Cada animal requer 

dieta e tratamento especializados, mesmo que o animal pareça estar bem, os efeitos 

de um tratamento incorreto podem levar meses para aparecer e então será tarde 

demais para sua recuperação. As condições que indicam que é necessário intervir 

são aquelas em que há fortes indícios que o animal está machucado ou se 

apresenta inerte, sem resposta, com hemorragias, dificuldade respiratória, sinais 

neurológicos e aparência anormal. Não se deve manipular um animal antes de saber 

se os pais estão por perto ou se está apenas descansando e, caso seja necessário 

oferecer cuidados, deve-se utilizar os equipamentos de proteção individual como 

luvas, toalhas e máscaras. Não se deve oferecer água, comida, acariciar ou brincar 

com animais em situação de risco na tentativa de confortá-los, sendo recomendado 

manter distância e evitar sons altos e presença de cães. O contato humano aumenta 

o estresse e diminui as chances de recuperação. Filhotes que não estão 

machucados devem ser mantidos em um local seguro para que os pais possam 

cuidar deles. Mamíferos podem parecer perdidos e sozinhos enquanto exploram ou 

aguardam o retorno de seus pais que foram buscar comida. Na constatação que o 
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animal está órfão (os pais estão mortos ou ausentes após longo período de 

observação), este deverá ser encaminhado a um Centro de Triagem (RIO DE 

JANEIRO, 2020). 

O resgate em áreas urbanas, rurais e rodovias pode ser efetuado tanto pela 

sociedade civil quanto pelos órgãos governamentais nas situações de colisões, 

atropelamentos, quedas de ninho, choques elétricos, traumas contra vidraças, 

ferimentos diversos (GOIÁS, 2020), ataques de predadores (cães, gatos, aves de 

rapina) ou coleta inadvertida na tentativa de socorrer um filhote que está em fase de 

aprendizagem de voo e alimentação. 

Segundo a IN IBAMA no 05/2021, resgate é a captura ou recolhimento de 

animais silvestres em vida-livre em situação de risco ou que estejam em conflito com 

a população humana (BRASIL, 2021), para preservar a vida de animal ferido ou em 

situação de perigo (GOIÁS, 2020). Animais feridos ou advindos de conflito com a 

população podem ser encaminhados aos Cetas para recuperação e, depois de 

avaliada sua condição de adaptação à vida silvestre, retornar à natureza. O resgate 

também acontece em áreas de supressão ou alteração de habitat decorrente de 

empreendimento ou atividade utilizadora de recursos ambientais ou considerada 

efetiva ou potencialmente poluidora, devidamente autorizada pelo órgão licenciador 

competente (art. 2º, IV, Resolução CONAMA nº 394/2007) (BRASIL, 2007b; GOIÁS, 

2020). 

O resgate de animais silvestres representa um importante fator na 

manutenção da diversidade da fauna silvestre, no meio alterado pelo homem. 

Animais feridos ou advindos de conflito com a população podem ser encaminhados 

aos Cetas para recuperação e, depois de avaliada sua condição de adaptação à 

vida silvestre, retornar à natureza (BRASIL, 2005). 

Em alguns países a atividade de resgate é regulamentada e sistematizada 

(AUSTRALIA, 2011), tornando mais organizada a primeira abordagem aos animais 

silvestres em situação de conflito. Os reabilitadores seguem diretrizes padronizadas 

e devem sistematicamente realizar atualizações e educação continuada. No Brasil, 

os resgates em empreendimentos de fauna devem estar regularizados e autorizados 

pelo IBAMA (BRASIL, 2007a, 2017a) para o salvamento, resgate e destinação. Nos 

casos pertinentes, sob responsabilidade do empreendedor, deverá ter também um 

Centro de Triagem para manutenção temporária com instalações que propiciem a 

recepção, triagem e tratamento adequado por profissionais qualificados. A 
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destinação e o transporte de animais para instituições depositárias deverão ser 

feitos mediante normas específicas do IBAMA, podendo ser criadouros, zoológicos, 

museus e instituições de ensino e pesquisa (BRASIL, 2007a), não podendo ser 

encaminhados aos Cetas do IBAMA. 

Em uma situação ideal para condições de intervenção, captura ou resgate 

de espécimes em situação de risco, deve-se utilizar os equipamentos adequados 

para o ambiente, tipo de situação, espécie e estar treinado para este fim. Só se deve 

resgatar o animal quando o número adequado de pessoas treinadas e com 

conhecimento técnico esteja disponível. Os socorristas/resgatistas devem monitorar 

filhotes no ninho antes de tentar resgatá-los. Aves sob o risco de serem atacadas 

por fauna doméstica ou animais ferais devem ser protegidas colocando-as em uma 

árvore próxima ou fazendo uma cerca temporária. Deve-se proteger a fauna de 

estressantes adicionais durante o resgate como curiosos, sons altos, filmagens, 

fotografias, outros animais e temperaturas extremas (AUSTRÁLIA, 2011; GEDEF, 

2016).  

A exemplo da Austrália, nos resgates realizados por profissionais treinados 

para este fim, é importante seguir padrões que salvaguardem a qualidade-de-vida 

dos animais e permitam a reabilitação e soltura. Estes cuidados ainda não são 

realidade no Brasil, onde em situações corriqueiras dos resgates de indivíduos em 

áreas urbanas e rurais, ocorre a captura de maneira espontânea, sem que sejam 

identificados os riscos de perigos em decorrência do resgate.  

Muitas situações de resgate levam ao estresse e trauma, prejudicando ainda 

mais a condição do animal e o tempo é crucial para definir o prognóstico quanto às 

injurias e sua sobrevivência. 

É importante que a equipe que realiza o resgate tenha treinamento para agir 

com rapidez e precisão para a captura acontecer com segurança. A avaliação do 

comportamento do animal orienta a forma da contenção para que não haja lesões no 

animal nem no manejador nos casos de mordidas, arranhões, rabadas, bicadas e 

demais formas de defesa. É recomendável afastar pessoas e curiosos que podem 

causar mais desconforto ao animal e impedir a interferência no procedimento para 

segurança dos envolvidos. A rota de fuga deve ser calculada e estratégias de 

captura devem ser pensadas no momento da ação. A utilização de equipamentos 

adequados para proteção individual e para contenção de cada espécie, ambiente e 

condição deve fazer parte do plano de resgate, particularmente em horário e 
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condições ambientais favoráveis quanto à luminosidade e temperatura. Por questões 

éticas, em respeito ao animal e ao trabalho executado, após o resgate não é 

recomendado exibi-lo ou explorar a situação para o público e mídias. O animal deve 

ser alocado em caixas adequadas para ser destinado conforme as condições e 

recomendações dos órgãos ambientais. Animais feridos, doentes ou debilitados 

devem ser encaminhados emergencialmente para um local para avaliação médica-

veterinária e tratamento (GOIÁS, 2020). 

 

3.4 TRANSPORTE DA FAUNA APREENDIDA E RESGATADA 

 

Uma fase crítica do processo de fiscalização é o transporte dos animais 

apreendidos e resgatados até o Centro de Triagem.  

O transporte de animais selvagens deve ser realizado com a autorização do 

IBAMA, porém, existe uma flexibilidade no sentido de levar animais feridos aos 

locais de atenção médica veterinária, como comenta o Desembargador Belizário 

Lacerda: “O crime cometido contra o meio ambiente tem para a sua conformação a 

intenção e o resultado lesivo. Não se configura crime ambiental a captura de animal 

silvestre acometido de doença e com intuito de cuidar do mesmo para obviar sua 

morte” (TJMG, 2008).  

Não existe padronização sobre a forma mais adequada de transporte de 

animais no Código de Trânsito Brasileiro, o qual aborda os animais principalmente 

como usuários das vias e como veículos de tração animal, embora a Lei No 

9503/1997 defina que compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, planejar, projetar, 

regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover 

o desenvolvimento, temporário ou definitivo, da circulação, da segurança e das 

áreas de proteção de ciclistas. Especificamente, constitui infração de trânsito 

conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos 

devidamente autorizados ou transportar pessoas, animais ou volume à sua esquerda 

ou entre os braços e pernas (BRASIL, 1997).  
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A Resolução CONTRAN no 675/2017 regulamenta o transporte de animais 

de produção ou de interesse econômico, de esporte, de lazer e de exposição, 

excetuando os animais de companhia, considera a segurança do trânsito, o bem-

estar animal, as condições das vias e veículos que carregam animais (BRASIL, 

2017b), porém normas específicas para animais silvestres e de estimação não 

existem. De maneira favorável, a norma do CONTRAN define Veículo de Transporte 

de Animais Vivos (VTAV) que deve cumprir requisitos que também são condizentes 

ao transporte de qualquer animal. São exigências para os veículos que transitam 

com animais vivos: ser construído de modo a evitar sofrimento desnecessário e 

ferimentos; minimizar a agitação dos animais, garantir a manutenção da vida e o 

bem-estar animal, ter altura e largura que permitam que os animais permaneçam em 

pé durante a viagem; ser resistente e compatível com o peso e movimento dos 

animais transportados; apresentar superfícies de contato sem proeminências e 

elementos pontiagudos que possam ocasionar contusões ou ferimentos nos animais 

transportados; permitir a circulação de ar em todo o seu interior garantindo a 

ventilação necessária para o bem-estar animal entre outros (BRASIL, 2017b).  

Em setembro de 2021, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Paraná (CRMV PR) em conjunto com a Associação Brasileira de Medicina de 

Tráfego (ABRAMET) publicou as Diretrizes para o Transporte de animais de 

companhia (cães e gatos) em veículos automotores abordando os riscos de sinistros 

no trânsito, as normas de tráfego brasileiras, o direito animal e os riscos para o 

transporte animal. Esta publicação não tem força normativa, porém inicia o processo 

de estabelecer as condições seguras para o transporte de cães e gatos e inclui os 

dispositivos de retenção (caixas de transporte, grades de contenção, cadeirinhas e 

capa protetora para o banco traseiro). Não apenas deve-se levar em conta a 

redução da distração do condutor, como também o bem-estar e segurança dos 

animais, motoristas, passageiros, pedestres e os outros veículos em trânsito nas 

vias. A construção destas regulamentações pode demorar alguns anos, mas este 

pequeno avanço permite a sensibilização dos legisladores para o tema. Os cuidados 

com o transporte de animais silvestres devem ser incluídos durante a construção do 

documento de transporte de animais em veículos automotores (ABRAMET, 2021). 

A ausência de normas específicas para o transporte animal na legislação 

brasileira torna este procedimento desorganizado, sendo recomendado pelos 

princípios de bom-senso que os animais sejam transportados em caixas de 
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transporte seguras, escuras, que permitam a ventilação e cuja forma não aumente 

as lesões já presentes. As técnicas dependem das circunstâncias em que os 

animais se encontram e todo o esforço deve ser feito para evitar estresse adicional 

ou morte (BWRC, 2021). 

O ideal é que não haja mais contato visual, então caixas de madeira são mais 

interessantes (compensado naval). As caixas devem possuir orifícios para aeração e 

permitir que os animais fiquem em pé; as portas de guilhotina facilitam a abertura e 

fechamento, e devem permitir travamento, evitando abertura e fuga; podem ser 

usados, ainda, tambores e caixas organizadoras com tampa (GOIÁS, 2020).  

A regulamentação para o transporte de animais vivos (LAR – Live Animals 

Regulations) da IATA (International Air Transport Association) apresenta 

detalhadamente as especificações para o transporte de animais, incluindo animais 

silvestres, animais domésticos, de produção e de laboratório. Este documento inclui 

as documentações (incluindo da CITES), normas dos diferentes países, a descrição 

taxonômica das espécies, comportamento animal, contenção, sedação, eutanásia, 

normas sanitárias e principalmente as exigências para as caixas de transporte 

(IATA, 2021). Esta publicação possui informações que poderiam ser usadas na 

construção das normas de transporte (navegação internacional e de cabotagem, 

ferrovias, hidrovias e rodovias) no Brasil. 

 

3.5 TRANSPORTE DE ANIMAIS FERIDOS  

 

A falta de treinamento dos agentes para transporte e acomodação de 

espécies silvestres no momento da apreensão é um agravante na recuperação de 

animais feridos e na sua sobrevivência. Não é comum também ter disponível água e 

alimento para os animais apreendidos, particularmente nos casos de filhotes 

capturados ainda no ninho. Estas situações são de emergência e os animais devem 

ser imediatamente encaminhados a um Centro de Triagem para os cuidados 

intensivos. 

O transporte de feridos e filhotes são urgências para atendimento nos 

Centros de Triagem. A demora no transporte e as temperaturas extremas (frio e/ou 
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calor) são fatores cruciais para filhotes que podem apresentar desidratação, 

hipoglicemia, fraqueza, hipo ou hipertermia entre o trajeto e a recepção no Cetas, 

que deve ser o mais rápido possível.  

O transporte de animais feridos e estressados que são provenientes de 

atropelamentos, ataque de predadores, desastres naturais, de outros conflitos 

antrópicos deve ser muito cuidadoso para não piorar a condição física e psicológica. 

A falta de uma caixa de transporte escura e ventilada para permitir o 

transporte seguro pode comprometer a recuperação de algumas espécies como os 

cervídeos, que são suscetíveis à miopatia de captura, e que não raras vezes 

chegam amarrados aos Centros de Triagem. Assim, o manejo dessas espécies deve 

levar em conta o estresse do animal, a temperatura, com o mínimo de barulho 

possível, equipe reduzida e rápida contenção em caixas de madeira fechadas. Após 

a captura, é indicado que a caixa fique em local sombreado e fresco, longe de 

ruídos, para que o estresse do indivíduo diminua (GOIÁS, 2020). 

A caixa de transporte deve ser adequada para a espécie, segura, ventilada, 

resistente e fácil de higienizar além de sua conformação permitir que o animal fique 

em pé e consiga se mover. É importante minimizar riscos de traumas, fraturas (asas, 

pernas, bico, unhas), fugas, acidentes, extremos de temperatura, vento, odores, 

gases, entre outros (AUSTRÁLIA, 2011).  

Da mesma forma que o transporte dos animais pelos traficantes não 

costuma acontecer em condições de segurança e bem-estar, os agentes da 

fiscalização não costumam dispor de gaiolas, caixas de transporte e formas de 

alojamento para a totalidade dos animais e espécies apreendidas nas ações.  

Existem condições que os animais são mantidos em suas próprias gaiolas, 

porém em casos de transporte de um número elevado de animais apreendidos, é 

frequente serem alojados em gaiolas, recipientes e caixas superlotadas. Os animais 

provenientes do tráfico são vítimas de condições extremas durante a captura, 

depósito e transporte, sendo registradas situações de espécimes dentro de garrafas, 

tubos, meias, sacos, malas, caixas e outras maneiras inadequadas e crueis. É 

comum observar lesões, ferimentos, traumas, fraturas, hemorragias, fome, sede, 

falta de ar, esmagamento e a morte de indivíduos. 
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3.6 CENTROS DE TRIAGEM 

 

Os animais apreendidos, resgatados ou provenientes de entrega espontânea 

são encaminhados aos Centros de Triagem de Animais Silvestres - Cetas (GOIÁS, 

2020). Os Centros de Triagem e Reabilitação são empreendimentos aptos a 

receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, reabilitar e destinar espécimes 

da fauna silvestre e da fauna exótica, conforme definição da Resolução CONAMA nº 

489, de 26 de outubro de 2018 (BRASIL, 2018c).  

Uma das diretrizes da Política Nacional de Biodiversidade (PNB) é a 

consolidação de ações de conservação de espécies ex situ (populações em 

cativeiro) e de sua variabilidade genética, com ênfase nas espécies ameaçadas e 

nas espécies com potencial de uso econômico. Dentre os objetivos específicos da 

PNB: “Criar e fortalecer centros de triagem de animais e plantas silvestres, 

integrando-os ao sistema de zoológicos e jardins botânicos, para serem 

transformados em centros de conservação de fauna e de flora”, deixa claro o papel 

do cativeiro na conservação das espécies (BRASIL, 2002). 

O Projeto Cetas-Brasil desenvolvido pelo IBAMA em 2005, pretendia 

ressaltar a necessidade de implantação, reforma e ampliação de Centros de 

Triagem, além de estabelecer parcerias para a construção de Cetas em locais 

estratégicos, auxiliando no combate ao tráfico, oferecendo locais e condições 

adequadas para a recuperação, a manutenção e a destinação desses animais 

(BRASIL, 2005).  

A lista de Cetas existentes no país atualmente foi publicada na Portaria nº 

1611/2018, com 24 unidades em 20 Estados. Além das atividades de triagem e 

reabilitação, os Cetas podem realizar ou subsidiar pesquisas científicas, ensino e 

extensão, conforme orientações da Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e 

Florestas (DBFLO) (BRASIL, 2018b).  

As Unidades da Federação que possuem Cetas são Acre, Alagoas, Amapá, 

Amazonas, Bahia (dois centros), Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, 

Maranhão, Minas Gerais (quatro centros), Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e São Paulo. Nas 

Superintendências que não possuem Cetas, compete à Divisão Técnico-Ambiental 
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(DITEC) receber e destinar os animais silvestres provenientes de resgates ou 

entregas voluntárias de particulares (BRASIL, 2018b). 

A padronização dos procedimentos relativos ao funcionamento dos Centros 

de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA e a normatização da destinação dos 

animais silvestres apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente aos 

Cetas foi dada pela IN IBAMA no 23/2014, que foi atualizada pela IN IBAMA no 

05/2021. 

Os Cetas do IBAMA integram a estrutura das Superintendências do IBAMA, 

sendo vinculados à Divisão Técnica (Ditec), ouvidas as diretrizes e orientações 

técnicas nacionais definidas pela Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e 

Florestas (DBFlo). A atuação dos Cetas é restrita ao recebimento de animais 

silvestres, não sendo admitido o recebimento de espécies consideradas domésticas, 

embora excepcionalmente, com vistas a garantir adequada destinação, poderão ser 

recebidos animais silvestres exóticos e híbridos (BRASIL, 2021). 

Essas estruturas devem, sempre que possível, estar localizadas 

estrategicamente, o mais próximo possível do local da apreensão (BRASIL, 2005).  

Após a entrada, os animais passam por um processo de triagem, para sua 

identificação taxonômica, marcação individual e avaliação clínica, física e 

comportamental. Posteriormente, é feito o encaminhamento para tratamento 
veterinário, se necessário, e para a quarentena, período em que o animal fica 

isolado em recinto para evitar a contaminação de outros animais por doença 

preexistente que não pôde ser identificada na triagem. A próxima fase é a 

reabilitação, em que receberão treinamento, para retorno à natureza ou outra 

destinação adequada (GOIÁS, 2020). 

O objetivo inicial dos Centros de Triagem que é a permanência temporária 

acaba sendo esquecido pela demora das destinações que dependem de locais de 

recepção ou soltura designadas pelos órgãos ambientais. Desta forma a tendência é 

aumentar a população de animais nos Cetas ao invés de diminuir (NEWBURY et al., 

2018). O objetivo final é proporcionar abrigo e atenção adequados para animais 

silvestres pelo menor período possível desde sua chegada ao Centro até a 

destinação e/ou desfecho. 
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3.6.1 Sistema de dados 

 

 A gestão e manutenção dos registros é um elemento que cronicamente 

costuma ser falho (TRAFFIC, 2021). O controle é necessário para evitar que animais 

oriundos do tráfico sejam comercializados como animais regularizados, ou seja, 

nascidos em cativeiro (TRAJANO; CARNEIRO, 2019). 

 O Projeto Cetas Brasil já sinalizava que a gestão dos dados deve ser um 

fator preponderante na organização dos planteis, juntamente com a revisão do 

arcabouço legal sobre a fauna silvestre (BRASIL, 2005). O planejamento e a 

auditoria devem ser constantes com exame cuidadoso e sistemático das atividades 

realizadas.  

O Sistema Nacional de Gestão de Fauna Silvestre (SisFauna) é um sistema 

eletrônico de gestão e controle dos empreendimentos e atividades relacionadas ao 

uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro em território nacional (TRAJANO; 

CARNEIRO, 2019), porém para a gestão dos Cetas foi desenvolvida uma nova 

plataforma. O Sistema de Gestão dos Centros de Triagem de Animais Silvestres 

(SisCetas) do Ibama, lançado em outubro de 2019, está integrado à plataforma de 

Conversão de Multas Ambientais. Além de organizar informações sobre 

recebimentos, destinações e ocorrências, o SisCetas permite aos gestores cadastrar 

as necessidades de cada centro, que poderão ser supridas com projetos e recursos 

captados pela conversão (IBAMA, 2019). 

A IN IBAMA no 05/2021 regulariza o registro dos animais que chegam aos 

CETAS pelo cadastramento no Sistema de Informações dos Cetas (SisCetas), por 

meio de Termos de Recebimento (TR) em um prazo de cinco dias úteis. Também 

serão registradas as marcações dos animais, as ocorrências de furto, roubo, fuga, 

óbito e eutanásia por meio de Termos de Ocorrência (TOc), nos casos de furto ou 

roubo também será registrado um Boletim de Ocorrência (BO) junto à autoridade 

local competente e anexar cópia digital desse documento ao TOc correspondente no 

SisCetas (BRASIL, 2021).  
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3.6.2 Pessoal 

 

As atividades que são exercidas em um Centro de Triagem são variadas e 

envolvem muito mais do que os cuidados com os indivíduos que por alguma razão 

não estão no seu habitat natural. São necessários profissionais envolvidos com a 

biologia, medicina veterinária, tratadores, pessoal de apoio administrativo, logístico, 

de manutenção, segurança, limpeza e outras áreas correlatas. 

A jornada de trabalho e a carga horária são regulamentados pela legislação 

do trabalho, devendo ser respeitados os descansos previstos em lei e a área de 

recursos humanos segue o mesmo padrão que em outras atividades. Mas levando 

em consideração que é muito frequente a manutenção de órfãos, animais em estado 

crítico e recepção de animais, o regime de plantão se faz necessário para melhor 

atender as obrigações do Cetas. Para cumprir com os padrões e qualidade do 

atendimento é preciso que todos os envolvidos estejam integrados em todas as 

atividades para os momentos de feriado, licenças e outras ausências, mas um 

responsável competente deve estar sempre disponível e no comando (BVZS, 2016). 

Sendo um local que mantém animais silvestres, por definição, deve ter um 

profissional médico veterinário como Responsável Técnico (RT) com cadastro no 

Conselho Regional de Medicina Veterinária. Esclarecendo esta situação, a defesa 

da fauna constitui competência do médico-veterinário pela Lei nº 5.517/1968, que 

dispõe sobre o exercício da profissão de médico-veterinário. Legalmente, a 

Resolução CFMV nº 1177/2017, obriga zoológicos, criadouros, mantenedouros, 

centro de triagem ou de reabilitação de fauna selvagem e congêneres a se 

registrarem no Sistema CFMV/CRMV e a Resolução CFMV nº 1041/2014 explicita 

que toda pessoa jurídica deverá contar com profissional Responsável Técnico 

encarregado de suas atividades, formalizando a respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) no CRMV de sua jurisdição (BRASIL, 1968; CFMV, 

2013b, 2017). 

O Manual de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Paraná apresenta as atividades inerentes ao médico veterinário 

Responsável Técnico de Centros de Triagem: acompanhar os trâmites no IBAMA, 

orientar o manejo adequado para cada espécie; manter registros dos dados 

referentes ao manejo nutricional, reprodutivo e sanitário dos animais; indicar a 
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alimentação adequada para cada espécie, bem como orientar o armazenamento 

adequado de insumos e alimentos; orientar a construção, manutenção e higiene das 

instalações; estabelecer normas de biossegurança; para estabelecimentos que 

alojam animais denominados “feras”, que implicam em risco público, tais como os 

grandes felídeos (tigres, leões, onças, leopardos etc.), grandes primatas 

(chimpanzés, orangotangos, gorilas etc.), megamamíferos (girafas, rinocerontes, 

hipopótamos, elefantes etc.), grandes carnívoros (ursos etc.) e, ainda, animais 

peçonhentos, o RT deve ter posse de equipamentos de captura tais como 

zarabatanas e armas de arremesso de dardos (pistola e/ou rifle) e seus respectivos 

acessórios, inclusive drogas anestésicas. A instituição deve possuir arma registrada 

de aniquilação de animal em fuga e o RT deve estar capacitado para seu uso. O RT 

deve orientar a necessidade de dispositivos físicos de contenção de animais, tais 

como isolamento perimetral, portas corta-fugas, equipamentos de captura e 

contenção como redes, puçás e caixas de transporte; elaborar e fazer cumprir 

esquema de vacinação e controle de parasitos; orientar o uso de medicamentos, 

drogas ou produtos químicos para tratamento de animais ou para desinfecção da 

água e dos equipamentos; avaliar periodicamente a qualidade da água servida e da 

água de abastecimento; estabelecer manejo integrado de controle de pragas e 

vetores; orientar o tratamento e uso racional dos efluentes e resíduos orgânicos; 

fazer cumprir os atos que envolvam captura e contenção de animais selvagens por 

meios químicos e/ou físicos; notificar às autoridades sanitárias a ocorrência de 

doenças de interesse para a saúde pública e animal, as quais devem ser 

diagnosticadas clínica ou laboratorialmente por profissional capacitado. Tal 

notificação deve ser acompanhada de laudo técnico emitido pelo RT ou seu 

substituto; treinar a equipe a fim de garantir a segurança dos visitantes, dos 

funcionários e dos animais; certificar-se de que todos os equipamentos estejam em 

plenas condições de uso e disponíveis ao pessoal treinado para a sua utilização, 

prevenindo riscos de acidentes e propagação de zoonoses; adotar medidas 

preventivas e mitigadoras aos possíveis impactos ao meio ambiente; orientar o 

destino adequado de vasilhames de medicamentos, embalagens e animais mortos; 

cumprir a legislação pertinente à sua área de atuação, agindo de forma integrada 

com os profissionais que exercem a fiscalização oficial (CRMV, 2014). 

No entanto, o empreendimento de fauna “Centro de Triagem” também deve 

ter um projeto técnico assinado por um profissional legalmente habilitado e 
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registrado no seu Conselho de Classe, que pode ser de qualquer área relacionada 

com o meio ambiente (BRASIL, 2015). 

O trabalho realizado com a reabilitação de animais silvestres permite a 

aprendizagem das situações reais que a sociedade enfrenta dentro da criminalidade 

(comércio ilegal, maus-tratos e crueldade) e conflitos entre seres humanos e animais 

(atropelamento, queimadas, expansão agropecuária, choques elétricos, agressão 

por animais domésticos (cães e gatos), projéteis, colisão em vidros, cercas, fios, 

cerol de pipas, produtos químicos, entre outros. Os Cetas se beneficiam com a 

presença de estagiários e voluntários na demanda das atividades rotineiras, ao 

mesmo tempo em que representam uma complexa gama de conhecimentos a serem 

disseminados nas áreas de biologia, medicina veterinária, bem-estar, educação 

ambiental, nutrição, comportamento animal, ecologia, direito, administração entre 

outros.  

As recomendações das Diretrizes de Boas Práticas para os Centros de 

Reabilitação publicada pelo British Veterinary Zoological Society (BVZS) sobre o 

treinamento e educação continuada em regime anual para os profissionais que 

trabalham na reabilitação devem incluir os temas: contenção; ecologia; manejo; 

bem-estar animal; biossegurança e higiene; administração de medicamentos; 

cuidados com neonatos; saúde, segurança e primeiros socorros; ação nas 

emergências; critérios de soltura; técnicas educacionais (BVZS, 2016). 

Além disso, vale ressaltar os riscos inerentes ao trabalho com animais 

silvestres como acidentes com animais peçonhentos ou venenosos, mordidas, 

arranhões, picadas, bicadas, esmagamentos, perfurações, riscos físicos, químicos, 

mecânicos e as doenças zoonóticas. O serviço nos Cetas faz jus a adicional por 

insalubridade (BRASIL, 2021). É necessário ter um plano de exames de rotina e de 

vacinação (raiva, febre amarela, tétano, hepatite, por exemplo). Adicionalmente, o 

plano de biossegurança dos funcionários deve conter os treinamentos e a 

distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs), para controle de 

zoonoses, manipulação dos animais, rotinas de limpeza e desinfecção e 

procedimentos operacionais padrão (POP). Um aspecto interessante de 

normatização em outros países é sobre o tabagismo, que não é permitido em 

abrigos de animais de companhia dos EUA (NEWBURY et al., 2018), 

salvaguardando a saúde do trabalhador e dos animais. 
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Outra situação relacionada ao trabalho em Centros de Triagem e 

Reabilitação se refere ao desgaste físico e psicológico decorrente da rotina 

extenuante e testemunhar o sofrimento constantemente. Os profissionais se 

deparam repetidamente com situações de maus-tratos e crueldade inerentes ao 

tráfico, sem perspectiva de mudança deste panorama e em condições limitadas para 

o manejo e tratamento dos animais. A prática frequente da eutanásia e vivenciar 

diariamente a morte são fatores de desgaste mental e fadiga por compaixão. Um 

princípio básico norteador da eutanásia é a ausência ou redução máxima de risco 

aos presentes durante o procedimento (CFMV, 2012), mas a prática da eutanásia, 

ou seja, a indução intencional da morte deve ser executada de maneira respeitosa e 

é um aspecto ético importante a ser considerado (AVMA, 2020). A pressão do 

trabalho, da distância da família e do contato social, a pouca satisfação financeira e 

pessoal podem desencadear a Síndrome de Burnout e o suicídio. A profissão do 

médico veterinário tem sido elencada como uma das mais propensas aos problemas 

psicológicos relacionados com o tipo de atividade laboral, que se inicia ainda na 

graduação (FRANK, 2018; SILVA et al., 2020).  

O objetivo final do Centro de Triagem que é destinar animais em condições 

adequadas para viverem no seu habitat natural ou em adequado bem-estar em 

cativeiro só pode ser conseguido se houver profissionais capacitados para realizar a 

reabilitação. No Brasil, a reabilitação é definida pela ação planejada que visa à 

preparação e ao treinamento de animais que serão reintegrados ao ambiente natural 

(BRASIL, 2021). 

A profissão de reabilitador existe e é licenciada em alguns países. A 

reabilitação de fauna é interpretada pelas diretrizes australianas como os cuidados 

temporários da fauna ferida, doente ou órfã com o objetivo de soltura eficiente no 

seu ambiente natural. Um grupo licenciado pelo órgão ambiental, em conjunto com 

os zoológicos, é responsável por garantir que os reabilitadores autorizados sigam o 

Código e Diretrizes de cuidados com a fauna além de oferecer treinamento e 

educação continuada (AUSTRÁLIA, 2011). 

Na Austrália, os reabilitadores possuem os conhecimentos e habilidades 

para reconhecer o bem-estar e qualidade-de-vida dos animais durante os seus 

cuidados. O iniciante deve fazer um curso introdutório e todos os reabilitadores 

precisam participar de cursos avançados a cada três anos e manterem-se 

atualizados quanto às alterações das Diretrizes. Os cursos devem: ensinar as 
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Diretrizes, focar em qual pessoa terá a habilidade de reabilitar (baseado em 

competência) e formular uma avaliação escrita. Os reabilitadores serão avaliados 

quanto à sua competência nas áreas relevantes antes de realizar resgate, 

reabilitação ou soltura de espécies em particular. O treinamento deve ser 

acompanhado por grupos de reabilitadores em atividades práticas de campo. O 

reabilitador deve saber os objetivos da reabilitação de fauna, conhecer a ecologia 

das espécies silvestres (dinâmica de populações, seleção de habitat, competição e 

interação presa-predador), comportamento animal (alimentação, fuga dos 

predadores e interação social, a saúde e segurança associadas com a reabilitação 

de fauna (transmissão de doenças, manejo de desastres químicos e operações em 

tempos e locais perigosos) e como manter registros de dados acurados. Os 

reabilitadores devem ser proficientes na identificação de espécies, técnicas de 

contenção, primeiros socorros para fauna ferida, reconhecimento de sinais de 

doença e manejo em cativeiro (AUSTRÁLIA, 2011). 

Além da Austrália, outros países como a Nova Zelândia e os Estados Unidos 

da América também possuem a profissão de reabilitador regulamentada. No Reino 

Unido não existe uma estrutura organizada para o tratamento, reabilitação e soltura 

de animais silvestres. Porém existe uma legislação que protege os animais através 

do Animal Welfare Act, publicado em 2006, que identifica que um animal que sofreu 

um acidente, se torna um animal protegido quando está sob o controle de seres 

humanos, o que inclui qualquer forma de cuidado com os animais. As normas 

específicas para algumas espécies (texugo, cervos, focas) proíbem a captura de 

animais, mas permite que animais feridos que estão sendo cuidados para 

reabilitação sejam mantidos. No entanto, certas espécies não podem ser mantidas 

em cativeiro ou ser soltas, mas o tratamento médico veterinário dos animais 

silvestres é regulamentado pelas normas britânicas. Estas normas tênues não 

protegem o médico veterinário durante o atendimento de animais acidentados e 

feridos, existindo o risco de ser investigado pelo Royal College of Veterinary 

Surgeons, que é o órgão que regulamenta a profissão no Reino Unido. A estrutura 

física e pessoal treinado, bem como recursos financeiros, são variáveis em 

diferentes centros de reabilitação britânicos (BVZS, 2016). 

Também no Reino Unido existe um Conselho (British Wildlife Rehabilitation 

Council) que orienta as atividades de reabilitação da fauna silvestre e disponibiliza 

diretrizes para a atuação dos profissionais na abordagem da fauna que necessita de 
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atenção e embasa a maior parte das funções na avaliação do médico veterinário 

para realização de procedimentos. Embora não exista uma licença específica para 

atuar como reabilitador, as pessoas que atuam nesta área devem seguir normas 

quanto à proteção, manutenção, reabilitação e soltura de alguns grupos da fauna 

local. Basicamente a legislação trata do bem-estar que, de alguma forma, contraria a 

conservação das espécies (BWRC, 2021). 

Em Ontário, no Canadá, a política de Reabilitação de Fauna foi publicada 

em 2006. O termo utilizado para a manutenção da fauna silvestre ferida ou órfã para 

reabilitação é custódia, que em português significa proteção, salvaguarda ou guarda. 

É necessário que a pessoa seja autorizada para ter a custódia de fauna silvestre. 

Atenção especial é dada às espécies que são vetoras da raiva como os guaxinins, 

raposas, cangambás e morcegos. A maioria das autorizações é dada a voluntários, 

mas também existem centros especializados. Os padrões para os cuidados com a 

fauna para reabilitação foram estabelecidos no final da década de 1990: 

manutenção temporária da fauna em cativeiro; avaliar a possibilidade de soltura da 

fauna reabilitada; realizar eutanásia em animais que não têm condições de soltura e 

realizar a soltura de animais reabilitados. É necessário ter conhecimento para a 

realização destas atividades e para obter a Autorização (Wildlife Custodian 

Authorization) é necessário realizar uma prova para avaliar uma proficiência mínima. 

Os temas que abrangem são legislação, espécies ameaçadas, habituação e 

estampagem (imprinting), soltura, cuidados veterinários, zoonoses, manejo 

ambiental e nutrição. Para quem for trabalhar com as espécies vetoras de raiva, 

também deve participar de um curso e uma prova específica para este fim. Os 

médicos veterinários que praticarem o tratamento de fauna silvestre não estarão 

sujeitos à proibição da lei, mas devem solicitar a Autorização de Custódia da Fauna, 

mas não necessitam realizar a prova por serem reconhecidos pelo extenso 

treinamento já recebidos para serem veterinários (OWR, 2021). 

Nos Estados Unidos da América o reabilitador é uma profissão 

regulamentada, porém os requisitos variam conforme os estados. Muitas escolas de 

Medicina Veterinária ofertam cursos e disciplinas relacionadas com os cuidados com 

a fauna ou mesmo possuem Centros de Reabilitação para o treinamento no 

diagnóstico e tratamento de animais feridos e órfãos. É exigida uma prova e devem 

ser cumpridas as exigências estaduais, federais e dos serviços ou escritórios 

específicos para cada grupo de animais que se deseja trabalhar. Existem muitos 



86 

 

tipos diferentes de licenças e permissões para transportar, manipular, realizar a 

reabilitação ou soltura de animais silvestres dos Estados Unidos da América (NWRA, 

2021).  

Existe uma certificação em nível mundial para reabilitadores que atingem 

altos padrões de cuidados com a fauna pela sua excelência acadêmica que é 

chamado de Certified Wildlife Rehabilitator. Não é uma equivalência às licenças e 

permissões exigidas para trabalho com animais silvestres e deve ser renovada a 

cada dois anos e realizar 16 horas de educação continuada neste período (CWR, 

2021). 

Uma Nota Técnica do órgão ambiental do Espírito Santo recomendou que a 

equipe de um Cetas deve ser formada por um corpo técnico de no mínimo quatro 

biólogos, quatro médicos veterinários, um zootecnista; um corpo administrativo com 

no mínimo um administrador de nível superior e um profissional de nível superior 

com experiência em administração de contratos e prospecção de recursos; um corpo 

operacional formado por no mínimo dez tratadores, capacitados para o manejo, 

higienização e preparo da alimentação de acordo com as diferentes espécies 

silvestres envolvidas e seguindo sempre protocolos básicos; serviço de vigilância 24 

horas com três postos e quatro estagiários de nível superior (ESPÍRITO SANTO, 

2018). A capacidade de manutenção de cada Cetas depende da sua localização, do 

esforço de fiscalização da região e da agilidade na destinação dos animais, de modo 

que o pessoal necessário para dar suporte a este trabalho vai variar bastante. A falta 

de recursos e a justificativa de “boa intenção” não podem ser desculpa para o mau 

atendimento dos animais (NEWBURY et al., 2018), então organizar e planejar a 

implantação de um Cetas é um trabalho minucioso.   

 

 

 

 

 

 



87 

 

3.6.3 Planejamento e instalações 

 

A manutenção dos Centros de Triagem é a parte que mais demanda 

recursos financeiros do projeto e é a mais importante porque, uma vez implantado 

um centro, os animais recebidos deverão ser tratados independentemente dos 

recursos materiais, financeiros, administrativos e humanos disponíveis. A falta de 

locais para realizar a recepção e reabilitação de animais silvestres impossibilita 

manter um trabalho sério e contínuo de combate ao tráfico. Da mesma maneira, a 

falta de estruturas adequadas para receber esses animais os expõe à situação de 

maus-tratos, por não possuírem as mínimas condições para a recuperação 

adequada (BRASIL, 2005). 

Após iniciadas as atividades do Cetas, só poderá haver a suspensão 

temporária de funcionamento quando solicitada pelo responsável, mediante 

justificativa técnica, e autorização do superintendente e da DBFlo, nos casos de 

surtos de doenças infectocontagiosas; excesso de animais no Cetas; quantidade 

elevada de filhotes que requerem cuidados constantes; ocorrência de 

descontinuidade nos contratos de serviço de tratadores, de fornecimento de 

alimentos ou medicamentos; ou outras situações não previstas e justificadas. A 

suspensão definitiva de funcionamento do Cetas será definida pela DBFlo, mediante 

justificativa técnica, e autorizada pela presidência do Ibama (BRASIL, 2021). 

O Projeto Cetas-Brasil publicado em 2005, planejava construir 117 Cetas 

com recintos versáteis para o recebimento de um número variado de espécies e 

classificou as estruturas em três níveis (A, B e C), definidos conforme a localização 

da cidade, papel na rede do tráfico, demanda de animais recebidos, disponibilidade 

de área física, proximidade de universidades e aeroportos (BRASIL, 2005). 

O Cetas nível A foi considerado o maior e o mais bem estruturado, 

possuindo duas principais estruturas: uma quarentena, com oito salas, sala de 

triagem e enfermaria e uma área com 16 viveiros e sete estruturas de apoio. Para 

atender a essa estrutura, o projeto sugeria dois técnicos trabalhando em tempo 

integral, quatro tratadores e um funcionário para a manutenção e a limpeza. O plano 

também contava com área para materiais de apoio, computadores e acessórios, 

material de contenção e manejo dos animais, área de treinamento, biblioteca e 

transporte. 



88 

 

O Cetas nível B teria uma área menor, com a quarentena com quatro salas, 

sala de triagem e enfermaria, oito viveiros e sete estruturas de apoio. O corpo 

técnico seria composto de um médico-veterinário em tempo integral, dois tratadores 

e um funcionário para a manutenção e a limpeza. 

O Cetas nível C seria em pequenas estruturas, capazes de receber e alojar, 

por um período curto, os animais apreendidos, entregues ou recolhidos pelos órgãos 

de fiscalização onde permaneceriam até serem encaminhados a um Cetas nível A 

ou B. Seria formado por uma sala equipada com gaiolas e viveiros suspensos ou, 

então, dependendo da disponibilidade da área, pequenos viveiros. Tanto para o 

nível C quanto para o B, haveria a aquisição de materiais para captura e contenção, 

material bibliográfico e suporte alimentar (BRASIL, 2005).  

Apesar deste documento ter um detalhamento sobre as intenções de 

aumentar a capacidade de recepção de animais provenientes das fiscalizações e 

resgates, estes Cetas não foram construídos e atualmente apenas 24 unidades de 

Cetas do IBAMA estão em funcionamento no Brasil (BRASIL, 2018). 

O planejamento das áreas dentro do Cetas deve estar em consonância com 

o fluxo de atividades que são realizadas: recepção, triagem, atendimento médico 

veterinário, quarentena, nutrição, reabilitação, destinação e soltura, monitoramento 

pós-soltura, pesquisa e educação ambiental (ESPÍRITO SANTO, 2018). 

As áreas a serem construídas devem levar em conta o orçamento, a 

capacidade de recebimento, planos de contingência, medidas higiênico-sanitárias, 

quadro de funcionários e colaboradores, procedimentos a serem realizados no 

processo de recepção até a destinação, alimentação, área de depósito, 

armazenamento e manutenção, administração entre outros. 

O projeto deve ainda considerar a acessibilidade em todos os locais, uso de 

materiais (de construção e acabamento) prevendo segurança, durabilidade e 

manutenção das edificações; conforto térmico das pessoas e animais alojados; 

funcionalidade dos espaços; realização de manejo e limpeza (ESPÍRITO SANTO, 

2018). 

Os aspectos da construção com relação ao esgoto, à drenagem, instalação 

elétrica, hidráulica, aproveitamento de luz natural e ventilação natural devem ser 

foco para o planejamento prevendo o uso intensivo de equipamentos elétricos como 

ares-condicionados, lavadoras de alta pressão, aquecedores, desumidificadores, 

esterilizadores de materiais, processadores de alimentos, entre outros (ESPÍRITO 
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SANTO, 2018). As janelas das salas devem ter tela mosquiteiro e devem impedir a 

fuga ou entrada de animais. A área administrativa deve contar com escrivaninhas, 

computadores, impressoras, armários, arquivos, estantes para documentos, livros e 

material de escritório. O ambiente de alimentação e descanso para os funcionários e 

colaboradores, além dos vestiários e sanitários devem fazer parte do projeto. 

A lavanderia e área de limpeza das gaiolas, potes, equipamentos, 

bebedouros, comedouros e demais materiais deve estar localizada estrategicamente 

e deve ser compatível com o porte e demanda do Cetas. 

A captação de água das chuvas, utilização de energia solar, realização de 

compostagem, minhocário, plantação de pomar e horta são ações recomendadas 

com intuito de otimizar as atividades e destinação de resíduos, além de serem 

práticas de educação ambiental visando aos objetivos de desenvolvimento 

sustentável da Organização das Nações Unidas.   

Os recintos devem ser cuidadosamente planejados para receber diferentes 

grupos animais, permitir áreas de manejo, área de cambiamento com sistema que 

evite fuga ou acesso de animais da natureza, roedores, insetos, ser de fácil limpeza, 

ter acesso a água, ralos e escoamento, telas em ferro galvanizado com malha 

compatível com as espécies que serão alocadas. O controle de pragas é fortemente 

recomendado em centros de reabilitação (AUSTRÁLIA, 2011). 

Os recintos devem ser à prova de fugas, seguros, planejados para evitar que 

o animal se machuque, evitar contato físico com animais silvestres soltos e animais 

de estimação, deve ser de fácil acesso, não deve ser exposto a fortes vibrações, 

odores, sons, composto por materiais não tóxicos de fácil limpeza e desinfecção, 

espaço suficiente para todos os animais do recinto/gaiola para evitar conflitos 

(AUSTRÁLIA, 2011).  

A capacidade dos Centros de Triagem é limitada, embora grandes viveiros 

possam absorver quantidades variáveis de espécies de pequeno porte como é o 

caso dos passeriformes. Não é possível precisar o número de indivíduos que o 

Cetas pode receber, mas talvez grupos ou tipos de recintos (unidades de 

alojamento) possam ser as referências para organização. O número de alojamentos 

também prevê uma quantidade compatível de pessoal para limpeza e alimentação 

destes ambientes. Operar além da capacidade de uma instituição é uma prática 

inaceitável (NEWBURY et al., 2018).  
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O ambiente no qual o animal será alojado deve ter medidas compatíveis com 

o seu porte e necessidades mínimas, considerando que a destinação deve ocorrer o 

mais rápido possível após a reabilitação. A área de reabilitação deve permitir os 

exercícios para reintegração e enriquecimento ambiental, caça, escaladas, área de 

fuga, abrigos e proteção. 

O planejamento deve incluir a anuência e inspeção das agências 

pertinentes, em conformidade com a legislação vigente, como os Conselhos de 

classe de Biologia e Medicina Veterinária, Companhia de tratamento de água e 

esgoto, Bombeiros, órgãos fiscalizadores, Vigilância Sanitária, incluindo o registro de 

medicamentos controlados e a apresentação dos planos de gestão de resíduos 

sólidos de saúde (PGRSS) nas normas da ANVISA e Secretarias Municipais de Meio 

Ambiente e Saúde, destinação de lixo hospitalar, perfurocortantes, carcaças, 

materiais tóxicos e perigosos, lixo doméstico e reciclável, bem como as formas de 

armazenamento em abrigos de resíduos, coleta e destinação. Faz parte das 

atribuições do médico veterinário Responsável Técnico orientar o destino adequado 

de vasilhames de medicamentos, embalagens, e animais mortos; orientar o 

tratamento e uso racional dos efluentes e resíduos orgânicos; e estabelecer manejo 

integrado de controle de pragas e vetores (CRMV, 2014). 

Os materiais para atendimento dos animais devem ser cuidadosamente 

listados antes do início das atividades devendo constar os materiais para contenção 

física e química, medicamentos, anestésicos, equipamentos para exame físico e 

procedimentos, análises, exames diagnósticos, materiais cirúrgicos, estufa, 

autoclave, microscópio, materiais de consumo para curativos e tratamentos. Não 

existem normativas referentes às condições de funcionamento de estabelecimentos 

que atendem animais silvestres, seja criatório, zoológico ou centro de reabilitação e 

triagem. Duas resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária 

regulamentam ambientes de atendimento e realização de exames em animais. Uma 

delas é a Resolução CFMV nº 1275/2019, que conceitua e estabelece condições 

para o funcionamento de Estabelecimentos Médico-Veterinários de atendimento a 

animais de estimação de pequeno porte, são listados os ambientes, procedimentos 

e equipamentos mínimos obrigatórios para ambulatórios, consultórios, clínicas, 

hospitais veterinários. Embora não se refira a animais silvestres, a Resolução CFMV 

nº 1275/2019 inclui animais de estimação de pequeno porte: todas as raças de cães 

e gatos, pequenos mamíferos, aves e répteis considerados como animais de 
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companhia. No planejamento dos ambientes de atendimento aos animais do Cetas é 

importante se basear nas exigências relacionadas ao órgão fiscalizador da profissão 

de médico veterinário. 

Outra é a Resolução CFMV nº 1374/2020 que dispõe sobre a 

Responsabilidade Técnica, atividades clínico-laboratoriais, estrutura e 

funcionamento dos Laboratórios Clínicos de Diagnóstico Veterinário, Postos de 

Coleta e Laboratórios de Patologia Veterinária, que normatiza a estrutura física e os 

procedimentos inerentes à realização dos exames. Da mesma forma que existem 

especificações para a atenção em saúde dos animais, também são necessárias 

normativas para a realização dos exames que fazem parte do processo de 

quarentena e soltura. 

A alimentação deve também ser organizada e a cozinha deve ser equipada 

com os materiais para preparação e armazenamento dos alimentos, com as 

balanças, bandejas, comedouros, bebedouros, geladeira, freezer, microondas e 

depósito. O armazenamento dos alimentos deve impedir o acesso de animais 

domésticos e pragas, evitar contaminação com substâncias químicas e tóxicas. 

As caixas de transporte, gaiolas, organizadores, equipamentos para 

transporte e contenção devem ser organizados e guardados em um depósito limpo e 

de fácil acesso. 

Faz parte também da planificação definir critérios para identificação dos 

ambientes, recintos e animais podendo utilizar cores e símbolos padronizados para 

permitir a identificação dos indivíduos para manejo e tratamento. Podem ser 

utilizados etiquetas, adesivos, placas, crachás e diversas outras formas de 

identificação e sinalização. A área de manutenção e consertos deve estar incluída 

no plano para manter a qualidade dos materiais, equipamentos, gaiolas e demais 

utensílios do uso da rotina. Materiais enferrujados e com arestas cortantes são 

perigosos para as pessoas e para os animais, podendo causar lesões e risco de 

infecções, além de proporcionar acidentes e fugas caso haja deterioração que 

provoque aberturas.  

A gestão do tempo e evitar atuar além da capacidade são fatores 

importantes para o bom funcionamento de um Centro de Triagem para que não haja 

falhas na prestação do atendimento, realização do procedimento, atraso na rotina de 

limpeza, atraso na manutenção das estruturas, problemas de funcionamento e uso 

de alojamentos precários, falhas no isolamento de animais seja por doenças ou 
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particularidades específicas, aumento de eventos indesejáveis como brigas, 

estresse e problemas comportamentais. Más condições de trabalho levam a 

estresse dos funcionários em um círculo vicioso de atrasos que sobrecarrega todo o 

sistema (NEWBURY et al., 2018). No momento que a instituição está trabalhando 

além das suas capacidades não é mais possível oferecer atendimento adequado 

para os animais, ambiente de trabalho confortável para o pessoal envolvido e as 

atividades de gestão se tornam confusas e desorganizadas. 

Uma das atividades que mais demanda tempo em um Cetas é a limpeza das 

gaiolas, caixas, recintos e alimentação dos animais. Existe um tempo estimado para 

a limpeza e alimentação de cães em abrigos, que é de 15 minutos (nove minutos 

para limpeza e seis minutos para alimentação) (NEWBURY et al., 2018), entretanto 

este tempo não foi padronizado para animais silvestres particularmente 

considerando os diferentes tipos de recintos, gaiolas, espécies ou outras 

particularidades.  

Para as superfícies laváveis como fundos de gaiolas, bebedouros, 

comedouros, pisos, mesas, prateleiras, por exemplo, deve ser feita a remoção da 

matéria orgânica inicialmente como pré-limpeza, e posteriormente utilizar sabão, 

detergente ou desinfetante pelo tempo necessário para agir, enxaguar e secar 

(NEWBURY et al., 2018). O mesmo princípio deve ser seguido para a lavagem de 

roupas, panos e cobertores: remover as fezes, pelos, penas e outros debris antes de 

serem encaminhados para lavagem. É importante descartar qualquer material que 

entre em contato com animais com doenças contagiosas caso não haja 

possibilidade de higienização adequada. 

Ambientes confinados produzem condições complicadas de manejo levando 

em consideração a necessidade de controle de fuga, acompanhamento e 

observação dos animais, troca de bebedouros e comedouros, organização e 

higienização dos materiais e equipamentos utilizados. É preciso orientar e 

proporcionar treinamento constante, pois práticas rotineiras tendem a sofrer 

acomodação e desatenção, além de vícios que podem comprometer a saúde dos 

animais, das pessoas e a qualidade das instalações. Os fluxos de passagem devem 

ser definidos e mantidos para evitar a disseminação de odores e patógenos pelo 

contato entre recintos através das botas, materiais de limpeza e equipamentos, 

particularmente em baterias de recintos e gaiolas. 



93 

 

 3.7 RECEPÇÃO 

 

 O registro dos animais deve ser feito em formulário próprio, quando será 

conferida a espécie, quantitativo, marcação dos animais com os registros do 

documento pelo qual é realizada a entrega ou depósito. O registro do recebimento 

será assinado pelo agente de entrega e pelo responsável pelo recebimento, 

contendo uma via ou cópia do documento de apreensão e a Comunicação de Bens 

Apreendidos (BRASIL, 2014b). 

 O registro do recebimento de animais nos Cetas deverá ser realizado no 

Sistema de Informações dos Cetas (SisCetas), por meio de Termos de Recebimento 

(TR). Para os animais oriundos de apreensão, devem ser entregues os documentos 

relacionados à ação como Boletim de Ocorrência (BO), o Auto de Infração (AI) e o 

Termo de Apreensão (TA), a Comunicação de Bens Apreendidos (CBA) ou similar 

(BRASIL, 2021). 

A entrega espontânea realizada pelo cidadão consiste na entrega de animal 

silvestre ao órgão responsável. É o ato voluntário de entrega de um animal silvestre 

ao Poder Público realizado por pessoa que mantinha o animal em cativeiro com o 

intuito de criá-lo como animal de estimação (BRASIL, 2021). Tal tipo de entrega é 

prevista em normativas e visa minimizar a soltura indiscriminada, fora de seu 

ambiente de origem, e minimizar maus-tratos por proprietários inaptos à sua correta 

manutenção (COSTA, 2017). O protocolo de recepção do animal, por entrega 

voluntária, coloca a Instituição no meio de um fato social, indo além do crime de 

tráfico e encarando como problema social (LIMA; SENA, 2009). Já o resgate é a 

captura ou recolhimento de animais silvestres em vida-livre em situação de risco ou 

que estejam em conflito com a população humana como animais encontrados 

feridos nas vias públicas, filhotes caídos do ninho e órfãos (BRASIL, 2021).   

Os Cetas deverão guardar a relação atualizada das espécies e respectivos 

quantitativos mantida na unidade. O relatório anual de registro de entrada e saída de 

animais silvestres do Cetas deverá ser elaborado e encaminhado pela 

Superintendência à DBFlo (BRASIL, 2014b). 

No ato da entrega do animal será identificado em nível de espécie. As 

informações coletadas no recebimento do animal serão fundamentais na definição 

do manejo e destino, portanto, deverão ser as mais completas e reais possíveis 
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(identificação, procedência, idade, sexo, alimentação etc.) (ESPÍRITO SANTO, 

2018).  No ato do recebimento, caso seja constatada divergência na identificação 

taxonômica, no quantitativo ou na marcação do(s) animal(is) entre o documento de 

apreensão e o registro de entrada, prevalecerão as informações do registro de 

entrada (BRASIL, 2021). A identificação taxonômica pode ser uma atividade que 

exige experiência dada a diversidade de espécies brasileiras e por esta razão o 

trabalho em Cetas deve contemplar profissionais de várias áreas, principalmente 

biólogos. 

A Nota Técnica do Espírito Santo recomenda abordagens diferentes aos 

animais que chegam ao Cetas na dependência da sua origem. Animais provenientes 

de apreensão devem seguir fluxos diferentes de procedimentos dos animais 

provenientes de resgate ou recolhimento na natureza, devendo ser mantidos em 

locais separados com protocolos distintos. A justificativa se dá porque animais 

vindos de resgate costumam ser da fauna nativa, portadores de patógenos de 

ocorrência natural no ambiente e frequentemente são vítimas de situações de 

conflito com os seres humanos, precisando de atendimento médico veterinário 

urgente e especializado, envolvendo procedimentos complexos e cirurgias. Já os 

animais apreendidos de cativeiro podem ser nativos, exóticos ou híbridos, é possível 

que possuam patógenos que não ocorrem naturalmente na natureza, com risco de 

serem portadores de zoonoses, com grande frequência apresentam problemas de 

saúde e malformações em consequência de alimentação e ambiente inadequados e 

não apresentam doença clínica que necessite de abordagem rápida na maior parte 

das vezes (ESPÍRITO SANTO, 2018). 

Animais declarados nocivos pelos Ministérios da Saúde, da Agricultura e do 

Meio Ambiente podem ser encaminhados aos Centros de Triagem. A fauna 

sinantrópica, entendida como espécies silvestres nativas ou exóticas, que usam 

recursos de áreas antrópicas para viver e adquirir seus recursos podem ser 

entendidas como nocivas quando interagem de forma negativa com a população 

humana, causando transtornos econômicos e ambientais significativos, além de 

representar risco à Saúde Pública. Fazem parte deste grupo diversos invertebrados, 

artrópodes, roedores, espécies invasoras nocivas à agricultura e os quirópteros. Os 

morcegos são objeto de controle pela Vigilância Sanitária e os protocolos de 

destinação devem seguir as recomendações das Secretarias de Saúde de cada 

município (BRASIL, 2006). 
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Infelizmente, muitos animais não chegam vivos aos Centros de Triagem. De 

acordo com dados analisados do Cetas/RJ, cerca de 30% dos animais chegam 

mortos. O período mais crítico para a sobrevivência dos animais são as primeiras 48 

horas. Dependendo da maneira como foram acondicionados e transportados, o 

índice de mortalidade nesse período pode chegar a 50% (BRASIL, 2005; MOLINA-

LOPEZ et al., 2013). Esta realidade também é vista em outros países. O LxCRAS de 

Portugal recebeu no ano de 2019, 115 animais mortos, correspondendo a 6,69% dos 

recebimentos (115/1718). Em outro estudo realizado na Espanha com dados 

coletados de rapinantes em 12 anos em um centro de reabilitação da Catalúnia, a 

frequência de animais recebidos mortos foi de 9,78% (739/7553). As publicações 

brasileiras sobre os levantamentos de recebimento e destinação de animais 

silvestres nos Cetas não costumam diferenciar entre a chegada de animais mortos e 

a mortalidade dos animais recebidos durante o processo de triagem, quarentena e 

reabilitação. Deve-se ainda considerar que os animais que chegam mortos podem 

ser originados da apreensão da caça (ARAUJO et al., 2010) e das condições de 

crueldade e maus-tratos que passam até a chegada ao Cetas. 

As condições da captura na natureza podem provocar lesões severas que 

chegam a matar os animais. O uso do visgo (material adesivo para captura de aves) 

pode cegar e levar à morte e a rede de captura prende a ave de maneira cruel, pois 

o caçador opta por matar a ave a danificar a rede quando estas se enroscam. Nos 

locais de venda em feiras livres é comum os animais permanecerem sob o sol e sem 

água e alimento nas gaiolas, o que aumenta as taxas de óbito no transporte ou na 

chegada aos Cetas após a apreensão (ROCHA et al., 2006). Diversas vezes as aves 

apreendidas estão em precário estado de vida: mutiladas, com fome, sede, calor e 

com outros indivíduos mortos no mesmo compartimento (GOGLIATH et al., 2010). 

Os cuidados com os animais apreendidos também são importantes para a 

qualidade-de-vida das aves, menos mutilações e traumas, que resultam em 

possibilidade de soltura. O treinamento dos fiscais é imprescindível para que a fase 

de apreensão e transporte não acarrete mais perdas e crueldade.  
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3.8 TRIAGEM 

 

O alojamento e os cuidados iniciais suprindo as necessidades básicas são 

essenciais para a manutenção dos animais. A alimentação, oferta de água e 

acondicionamento em um ambiente adequado são os primeiros cuidados a serem 

oferecidos ao animal recém-chegado.  

Os animais recebidos serão submetidos aos seguintes procedimentos: 

conferência da identificação taxonômica; avaliação clínica, física e comportamental, 

marcação individual (BRASIL, 2014b) e registro do recebimento no Sistema de 

Informações dos Cetas (SisCetas). Animais recebidos nos Cetas com características 

clínicas de doenças infectocontagiosas devem ser objeto de notificação imediata aos 

órgãos de controle epidemiológico competentes (BRASIL, 2021).  

Na lista de doenças de notificação obrigatória ao serviço veterinário oficial 

estão elencadas na Instrução Normativa MAPA nº 50 de 24/09/2013. Esta lista não 

diferencia doenças de animais domésticos e animais silvestres, porém contempla 

doenças de múltiplas espécies de notificação imediata de caso suspeito ou 

diagnóstico laboratorial: Brucelose (Brucella melitensis), Cowdriose, Doença 

hemorrágica epizoótica, Encefalite japonesa, Febre do Nilo Ocidental, Febre do Vale 

do Rift, Febre hemorrágica de Crimea-Congo, Miíase (Chrysomya bezziana), Peste 

bovina, Triquinelose, Tularemia. É obrigatória a notificação de qualquer caso 

suspeito de Antraz (carbúnculo hemático), Doença de Aujeszky, Estomatite 

vesicular, Febre aftosa, Língua azul e Raiva. As doenças que requerem notificação 

imediata de qualquer caso confirmado são Brucelose (Brucella suis), Febre Q e 

Paratuberculose. A notificação mensal de qualquer caso confirmado deve ser feita 

para Actinomicose, Botulismo (Clostridium botulinum), Carbúnculo 

sintomático/manqueira (Clostridium chauvoei), Cisticercose suína, Clostridioses 

(exceto C. chauvoei, C. botulinum, C. perfringens e C. tetani), Coccidiose, Disenteria 

vibriônica (Campilobacter jejuni), Ectima contagioso, Enterotoxemia (Clostridium 

perfringens), Equinococose/hidatidose, Fasciolose hepática, Febre catarral maligna, 

Filariose, Foot-rot/podridão dos cascos (Fusobacterium necrophorum), 

Leishmaniose, Leptospirose, Listeriose, Melioidose (Burkholderia pseudomallei), 

Miíase por Cochliomyia hominivorax, Pasteureloses (exceto P. multocida), 
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Salmonelose intestinal, Tripanosomose (T. vivax), Tétano (Clostridium tetani), 

Toxoplasmose, Surra (Trypanossoma evansi) (BRASIL, 2013b). 

A diversidade de espécies de grupos taxonômicos distintos que são 

atemdidas nos Cetas não permitiria a confecção de listas específicas das doenças 

dos animais silvestres com potencial zoonótico ou de interesse na defesa sanitária 

animal. Mas considerando que as aves representam a maioria dos animais dos 

Cetas, cabe listar as doenças que são importantes na produção animal que podem 

eventualmente ser diagnosticadas.  

Notificação imediata de caso suspeito ou diagnóstico laboratorial em aves: 

Hepatite viral do pato, Influenza aviária e Rinotraqueíte do peru. Notificação imediata 

de qualquer caso suspeito em aves: Doença de Newcastle e Laringotraqueíte 

infecciosa aviária. Notificação imediata de qualquer caso confirmado em aves: 

Clamidiose aviária, Mycoplasma (M. gallisepticum; M. melleagridis; M. synoviae), 

Salmonella (S. enteritidis; S. gallinarum; S. pullorum; S. typhimurium). Notificação 

mensal de qualquer caso confirmado em aves: Adenovirose, Anemia infecciosa das 

galinhas, Bronquite infecciosa aviária, Coccidiose aviária, Colibacilose, Coriza 

aviária, Doença de Marek, Doença infecciosa da bursa/Doença de Gumboro, EDS-

76 (Síndrome da queda de postura), Encefalomielite aviária, Epitelioma 

aviário/bouba/varíola aviária, Espiroquetose aviária (Borrelia anserina), Leucose 

aviária, Pasteurelose/cólera aviária, Reovirose/artrite viral, Reticuloendoteliose, 

Salmoneloses (exceto S. gallinarum, S. pullorum, S. enteritidis e S. typhimurium), 

Tuberculose aviária (BRASIL, 2013b).  

Algumas doenças são comuns em aves silvestres como a clamidiose, 

micoplasmose e salmonelose (notificação de qualquer caso confirmado), as 

coccidioses em passeriformes e o epitelioma aviário/bouba também são muito 

frequentes (notificação de qualquer caso confirmado). O médico veterinário 

Responsável Técnico deve se atentar para estas situações que possuem 

importância epidemiológica e proceder as notificações conforme as Agências de 

Defesa Agropecuária Estadual. 

É na triagem que acontece o atendimento inicial e avaliação clínica, 

iniciando com a inspeção do animal na gaiola ou caixa de transporte. O tempo 

dedicado a cada animal também deve ser levado em conta no início da bateria de 

avaliações para os casos de grandes apreensões. Com fundamentos no histórico, 
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na distribuição geográfica e em avaliações clínica, física e comportamental, os 

animais poderão ser submetidos a destinação rápida ou quarentena (BRASIL, 2021). 

Durante sua permanência no Cetas, o animal deverá ser objeto de 

avaliações clínica, física e comportamental periódicas, com vistas a eventuais 

adequações em seu manejo e posterior destinação (BRASIL, 2021). 

A avaliação é mais um momento estressante para o animal que muitas 

vezes foi vítima de situações degradantes durante o processo de captura, transporte 

e apreensão. O exame direto deve ser realizado cautelosamente, de maneira 

precisa e eficiente para evitar mais efeitos do estresse e proporcionar conforto o 

mais rápido possível.  Deve-se limpar os animais sempre que estiverem com penas, 

pelos, pele sujos com secreções, excretas ou restos alimentares, particularmente a 

região da face, narinas, olhos, cavidade oral, orelhas e orifícios naturais. As 

alterações devem ser anotadas nos prontuários individuais, incluindo sinais de 

doenças e condições comportamentais como estereotipias, mutilações, tratamentos 

e exames realizados. 

O Prontuário do Animal deve incluir as informações do registro, espécie 

(nome científico e popular), idade, sexo, marcação, dieta, tempo de cativeiro, 

município de origem, tipo de entrada (apreensão, resgate/recolhimento, entrega 

voluntária, devolução de depósito/guarda), tipo de procedência do animal [feira, 

residência, cativeiro, rinha, via pública (pista/estrada/rodovia), transporte, ambiente 

silvestre], descrição das condições iniciais do animal, indícios de doenças, existência 

de ferimentos, aspectos comportamentais, dados biológicos (biometria), semiologia, 

análises laboratoriais - coleta de material biológico, exames, tratamento - 

vermífugos/medicamentos/cirurgias, avaliação comportamental e de saúde e ficha 

de necropsia (BRASIL, 2021). 

Uma vez que a triagem é primordial para a correta destinação após a 

entrada no Cetas, é fundamental que haja pessoal técnico capacitado para 

identificação da espécie. Neste sentido, é importante fomentar a elaboração de 

guias ilustrados dos animais mais comumente apreendidos, respeitando as 

particularidades regionais. Especial atenção deve ser dada às espécies incluídas 

nas listas regionais e nacional de fauna ameaçada de extinção (EFE et al., 2006). 

Aves imaturas e filhotes podem ser difícies de serem identificadas pela 

apteria e mudanças na coloração inerentes à idade, sexo e fase de desenvolvimento 

das aves (GOGLIATH et al., 2010). Pela falta de dados confiáveis, é frequente 
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registrar a espécie apenas pelo gênero ou Família, particularmente as aves 

passeriformes que são a maioria dos animais dos Cetas. Nos países com menor 

diversidade biológica a identificação específica se torna mais corriqueira e acessível 

para reabilitadores, o que não acontece no Brasil. Alguns grupos taxonômicos 

possuem espécies crípticas que possuem semelhança morfológica e são 

indistinguíveis, porém incapazes de cruzar e gerar prole fértil (ALLGAYER et al., 

2021). No caso das aves, o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos publica 

atualizações taxonômicas sobre as espécies e subespécies, e na edição de 2015, 

registrou 1919 espécies de aves no Brasil, mostrando o desafio de identificar 

corretamente os animais em Cetas (PIACENTINI et al., 2015). A identificação pode 

exigir avaliação molecular para diferenciar os grupos biológicos. 

Dentre os aspectos relevantes da manutenção de animais silvestres em 

cativeiro, existem práticas consideradas inaceitáveis como falhas na identificação e 

falta de controle da dor (NEWBURY et al., 2018). 

Eventualmente ocorrem enganos na identificação dos espécimes. Isso se 

torna grave quando os responsáveis pela destinação desses animais definem que 

esses devem retornar à natureza. Dessa forma, várias espécies foram introduzidas 

em regiões fora de sua área de ocorrência natural (PELLES, 2003). 

A incerteza taxonômica é uma preocupação constante dos técnicos que 

atuam nos Cetas, sendo relacionada com a falta de informações quanto à origem 

dos animais, falta de pessoal técnico especializado, carência de treinamento para 

suprir esta deficiência, excesso de trabalho que implica em menor acurácia na 

realização das atividades em apreensões muito extensas. A identificação incorreta 

acarreta problemas na destinação e soltura, manejo, classificação do status de 

conservação e cuidados para seu tratamento. As formas comuns de identificação 

taxonômica se baseiam em biometria e morfologia, além de busca em literatura, 

sites especializados e consulta a experts, porém técnicas de biologia molecular 

podem ser aplicadas apesar da dificuldade de obter recursos para este fim. As 

técnicas usuais e mais eficientes na abordagem para a resolução de incertezas 

taxonômicas ganharam ajuda da tecnologia com o uso de dados genéticos, como os 

marcadores genéticos, estudos dos cromossomos, alozimas, microssatélites de 

DNA, impressões digitais e a utilização do DNA mitocondrial (KOZAK, 2014). 
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3.9 QUARENTENA 

 

A quarentena é o período de isolamento do animal ou grupo de animais no 

Cetas, com vistas à detecção e tratamento de eventuais doenças preexistentes, bem 

como para diminuição do risco de transmissão de doenças a outros animais 

abrigados na unidade. Os animais submetidos à quarentena terão o período de 

isolamento definido de acordo com o grupo taxonômico, a origem e as condições do 

indivíduo (BRASIL, 2021) e se tiverem tratamento clínico durante a quarentena 

deverão ser acompanhados por meio de prontuário próprio (BRASIL, 2014b).  

A localização da quarentena deve ser estratégica entre a recepção, triagem 

e a área de reabilitação, sendo recomendado que seja construída em edificação 

isolada e independente, para impedir a contaminação e disseminação de doenças. A 

estrutura sugerida pela Nota Técnica do Espírito Santo é uma recepção, sala de 

técnicos, três salas de triagem (de aves, mamíferos, répteis), seis salas de 

ambulatório/quarentena, sala de apoio da quarentena, almoxarifado, banheiro 

exclusivo para veterinários e tratadores, depósito e dois recintos externos para 

quarentena de grandes animais (ESPÍRITO SANTO, 2018).  

Apesar de raros, os anfíbios e os invertebrados também chegam aos Cetas 

e não existem recomendações e normas para estes grupos quanto à abordagem, 

manejo, exames e doenças. A falta de informações e publicações a este respeito 

pode ser um risco quanto à disseminação de patógenos entre os grupos 

taxonômicos ou ainda comprometer a qualidade-de-vida dos animais apreendidos ou 

entregues espontaneamente. Na Austrália existe o protocolo de realizar a eutanásia 

de anfíbios para evitar a disseminação de fungos (AUSTRÁLIA, 2011). Os 

invertebrados têm pouco espaço no que tange à Conservação das Espécies, mesmo 

sendo um grupo megadiverso de maior biomassa no planeta. As pesquisas ainda 

são insipientes e precisam envolver as relações entre os vertebrados e 

invertebrados. 

A Nota Técnica do Espírito Santo recomenda ainda que a quarentena receba 

exclusivamente animais de apreensões em cativeiro e que permaneçam isolados por 

sete dias para realização de exames conforme o quadro clínico. Este protocolo 

recomenda a sexagem, marcação e terapia antiparasitária em todos os animais 

(ESPÍRITO SANTO, 2018). Porém, o período de permanência em isolamento é 
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definido de acordo com o grupo taxonômico, a origem e as condições do indivíduo 

(BRASIL, 2014b). 

Os exames a serem realizados nos indivíduos serão definidos de acordo 

com as avaliações técnicas realizadas e terão como referência o Anexo II (Exames 

laboratoriais de referência) da IN IBAMA no 05/2021 (BRASIL, 2021). Os exames de 

referência recomendados pela IN IBAMA no 23/2014 são coproparasitológico (direto, 

flutuação e sedimentação), esfregaço de fezes corado com Gram, hemograma, 

bioquímica sérica, pesquisa de hemoparasitos, urinálise, coleta de ectoparasitos 

(BRASIL, 2014b). 

 Infelizmente os Cetas existentes hoje não possuem infraestrutura para a 

realização da devida quarentena, muitas vezes nem para a realização dos exames 

preliminares. Isso resulta em introdução de patógenos no meio ambiente quando os 

animais apreendidos são soltos indiscriminadamente (PELLES 2003). 

 

3.9.1 Controle da transmissão de doenças entre os animais 

 

A quarentena de um Cetas é um ambiente sujeito a grande movimentação 

de microorganismos dada a sua característica de fluxo de entrada e saída de 

animais e pessoas. Os animais silvestres que são recebidos neste ambiente estão 

sob influência de muitos agentes estressantes que os tornam mais susceptíveis a 

contrair e expressar doenças particularmente as de origem infecciosa e 

comportamental. É ampla a gama de possibilidades de passagem de 

microorganismos entre os animais em recintos, gaiolas e caixas de uso comum, com 

múltiplas espécies compartilhando o mesmo ambiente, bebedouros e comedouros. 

Animais apreendidos que albergam patógenos e doenças podem ser risco 

para outros indivíduos no cativeiro de destino, causando problemas sérios e 

irreversíveis (IUCN, 2000). 

Animais recém-chegados devem ser isolados em áreas separadas até que o 

seu estado sanitário possa ser determinado pelo veterinário. Animais suspeitos ou 

que sejam portadores de doenças infecciosas devem ser mantidos em quarentena 

estrita durante a reabilitação. Sinais de doença devem incluir baixo escore corporal, 
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tosse, espirro, sons respiratórios anormais, secreções oculares, nasais e diarreia. A 

limpeza dos equipamentos e recintos/alojamentos com animais suspeitos ou 

portadores de doenças infecciosas deve ser cuidadosa. Animais que serão 

reabilitados não devem ter contato com animais domésticos e as pessoas que 

manipulam os animais devem lavar suas mãos com água e sabão ou desinfetantes 

antes e depois da manipulação e atendimento aos animais. Quando manipular 

múltiplos animais, deve-se começar com os mais jovens e saudáveis e terminar com 

os mais velhos e doentes para reduzir o risco de transmissão de doenças. Espécies 

diferentes que estão em reabilitação devem ser mantidas em ambientes diferentes 

durante todo o tempo. Quando espécies diferentes estão mantidas juntas, deve-se 

tomar cuidado para minimizar interações agressivas (AUSTRÁLIA, 2011; BWRC, 

2021).  

A limpeza e desinfecção devem ser cuidadosas nos Centros de Triagem, 

pois existe rotatividade intensa de animais que utilizam os mesmos espaços. A 

constante entrada e saída de animais não deve ser a justificativa para não realizar a 

higienização adequada de gaiolas, caixas e equipamentos que entram em contato 

com os animais. Outro fator limitante pode ser a falta de recursos financeiros e 

humanos para a realização das tarefas e nestes casos, o planejamento cuidadoso 

deve incluir o orçamento, o tempo e o pessoal necessário para a limpeza. A 

manutenção dos ambientes, equipamentos e gaiolas limpos é crucial para evitar 

infestações por insetos e roedores. A sujeira pode provocar ou piorar quadros de 

doenças, favorecer a disseminação de patógenos e deteriorar os materiais 

rapidamente. Os protocolos de limpeza e desinfecção devem incluir os 

procedimentos de remoção da matéria orgânica, lavagem, secagem e 

armazenamento de todos os equipamentos, caixas e gaiolas. Como não costuma 

haver um tempo de vazio sanitário entre o uso das gaiolas e recintos, a desinfecção 

pelo calor utilizando vassoura de fogo é muito eficiente e barata, sendo acessível e 

fácil de aplicar. Os equipamentos de proteção individual (EPIs) são imprescindíveis 

para o manejo de animais silvestres, uma vez que é difícil precisar se albergam 

patógenos passíveis de transmissão ao plantel e às pessoas. A troca de botas entre 

recintos é uma prática recomendada, bem como o uso de pedilúvios para evitar a 

disseminação de agentes infecciosos entre os grupos animais. No entanto, deve 

fazer parte dos protocolos descritos para controle de infecções nos Cetas, a 
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manutenção dos líquidos desinfetantes nos pedilúvios na concentração correta e a 

troca sempre que houver a presença de matéria orgânica. 

Os Cetas podem ser considerados detentores de preciosas informações 

acerca de patógenos e doenças dos animais silvestres. Tal fato torna-se de grande 

importância, principalmente, no caso dos primatas que, por serem taxonomicamente 

mais próximos à espécie humana, podem ser fontes de introdução e disseminação 

de doenças zoonóticas (BRASIL, 2005). Considerando que existem grandes riscos 

de disseminação de doenças a partir dos animais que estão na quarentena, atenção 

também deve ser dada para a destinação das carcaças dos animais que morrerem 

durante este período de observação e tratamento. Não é recomendado que haja o 

aproveitamento científico da carcaça pelo desconhecimento dos potenciais 

patógenos albergados pelos animais provenientes da quarentena. 

Os protocolos de triagem de animais devem incluir a dimensão humana da 

saúde ambiental, entendendo que os animais não são apenas vetores de doenças, 

mas que participam da cultura das populações relacionadas à captura e tráfico 

(LIMA; SENA, 2009), se tornando um problema de saúde única para a sociedade. 

 

3.9.2 SARS-CoV-2 – Ameaça da fauna silvestre 

 

A notícia da presença de uma nova doença em um mercado de animais na 

China trouxe muita preocupação para o mundo. A lembrança de surtos de doenças 

virais anteriores (SARSCoV-1, H1N1, MERS, FEBRE DO NILO, FEBRE AMARELA,  

AIDS, RAIVA) trouxeram à tona a vulnerabilidade da população humana, neste 

contexto multiespécies onde ocorre o spillover, ou seja, a transmissão da doença 

entre grupos taxonômicos diferentes. Existe ainda a hipótese que a transmissão do 

coronavírus tenha acontecido a partir do tráfico de animais vivos (LYTRAS et al., 

2021). Diante de tantas críticas e medo, a realidade de um mercado de animais 

vivos não é diferente de um Centro de Triagem que recebe uma variedade de 

espécies em situações desconhecidas. 

Pensando no risco da emergência de coronavirose em Centros de 

Reabilitação, um grupo multicêntrico pesquisou em Centros de Triagem e 
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Reabilitação de Animais Silvestres na América Latina se houve mudanças nos 

protocolos de biossegurança e prevenção de doenças na quarentena, isolamento e 

soltura após o início da pandemia de SARS-CoV-2. O foco foi para espécies 

reconhecidamente susceptíveis como os felídeos, mustelídeos e primatas não-

humanos. Naturalmente os grandes desafios identificados foram os relacionados 

com logística e orçamento. Mas a recomendação a partir desta avaliação do 

panorama foi de aplicação da quarentena em instalações isoladas antes da 

admissão, testagem para indivíduos recém-chegados pertencentes às espécies 

potencialmente susceptíveis ao SARS-CoV-2, implementar diretrizes para testagem 

para animais silvestres, incluindo a avaliação das espécies de risco, definição de 

casos, biossegurança, manipulação das amostras e armazenamento (CHAVES et 

al., 2021). 

Para evitar que as zoonoses sejam amplamente transmitidas em Cetas, 

deve-se limitar o número e manter a distância física entre as pessoas, identificar e 

isolar animais com sinais clínicos compatíveis com SARS-CoV-2 e reportar para as 

autoridades locais, minimizar a quantidade de pessoas em contato com esses 

animais, usar vestimentas adequadas, luvas, máscaras, face shield e calçados 

(especialmente nas espécies consideradas susceptíveis) e limpar e desinfetar todos 

os equipamentos e utensílios reutilizáveis (CHAVES et al., 2021). 

Ainda existe o risco de zoonose reversa como é o caso dos cervos nos 

Estados Unidos da América. A presença de SARS-CoV-2 em animais vem sendo 

amplamente estudada, sendo o mink a espécie que mais foi afetada, seguida por 

cães e gatos. Existem registros em primatas não-humanos, leopardos, guaxinim, 

coelhos, morcegos, hamsters, tigres, furões, puma, lontra, causando em alguns 

casos o desenvolvimento de sinais clínicos e mortalidade (BONILLA-ALDANA et al., 

2021; OIE, 2021).  

Consequentemente, diretrizes de quarentena, reabilitação e soltura devem 

ser cuidadosamente elaboradas pensando nos riscos potenciais de uma doença 

com este alcance. A abordagem da fauna nos contextos do tráfico durante a 

pandemia tem sido uma oportunidade de contornar as limitações financeiras dos 

Centros de Triagem para estabelecer protocolos de cuidados na disseminação do 

coronavírus entre as espécies, a partir de maior envolvimento das esferas da saúde 

humana, animal e do meio ambiente. 
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3.10 REABILITAÇÃO 

 

Os animais recebidos no Cetas, a depender de suas condições, poderão 

passar por procedimentos visando à reabilitação (BRASIL, 2021). A reabilitação 

também inclui os cuidados médicos dos animais que chegam aos Cetas. Neste 

período os animais permanecem em ambientes restritos para um maior controle das 

condições sanitárias e para facilitar o manejo durante o tratamento e contenções 

físicas sucessivas. 

 

3.10.1 Tratamento médico - Setor de Veterinária 

 

Durante o período de permanência no Cetas, os animais são acompanhados 

individualmente quanto aos aspectos sanitários, nutricionais e comportamentais. A 

avaliação diária ou ronda é importante para identificar situações que exigem 

intervenção e ação rápida para evitar complicações.  A sanidade, tempo de cativeiro, 

tolerância à presença humana, status de conservação da espécie, habilidades de 

sobrevivência para caça, fuga, busca de abrigo e capacidade reprodutiva devem ser 

analisados antes de retornarem à natureza. 

Os animais devem ser separados conforme o estado sanitário, ameaça de 

extinção da espécie (status de conservação), probabilidade de soltura, 

particularidades do alojamento/recinto (espécies aquáticas, poleiros, substratos, 

abrigos), necessidade de reabilitação, grau de domesticação e pessoal capacitado 

disponível para a reabilitação. A ocupação dos recintos e gaiolas deve priorizar o 

alojamento de espécies com maior valor de conservação, lembrando que a grande 

maioria das apreensões contempla animais comuns. As práticas rotineiras de 

alojamento, reabilitação e manutenção de animais silvestres nos Cetas podem 

beneficiar o indivíduo, mas depreciar os esforços gerais da conservação (IUCN, 

2000). 
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Pode levar muito tempo para encontrar um cativeiro adequado e a 

manutenção e cuidados destes animais podem ser caras. As necessidades 

nutricionais podem ser muito específicas. Manter animais em cativeiro de maneira 

humanitária exige espaço, orçamento e conhecimento que não estão disponíveis em 

todos os locais (IUCN, 2000). 

A estrutura da área de manutenção e reabilitação é onde será realizado o 

tratamento médico-veterinário, e deve estar localizada de modo a permitir o fácil 

intercâmbio de animais com o setor de quarentena e recintos. Deve conter sala de 

recepção, sala de triagem de répteis, aves e mamíferos, consultórios, salas de 

atendimento neonatal, sala pré-cirurgia, centro cirúrgico, sala pós-cirurgia, sala de 

internação de animais de grande porte, sala de apoio à clínica veterinária, banheiros 

exclusivos para veterinários e tratadores, almoxarifado, depósito para Material de 

Limpeza (DML) e dormitório. É recomendado que a Clínica possua setores de apoio 

diagnóstico (laboratórios de patologia clínica e diagnóstico por imagem). A Sala de 

Necropsia deve ser uma estrutura independente para impedir contaminação de 

animais e amostras (ESPÍRITO SANTO, 2018). 

A Nota Técnica do Espírito Santo recomenda que a área de reabilitação, 

também chamada de Clínica, receba exclusivamente animais recolhidos da natureza 

que costumam ser animais traumatizados, atropelados ou que sofreram quedas, 

acidentes e colisões. Neste ambiente será realizada a quarentena dos animais 

recolhidos para evitar a disseminação de patógenos entre os grupos de animais 

apreendidos daqueles que são provenientes da natureza (ESPÍRITO SANTO, 2018). 

Os alojamentos para cuidados intensivos costumam ser gaiolas, caixas e 

viveiros que permitem que o animal se movimente, se erga, gire, mas sem espaço 

para correr, pular ou voar e deve ser à prova de fuga. As condições ambientais 

devem ser controladas e adequadas para a espécie, idade e estado de saúde. Um 

fator importante para o manejo em cativeiro é manter o ciclo circadiano e a fonte de 

luz deve ser diferente da fonte de aquecimento (AUSTRÁLIA, 2011). A alteração dos 

ciclos de claro-escuro e sono-vigília são fatores estressantes que prejudicam o 

processo de reabilitação. 

Animais jovens sob cuidados intensivos devem ser monitorados 

repetidamente durante o dia e devem ser pesados pelo menos duas vezes por 

semana. Jovens independentes e animais com cuidados intermediários devem ser 

monitorados pelo menos uma vez ao dia e devem ser pesados pelo menos uma vez 
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por semana. Animais preparados para soltura devem ser observados a cada poucos 

dias para determinar se estão prontos fisicamente e com comportamento adequado. 

Monitorar a temperatura dentro dos recintos, salas, caixas e nos casos que o 

suporte térmico é importante, deve-se fornecer cobertores, aquecedores e ar-

condicionado (AUSTRÁLIA, 2011). 

Para manter a tranquilidade e reduzir os estímulos visuais e auditivos pode-

se cobrir com toalhas, colocando em quartos mais quietos e calmos, com ventilação 

adequada. A higiene dos alojamentos, caixas e gaiolas deve ser diária ou sempre 

que for considerado necessário em decorrência do consumo de alimentos, presença 

de pelos, penas, excretas e outras situações que são complicantes para a 

recuperação dos pacientes. Aves que serão encaminhadas para soltura podem lesar 

as penas e as asas em gaiolas com grades e deve-se evitar feno/cepilho como 

substrato, pois predispõem a infecções, pododermatite, acúmulo de sujeira no corpo 

e formação de crostas e lesões (AUSTRÁLIA, 2011). 

Deve-se manter os registros dos animais que entraram na reabilitação, pois 

podem ser usados para desenvolver melhores tratamentos, educar reabilitadores, 

identificar as tendências nos incidentes com a fauna e identificar processos que 

ameaçam os animais.  

O exemplo do resgate e reabilitação que acontece na Austrália com 

profissionais preparados e que fazem os procedimentos padronizados em 

consonância com as normas dos grupos de cuidados com a fauna é muito minucioso 

nas informações que são armazenadas de cada animal. O registro deve conter: 

detalhes do encontro (data, local, circunstâncias, condição do animal e número de 

identificação próprio); dados da espécie (nome, sexo, idade, peso inicial e condição 

geral); cuidados (nome e endereço da primeira pessoa que encontrou e nome e 

endereço do reabilitador de fauna; destinação (data, destino, local e marcas 

permanentes). Estes dados devem ser enviados anualmente à área de manejo de 

fauna do Órgão Ambiental da Austrália (OEH - Office of Environment and Heritage) 

em um formato eletrônico aprovado. Os reabilitadores devem registrar o peso do 

animal durante os cuidados para que alterações sejam rapidamente identificadas (a 

frequência de pesagem vai depender do tipo de cuidado exigido); quando um 

indivíduo é transferido para outro reabilitador ou organização por qualquer razão, 

cópias dos registros de dados devem ser transferidos com ele. Se o animal morreu 

por causas suspeitas de surtos de doenças sérias, o reabilitador de fauna deve 
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contatar imediatamente o grupo de reabilitadores para o envio de amostras ou 

necropsia se necessário (Política e Procedimentos para Identificação e Manejo de 

Doenças da Fauna). Informações adicionais que devem ser anotadas: quem 

descobriu o animal (nome e detalhes do contato); quando o animal foi descoberto 

(hora do dia); qualquer tratamento ou alimento oferecido antes do transporte 

(AUSTRÁLIA, 2011). 

No Brasil, os procedimentos de reabilitação poderão ser efetuados 

integralmente nos Cetas, ou ainda, por meio da utilização de estruturas existentes 

em Áreas de Soltura de Animais Silvestres (Asas) com reabilitadores cadastrados 

(BRASIL, 2021). 

O reabilitador com Asas deve disponibilizar viveiro(s) de aclimatação para a 

reabilitação de animais silvestres e oferecer a alimentação conforme a orientação. A 

soltura só pode ser feita quando autorizada. As condições de segurança, limpeza, 

cuidados com sons altos, evitar contato com seres humanos e animais de estimação 

são obrigatórias para evitar o estresse e favorecer a reabilitação. Os animais que 

morrerem no processo de reabilitação devem ser entregues ao órgão ambiental 

juntamente com os dispositivos de marcação. Em caso de roubo ou furto de 

qualquer espécime, deverá ser feito o Boletim de Ocorrência e o Ibama deverá ser 

imediatamente comunicado. Caso os animais adoeçam, briguem ou se machuquem 

deve-se comunicar ao Ibama e é proibido transferir, doar, vender ou matar os 

animais colocados sob sua responsabilidade (BRASIL, 2021). 

 

3.10.2 Estrutura de áreas de apoio 

 

Setor de Nutrição  
O setor destinado ao preparo da alimentação dos animais, também chamado 

de Cozinha ou Setor de Nutrição, deve estar localizado estrategicamente para 

facilitar o recebimento e a estocagem dos alimentos e o acesso dos tratadores para 

o preparo das dietas.  Os padrões de higiene na manipulação dos alimentos e dos 

utensílios devem seguir as recomendações da vigilância sanitária. Neste período os 

animais receberão uma dieta específica, de acordo com seus hábitos alimentares e 
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exigências nutricionais, incluindo o fornecimento de presas vivas aos carnívoros, o 

que proporciona o exercício de caça. 

A dieta deve ser balanceada para permitir o crescimento e desenvolvimento 

apropriados para a espécie, tamanho, idade, mobilidade e estado fisiológico do 

animal. O alimento que é consumido na natureza deve ser a base da dieta do 

animal. Filhotes em amamentação devem tomar leite apropriado para a espécie e 

fase de desenvolvimento (AUSTRÁLIA, 2011). 

A sala de preparo de alimentos é de uso exclusivo para separação, 

armazenamento, limpeza, preparo e distribuição de alimentos destinados aos 

animais. A dieta deve ser formulada por nutricionistas experientes e as planilhas 

devem ficar na cozinha para a montagem das bandejas e comedouros. 

O Setor de Nutrição também pode ser responsável pelo biotério que faz a 

produção de alimentos vivos para os animais, que deverá ter estrutura e acessos 

independentes. O Biotério é o local para a criação e a manutenção de pequenos 

animais, destinados à alimentação de várias espécies de répteis, aves e mamíferos, 

incluindo o treinamento de caça de carnívoros. As salas deverão ser climatizadas 

para atender às necessidades de criação de cada grupo de animais invertebrados e 

vertebrados. Recomenda-se salas de invertebrados, salas de vertebrados, espaço 

de apoio, sala de armazenamento de rações, depósito, sala de armazenamento de 

caixas, área externa para lavagem e secagem (ESPÍRITO SANTO, 2018). 

Os restos alimentares provenientes do preparo e da limpeza dos recintos, 

juntamente com as excretas podem ser encaminhados para compostagem, 

produção de adubo e minhocário. Os restos de alimentos de um animal não podem 

ser dados a outro. A matéria orgânica não deve se acumular e a sua destinação 

segue as especificações do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde. Em 

todas as áreas da Reabilitação deve ser feito o controle de roedores, baratas, 

mosquitos e moscas, conforme as recomendações da Vigilância Sanitária. 

 

Recintos 
Após o período de quarentena ou após receberem alta clínica, os animais 

deverão ser alojados em recintos individuais ou coletivos, de acordo com as 

características biológicas de cada espécie. A ambientação dos recintos, viveiros e 

gaiolas nos quais serão mantidos os animais para reabilitação e posterior destinação 
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(cativeiro, soltura ou eutanásia) devem proporcionar o bem-estar e a possibilidade 

de um desfecho favorável com qualidade-de-vida para os indivíduos e para a 

conservação das espécies. O período de reabilitação deve priorizar o conforto e 

preparação do animal para sua destinação. Deve-se evitar sofrimento físico e 

psicológico e as condições ambientais como temperatura, banhos de sol, umidade, 

luminosidade e limpeza devem promover uma recuperação com dignidade. 

Os animais que não estão em tratamento médico e estão aptos para 

reabilitação e soltura são mantidos em recintos com características que permitam o 

treinamento para o retorno à natureza. Os recintos podem ser versáteis e 

polivalentes podendo albergar diferentes espécies conforme a demanda. 

Todos os recintos devem possuir pontos de água, porta dupla de segurança 

para evitar a fuga, sistema de esgoto e instalação de ralos com tampa 

escamoteável, sistema de aquecimento e cortina corta vento, pontos de energia, 

torneiras para alimentar os bebedores e módulos de irrigação posicionados sobre a 

parte superior dos viveiros, acima do nível da tela metálica, sistema de câmeras para 

estudo do comportamento dos animais para avaliação de soltura e destinação 

(ESPÍRITO SANTO, 2018). 

Animais que precisam de manejo menos frequente e já iniciaram os 

exercícios para possibilitar a destinação devem ser encaminhados para recintos 

intermediários que permitem movimentação parcial, mas possibilitam rápida 

contenção para monitoramento e tratamento. O animal deve conseguir sair da fonte 

de calor e se for externo deve ter abrigo. É uma área com enriquecimento ambiental 

que facilite o treinamento com muitos poleiros, ambiente para escaladas, subir em 

árvores, banheiras, substratos variados e esconderijos. É importante ter acesso a 

banhos de sol e as espécies gregárias devem ser mantidas em grupos. Répteis 

normalmente não precisam de condicionamento intensivo antes da soltura 

(AUSTRÁLIA, 2011; BVZS, 2016).  

Para adquirir condição física, aclimatação às condições ambientais externas 

e praticar seu comportamento natural nesta fase de pré-soltura, as interações com 

seres humanos devem ser mínimas. Deve ter espaço suficiente para se movimentar 

livremente e expressar o seu repertório normal de comportamentos. Aves devem ter 

espaço para voar com sistema de segurança de porta dupla (AUSTRÁLIA, 2011). 

Para o animal ser destinado para a soltura deve-se ter certeza de que está 

fisicamente preparado e que possui condições de sobrevivência adequadas (BWRC, 
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2021). A preparação para a soltura se inicia no momento do resgate e continua 

durante todo o processo de reabilitação. Alguns indivíduos podem perder 

gradativamente sua capacidade de sobreviver na natureza durante o cativeiro, de 

modo que é vital que o tempo de reabilitação seja o mínimo possível. Os animais 

não podem ser soltos até estarem fisicamente preparados: devem estar recuperados 

de todas as injúrias e/ou doenças e se locomover adequadamente; seu peso e 

escore corporal devem estar apropriados para a espécie, idade e sexo. A boa 

performance física é determinada por observação passiva e avaliação ativa, 

estimulando o animal a se exercitar e percebendo a melhora no decorrer do tempo; 

sua pelagem, plumagem, escamas e pele devem estar adequados para a 

sobrevivência no ambiente natural (AUSTRÁLIA, 2011).  

A qualidade do processo de reabilitação é um aspecto que deve ser 

considerado na tomada de decisão sobre as destinações possíveis. Os rapinantes, 

por exemplo, são comumente resgatados apresentando problemas de origem 

traumática como fraturas e lacerações. O investimento em tempo e recursos 

humanos na terapia e reabilitação, aliado ao estresse e prejuízos psicossociais 

destes animais deve ser motivo de avaliação quanto aos benefícios da reabilitação. 

Animais mantidos em tratamento por longos períodos e que não se recuperam para 

serem soltos, mobilizam recursos infrutíferos para a conservação das espécies, 

podem agravar lesões e doenças, aumentar o risco de adquirir infecções e 

disseminar aos outros animais e pessoas. 

O tempo que os animais permanecem nos Cetas é muito variável podendo 

ser de horas, poucos dias (em caso de animais recém-capturados de ambiente 

natural e sadios), muitos dias ou até anos para os casos de animais que necessitem 

de reabilitação (animais doentes, debilitados ou amansados) e/ou não exista local 

para destinação (ESPÍRITO SANTO, 2018). 

Quanto mais tempo o animal permanece em cativeiro, mais intercorrências 

são registradas e consequentemente, menor possibilidade de destinação. O tempo 

de cativeiro predispõe ao aparecimento de doenças em consequência das condições 

às quais os animais são mantidos e pela maior susceptibilidade causada pelo 

estresse e queda na imunidade pela alimentação diferente da natureza, doenças 

concomitantes e condições ambientais subótimas. 

Animais mantidos em cativeiro longe da sua área de distribuição podem 

escapar e se tornar pragas. A introdução não intencional de espécies exóticas pode 
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promover o estabelecimento de espécies invasoras causando danos à agricultura, 

pesca, pecuária, populações de vida-livre e ao ambiente como um todo (IUCN, 

2000). 

Animais que permanecem algum tempo em cativeiro antes de serem 

destinados tem mais possibilidades de adquirir comportamentos que não são 

próprios da espécie, perder comportamentos necessários para a natureza, sofrer 

imprint, adquirir doenças que podem comprometer a sobrevivência do indivíduo em 

caso de soltura, ameaçar as populações da natureza e de cativeiro caso seja 

transferido para outro estabelecimento (IUCN, 2000). Como muitas doenças e 

patógenos não podem ser diagnosticados, nem mesmo a mais estrita quarentena e 

bateria de exames podem assegurar que o animal esteja saudável, então isolamento 

por tempo indeterminado ou a eutanásia devem ser as opções (IUCN, 2000). 

 

3.11 BEM-ESTAR E QUALIDADE-DE-VIDA NOS CENTROS DE TRIAGEM 

 

As condições de manejo e ambientação dos recintos e gaiolas são fatores 

cruciais para suprir as necessidades dos animais em todos os domínios: nutrição, 

ambiente, saúde física, comportamento e estado mental ou afetivo. A satisfação das 

necessidades básicas de sobrevivência dos animais por alimento, abrigo, saúde e 

segurança fazem parte do manejo essencial em cativeiro. Porém, oferecer 

oportunidades para que os animais tenham experiências positivas, com foco no seu 

conforto, prazer, interesse e confiança podem ser atingidos durante o treinamento 

para a soltura ou preparação para um novo cativeiro (MELLOR et al., 2015). 

A manipulação dos animais durante a quarentena e reabilitação deve ser 

cuidadosa para não exacerbar estados de estresse pré-existentes. A higiene e 

limpeza dos acessórios para enriquecimento dos animais devem fazer parte do 

programa de bem-estar, sendo também útil para os protocolos de controle de 

transmissão de patógenos entre diferentes animais e entre as pessoas (BWRC, 

2021). 

Buscando a sobrevivência das espécies no meio ambiente, a conservação 

se preocupa com a performance e sobrevivência das populações e dos 
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ecossistemas naturais. A forma como um animal é mantido em um Cetas (manejo 

alimentar, ambiental e treinamento para voltar para vida-livre) será diretamente 

responsável pela soltura como destinação. Em outras palavras, é importante que o 

bem-estar dos animais que estão em reabilitação esteja operante para garantir o 

sucesso da soltura, prevendo um indivíduo apto e com qualidade-de-vida. Embora 

pareçam conceitos divergentes porque o bem-estar se relaciona às condições de 

manejo em cativeiro e a conservação prioriza as espécies no ambiente selvagem, é 

importante ressaltar que a reabilitação terá diferentes abordagens do ponto de vista 

do bem-estar enquanto os animais desenvolvem autonomia e reaprendem 

comportamentos para viverem na natureza. 

A Medicina Veterinária Legal investiga os casos de casos de maus-tratos a 

animais a partir de vários exames, entre eles fazendo a avaliação de bem-estar. 

Segundo Reis (2017), bem-estar animal é a determinação do grau de bem-estar 

animal no ambiente em que está alojado (residências, fazendas, lojas, zoológicos 

etc.), visando à investigação da ocorrência de maus-tratos. Existe uma interação 

com o ambiente em que o animal está albergado. 

A nossa proposta se refere ao uso do termo bem-estar para as condições de 

manejo em cativeiro que irão proporcionar qualidade-de-vida para um indivíduo se 

tornar apto para o retorno à vida selvagem. A qualidade-de-vida se refere às 

condições que os animais têm para viverem plenamente na natureza, exercendo 

suas funções ecológicas e favorecendo a conservação da sua espécie. Um animal 

apto para soltura é aquele que foi mantido em um ambiente de qualidade durante a 

sua reabilitação, que teve padrões de bem-estar adequados para que 

desenvolvesse condições, habilidades e comportamentos necessários para o seu 

retorno à natureza com qualidade-de-vida. 

O bem-estar físico e psicológico é promovido pelo enriquecimento ambiental 

e comportamental, voltado para o desenvolvimento de competências específicas 

importantes para a sobrevivência e reprodução na natureza. A introdução de presas 

vivas é importante para animais que voltam para o ambiente natural, o que pode 

suscitar preocupações pelo bem-estar do animal predado, porém no sentido de 

desenvolver a capacidade de sobrevivência na natureza com qualidade-de-vida. 

Durante o condicionamento para a soltura é possível que haja alterações na rotina 

de alimentação e estímulos diferentes como alternância entre escassez e excesso 

de comida, presença de predadores ou diferentes espécies. Esse comprometimento 
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do bem-estar deve ser avaliado se é benéfico para a sobrevivência do indivíduo ou 

para população em vida-livre (MELLOR et al., 2015), pois vai proporcionar 

treinamento para o animal ter qualidade-de-vida em diferentes situações que podem 

surgir na natureza. 

 Qualquer ato de crueldade contra animais em cativeiro é proibido, seja físico 

ou mental, seja infligido diretamente ou através de más condições de acomodação e 

manejo ambiental. Os cuidados e atenção às necessidades individuais também 

fazem parte dos deveres dos tratadores em priorizar o bem-estar dos animais 

(BWRC, 2021). A utilização de presas vivas para a reabilitação dos animais não 

deve ser considerada maus-tratos, pois confere ao predador o comportamento 

adequado para buscar os recursos na natureza. A utilização de espécies exóticas na 

reabilitação está contemplada na legislação brasileira em benefício à conservação 

de espécies que estão aptas para serem liberadas em vida-livre (BRASIL, 2021). 

 Baseado nas necessidades físicas e comportamentais que norteiam o 

propósito de bem-estar e qualidade-de-vida fica claro que a preparação de um 

animal para sua destinação tem que proporcionar condições para que este exerça 

suas atividades, funções e comportamentos, seja em cativeiro ou em vida-livre.  

 

3.12 DESTINAÇÃO 

 

As diretrizes e procedimentos para destinação dos animais da fauna 

silvestre nativa e exótica apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente 

às autoridades competentes foram definidas pela IN IBAMA no 179/2008, porém esta 

norma precisava de adequações e foi revogada pela IN IBAMA no 23/2014. 

Atualmente a IN IBAMA no 05/2021 apresenta atualizações complementares sobre 

as diretrizes, prazos e os procedimentos para operacionalização dos Centros de 

Triagem de Animais Silvestres (Cetas), bem como para destinação de animais 

silvestres apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente a esses centros. 

Sobre destinação, é importante destacar que a Instrução Normativa IBAMA no 

19/2014 do IBAMA prevê as seguintes modalidades de destinação da fauna:  
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I - no caso de animais silvestres: a) soltura em seu habitat natural; b) cativeiro 

(jardins zoológicos, fundações, entidades de caráter científico, centros de triagem, 

criadouros regulares ou entidades assemelhadas), desde que confiados a técnicos 

habilitados;  

II - no caso de animais domésticos e exóticos: a) venda ou leilão; b) doação; 

A venda de animais silvestres confiscados não é permitida em vários países 

para transmitir uma mensagem ao público de educação ambiental sobre coibir os 

atos ilegais que envolvem a fauna, além de excluir animais provenientes do 

comércio ilegal do mercado (CITES, 2016). 

Posteriormente, na atualização feita em 2021, as modalidades de destinação 

da fauna silvestre recebida nos Cetas que na IN IBAMA no 23/2014 eram imediatas e 

mediatas, no Artigo 20 da IN IBAMA no. 05/2021 foram definidas da seguinte forma: 

I - rápida: 

a) soltura que deverá ser realizada no prazo máximo de 72 horas úteis de seu 

recebimento. 

b) cativeiro, apenas nos casos em que não houver possibilidade de 

reabilitação do animal. 

II – posterior: soltura; soltura experimental; revigoramento populacional; 

reintrodução; cativeiro; para fins de pesquisa, educação ou treinamento; guarda 

doméstica provisória. 

As destinações de animais recebidos deverão ser registradas no SisCetas, 

mediante a emissão de Termo para Transporte e Destinação de Fauna (TTD) 

(BRASIL, 2021). 

A destinação para guarda doméstica provisória terá normativa específica, 

ainda não publicada no momento da confecção deste texto, e terá caráter 

excepcional, quando não for possível as demais destinações (BRASIL, 2021). 

A guarda provisória e/ou doméstica já é praticada de maneira rotineira nos 

termos da lei brasileira (BRASIL, 2013a, 2014a). A Resolução do CONAMA nº 

457/2013 já normatizava o depósito e a guarda provisórios de animais apreendidos e 

resgatados, situação que comumente vem sendo aplicada pelas agências fiscais e 

pelos Tribunais de Justiça (BRASIL, 2013a). No entanto, a publicação de uma 

atualização desta norma demonstra que a pauta da destinação é um problema a ser 

organizado nas esferas jurídicas. 
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O Termo de Depósito de Animal Silvestre – TDAS, também de caráter 

provisório, permite que o autuado assuma voluntariamente o dever de prestar a 

devida manutenção e manejo do animal apreendido até ser designada a destinação. 

É possível destinar a um terceiro interessado com um Termo de Guarda de Animal 

Silvestre – TGAS, também de caráter provisório, no qual o interessado, que não 

detinha o espécime, assume voluntariamente o dever de guarda do animal, 

enquanto não houver destinação nos termos da lei (BRASIL, 2013a; PARANÁ, 

2016). 

A destinação de animais silvestres apreendidos poderá se dar a qualquer 

tempo, mediante atendimento das condições e dos procedimentos previstos em lei 

(BRASIL, 2021). 

É ainda uma destinação prevista em lei, a devolução dos animais, caso 

ainda não repatriados, nas seguintes situações (BRASIL, 2021): 

I- apresentação ao Cetas de decisão judicial que determine a devolução do animal, 

acompanhada de parecer de força executória expedido por órgão da Advocacia-

Geral da União. 

II- apresentação ao Cetas de decisão administrativa aplicada pelo órgão competente 

que cancele a apreensão. 

Para a IN ICMBio no 06/2009, os animais da fauna silvestre serão libertados 

em seu habitat ou doados a jardins zoológicos, fundações, entidades de caráter 

científico, centros de triagem, criadouros regulares ou entidades assemelhadas, 

desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados, podendo, ainda, 

respeitados os regulamentos vigentes, ser objeto de guarda pelo ICMBio ou de 

depósito doméstico provisório (BRASIL, 2009). 

Em muitos países, a prática geral é doar animais confiscados para 

zoológicos ou aquários; entretanto, esta opção é pouco viável, pois não é possível 

acomodar as grandes quantidades de animais que são disponibilizadas. Além dos 

recursos necessários para abrigá-los e administrar cuidados veterinários, essas 

instituições frequentemente estão pouco interessadas em espécies comuns, que 

correspondem à grande maioria dos animais apreendidos. A comunidade 

internacional de zoológicos reconheceu que alojar animais de baixa prioridade 

conservacionista, considerando-se as limitações de espaço físico e verbas, pode 

beneficiar tais indivíduos, mas pode diminuir os esforços conservacionistas como um 

todo (EFE et al., 2006). 
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A União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) publicou as 

Diretrizes para Destinação de Animais Apreendidos (Guidelines for the Placement of 

Confiscated Animals) que foi aprovada na 51a Reunião do IUCN Council na Suiça 

em fevereiro de 2000 pela Comissão de Sobrevivência das Espécies (SSC). Este 

documento recomenda que as autoridades que tiverem a guarda dos animais, 

devem destiná-los responsavelmente de uma maneira eficiente, conveniente e 

oportuna. A legislação, as práticas culturais e as condições econômicas 

influenciarão as decisões sobre a destinação apropriada dos animais apreendidos 

(IUCN, 2000). 

Ainda, para a IUCN existem três destinos possíveis para a fauna apreendida 

ou resgatada que são a soltura, o cativeiro ou a eutanásia (destruição humanitária) 

(IUCN, 2000). Nas normas brasileiras, a eutanásia não se enquadra em uma 

destinação final para os animais silvestres dos Cetas, não sendo considerado um 

método de destinação legalmente aceito, e somente deve ser realizado quando 

recomendado clinicamente ou quando expressamente autorizado por algum ente 

jurídico (VILELA et al., 2017). A eutanásia é uma prática médico-veterinária indicada 

para cessar o sofrimento e não uma ação de gestão de fauna, que tem como fim 

coibir as práticas ilegais. Atenção deve ser dada também ao termo utilizado pela 

IUCN que é a destruição humanitária (grifo nosso) que apresenta forte impacto no 

entendimento da destinação, como acontece nos casos de apreensão de bens, 

produtos, subprodutos e petrechos, que na legislação brasileira podem ser doados, 

leiloados, destruídos e inutilizados. A destruição e a inutilização são medidas para 

evitar o uso e aproveitamento indevidos de objetos (BRASIL, 2014a). 

Apesar do aspecto humanitário da abordagem de um animal machucado 

recomendar que possa ser feita a eutanásia ou o tratamento do animal, o aspecto 

moral pode se tornar um dilema. A soltura de poucos animais na natureza pode ter 

pouca influência na conservação das espécies, podendo ser contraprodutivo em 

alguns casos (COOPER, 1987). O estado geral em que os animais chegam aos 

Cetas, a extensão e severidade das lesões e sinais clínicos são determinantes para 

a tomada de decisão quanto à destinação (MOLINA-LÓPEZ et al., 2013). Animais 

que exigem cuidados prolongados possuem menos chance de voltarem para a 

natureza, o que justifica considerar a eutanásia como uma destinação, tanto do 

ponto de vista humanitário quanto da perda de recursos, esforços e desgaste 

emocional para o as pessoas envolvidas. 
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Em março de 2020, o Ministro Gilmar Mendes do Superior Tribunal Federal, 

determinou a suspensão de todas as decisões administrativas ou judiciais, em 

âmbito nacional, que autorizem o sacrifício de animais apreendidos em situação de 

maus-tratos (BRASIL, 2020). Considerando que muitas ações de fiscalização 

apreendem animais silvestres em condições de maus-tratos, a determinação do 

Superior Tribunal Federal impede a prática de eutanásia nestas situações no Brasil. 

A destinação de animais apreendidos não é um processo simples. Apenas 

em raras situações as destinações terão sucesso ou serão o resultado de uma ação 

de conservação planejada. É primordial que o processo de apreensão/destinação de 

animais oriundos do tráfico ou do cativeiro tenha um caráter mais conservacionista, 

preocupando-se com a espécie, as comunidades e/ou o ecossistema e não apenas 

com o indivíduo apreendido (EFE et al., 2006).  

Opções para destinação de animais apreendidos têm sido influenciadas pela 

percepção que animais que retornam à natureza são uma ótima solução em termos 

de qualidade-de-vida e conservação. Vários pesquisadores da área de reintrodução 

de animais de cativeiro sugerem que as solturas podem estar entre as ações menos 

recomendadas por muitas razões. Este fato exige que as opções disponíveis para os 

agentes de fiscalização quanto à destinação dos animais sejam cuidadosamente 

revisadas (CITES, 2016). As normas brasileiras seguem esta tendência de revisão 

constante (IN IBAMA no 05/2021) das regulamentações, mas as opções 

permanecem em soltura ou cativeiro. 

A Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da 

Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES) justifica que os objetivos da 

destinação de animais confiscados são: 1) maximizar o valor da conservação de 

espécimes sem, em nenhuma instância, ameaçar a saúde, repertório 

comportamental ou status de conservação de populações em natureza e cativeiro 

desta espécie; 2) desencorajar futuro comércio ilegal ou irregular destas espécies; e 

3) oferecer uma solução humanitária para a manutenção de animais em cativeiro, 

retornando-as à natureza ou empregando eutanásia para destruí-las (CITES, 2016). 

No aspecto de cuidados humanitários dos animais apreendidos, vale ressaltar que 

as condições do cativeiro seja o doméstico ou Cetas, zoológicos, centros de 

pesquisa e afins, não são as ideais e os animais são obrigados a viver situações 

desafiadoras, maus-tratos e que podem impossibilitar uma destinação adequada 

com a soltura na natureza. A IUCN ainda alerta que o tratamento dos animais que 
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vão ser soltos na natureza deve ser de forma humanitária e com respeito, porém não 

é possível assegurar as condições futuras para estes indivíduos, o que pode reduzir 

as perspectivas de sobrevivência para justificar os riscos e custos envolvidos (IUCN, 

2000).  

O cerne da questão é sempre os cuidados que os animais devem receber 

enquanto estão em cativeiro, levando sempre em consideração o bem-estar físico e 

psicológico dos pacientes. Aspectos a serem considerados na hora de fazer a 

soltura: saúde, condições físicas e psicológicas, relacionamento com as pessoas, 

local de soltura e época do ano e clima (COOPER, 1987), em outras palavras, o 

animal deve apresentar qualidade-de-vida, que são as condições que favorecem a 

sua sobrevivência promovendo a conservação.  

A CITES recomenda que as práticas de destinação sejam consistentes para 

garantir que a pessoa responsável pela ofensa não receba ganho financeiro e que 

este destino não estimule o comércio ilegal (CITES, 2016), como é o caso da guarda 

doméstica provisória (BRASIL, 2021), que o infrator permanece em vantagem em 

consequência da falta de capacidade do sistema em absorver a pressão do tráfico e 

apreensões. Outra situação é a destinação de espécimes confiscados e mortos, 

incluindo partes e derivados, para fins de pesquisas de boa-fé com cunho 

educacional e manter em depósito ou destruir espécimes que não estes fins não 

sejam praticáveis (CITES, 2016). 

Mesmo com várias opções de cativeiro, ainda existem custos e riscos. 

Manter animais apreendidos em cativeiro é uma alternativa lógica e, em muitos 

casos, preferível à soltura. A destinação de animais apreendidos não é simples e em 

apenas raros casos a melhor opção é óbvia ou resultado de uma ação de valor em 

conservação. A soltura pode parecer a melhor destinação para a opinião pública, 

mas claramente os riscos são importantes para os indivíduos, populações de vida-

livre, saúde dos ecossistemas e para a conservação como um todo (IUCN, 2000). 

Animais que são provenientes do tráfico (comércio ilegal), manutenção em 

estabelecimentos com outras espécies ou que estão em cativeiro doméstico por 

muito tempo, podem albergar doenças e patógenos que não são frequentes em 

vida-livre, e podem causar problemas sérios e irreversíveis (IUCN, 2000). 

Para os animais sem procedência correta, se torna quase impossível 

estabelecer um local apropriado para retornar à natureza, levando em consideração 

as necessidades ecológicas das espécies, a genética e outros atributos importantes 
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para minimizar os riscos de competição e hibridização nos locais de soltura (IUCN, 

2000). Se não existe informação sobre onde o animal foi encontrado, este não deve 

ser solto na natureza (AUSTRÁLIA, 2011). 

 

3.12.1 Soltura 

 

A soltura deverá ser priorizada e poderá ser realizada nos casos em que o 

espécime não apresente problemas que indiquem impedir sua sobrevivência ou 

adaptação em vida-livre e que seja de espécie de ocorrência natural no local 

(BRASIL, 2021). 

Retornar animais apreendidos para a natureza deve ser consistente com a 

prática e os princípios da conservação. Se a soltura for fora da distribuição natural 

da espécie, deve estar de acordo com as Diretrizes de Reintrodução da IUCN e 

apenas nos casos em que os animais são de alto valor de conservação e/ou a 

soltura faça parte de programas de manejo. Qualquer soltura inclui necessariamente 

monitoramento e identificação de potenciais impactos negativos (IUCN, 1998). 

Os animais não devem ser soltos antes que seu comportamento esteja 

adequado, sendo capaz de reconhecer, capturar/pegar/fazer a apreensão e 

consumir adequadamente os alimentos disponíveis na natureza. É muito importante 

que saiba reconhecer e evitar predadores, incluindo animais de estimação. Não 

deve sentir atração por seres humanos ou situações, sons, odores específicos do 

cativeiro.  É necessário que se movimente eficientemente no ambiente natural e que 

reconheça e interaja normalmente com outros indivíduos da sua espécie 

(AUSTRÁLIA, 2011). Os órgãos dos sentidos (visão, audição, olfato e tato) devem 

estar acurados para o seu ambiente e as condições do tegumento (pelo, pelagem, 

plumagem, escamas) devem estar em condições ideais para a espécie, mantendo a 

autolimpeza, termorregulação, impermeabilização, voo e demais comportamentos 

específicos (BWRC, 2021). 

Espécies que manipulam o ambiente físico (fazem buracos, ninhos, camas) 

devem mostrar estes comportamentos antes de serem liberados na natureza. A 

decisão pelo momento da soltura deve considerar que as chances de sobrevivência 
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sejam as maiores, em condições favoráveis, em uma época do ano propícia para 

sobrevivência e reintegração. Considerar a época de dispersão, migração, oferta de 

alimento e horário do dia conforme os hábitos das espécies. Particular atenção deve 

ser dada para espécies territoriais, pois podem ter perdido seu espaço durante o 

período de reabilitação (AUSTRÁLIA, 2011) ou se tornarem invasores e alvo de 

conflitos, que podem ter o desfecho oposto ao desejado para o indivíduo e status de 

conservação da espécie.  

O protocolo de avaliação comportamental para os projetos de soltura 

publicados na IN IBAMA no 05/2021 refere a identificação animais com 

comportamentos estereotipados; testes de humanização, incluindo indicadores de 

animais humanizados e grau de habituação; testes de comportamento natural, no 

qual deverão ser observados: alimentação (incluindo forrageio, seleção de itens da 

dieta); sociabilidade - reconhecimento de outro da sua espécie, capacidade de 

socialização, expressão de comportamento social adequado; experiência com 

predador - comportamentos anti-predatórios, reconhecimento de sinais da presença 

de predador, fuga apropriada (BRASIL, 2021). 

Segundo a IN IBAMA no 05/2021, as áreas de soltura devem ser 

cadastradas pelo Ibama como Áreas de Soltura de Animais Silvestres (Asas). As 

Asas ou estruturas para reabilitação poderão ser cadastradas conforme os tipos a 

seguir: 

I - Reabilitador sem Asas: propriedade/local que dispõe de estruturas para promover 

a reabilitação de animais silvestres; 

II - Asas Simples: áreas para soltura de animais diretamente no ambiente natural 

(hard release), não havendo obrigações quanto ao manejo de animais a serem 

exigidas do responsável ou proprietário da área. 

III - Asas com Reabilitação: áreas para soltura de animais que dispõem de estruturas 

a serem utilizadas no processo de reabilitação e destinam-se à soltura lenta (soft 

release), procedimento que inclui a aclimatação dos animais silvestres em viveiros 

na área, visando posterior soltura no ambiente natural, havendo obrigações a serem 

exigidas do responsável ou proprietário da área quanto ao manejo desses animais. 

IV - Asas para Projetos de Experimentação e/ou Reintrodução: áreas para soltura de 

animais nas quais poderão ser realizadas ações planejadas de soltura experimental 

e de reintrodução de espécimes. Estas Asas destinam-se a ações com coleta 

sistemática de dados e avaliações que possibilitem o aperfeiçoamento dos 
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procedimentos de soltura, tendo como intuito último incrementar o sucesso do 

retorno de animais para seu ambiente natural (BRASIL, 2021). 

As situações que envolvem o processo de soltura devem ser planejadas. É 

um ato de responsabilidade com a biodiversidade e deve-se assegurar que a 

população local e o ambiente não sejam impactados negativamente com a soltura, a 

qualidade-de-vida do animal solto é um objetivo secundário. O local adequado é 

aquele que contém ambiente e recursos apropriados; é ocupado por indivíduos 

desta espécie; não tem alto risco do animal se machucar; possui infraestrutura para 

suporte pós-soltura, se necessário (AUSTRÁLIA, 2011).  

Existem técnicas de soltura que facilitam a reintegração à população 

selvagem, porém a grande variedade de situações que envolvem os animais 

apreendidos, resgatados ou entregues torna esse aspecto complexo. Animais que 

foram criados artificialmente e que estiveram sob cuidados por muito tempo devem 

ser liberados com uma possibilidade de suporte temporário pós-soltura, que pode 

incluir suplementação da alimentação, abrigo e proteção contra predadores. 

Espécies sociais devem ser soltas com membros da mesma espécie. Não se deve 

soltar muitos indivíduos num local só, pois aumenta a competição e pode ter um 

efeito deletério na população existente. Os animais liberados na natureza devem ser 

marcados com técnicas de marcação individual (AUSTRÁLIA, 2011; BWRC, 2021).  

Considerando também que a soltura nem sempre será o a melhor 

destinação no que tange o interesse da conservação das espécies, especialmente 

daquelas que não estão em perigo de extinção, a soltura na natureza deverá ser 

feita mediante projetos elaborados para cada espécie (ou grupo de espécies). 

Deverá ter como objetivo principal a devolução do animal ao ambiente natural para 

revigoramento populacional ou repovoamentos (soltura em local onde a espécie está 

presente). A reintrodução (soltura de animal onde ele ocorria, mas foi extinto) deverá 

ocorrer sob condições específicas que deverão estar explicitados e justificados nos 

projetos de soltura (CITES, 2016; ESPÍRITO SANTO, 2018). As solturas com o 

objetivo de reintrodução deverão, preferencialmente, ser desenvolvidas em conjunto 

com pesquisadores, instituições de pesquisa ou órgãos gestores de Unidades de 

Conservação para melhor controle, monitoramento, execução e avaliação dos 

resultados (BRASIL, 2021). 

Solturas mal planejadas de animais apreendidos podem levar esses animais 

a uma morte lenta e dolorosa. Estas solturas também podem ter impacto negativo na 
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conservação por ameaçar populações nativas. As ameaças a essas populações de 

natureza podem ser de várias formas. As doenças e parasitos adquiridos em 

cativeiro podem se disseminar a populações em vida-livre. Outra ameaça é a 

genética diferente entre o animal solto e as populações da natureza, resultando em 

híbridos de diferentes linhagens genéticas. Animais mantidos em cativeiro, 

particularmente juvenis e imaturos podem adquirir um repertório comportamental 

inapropriado, incluindo de animais de outras espécies. A soltura destes animais 

pode resultar em hibridização interespecífica (CITES, 2016). 

Na prática, o que ocorre é a falta de atendimento às diretrizes da IUCN, seja 

por questões emocionais ou políticas. Os praticantes de solturas procuram dar uma 

solução imediata para a destinação dos animais, evitando, ao máximo, presenciar a 

morte destes nas instalações dos Cetas. Muitas solturas são realizadas de forma 

abrupta podendo levar os animais a se dispersarem para diferentes direções e longe 

da área protegida, tornando-os presas de fácil recaptura. Em outras ocasiões, os 

animais não conseguem procurar abrigo e alimentos necessários à sobrevivência. 

Morrem de inanição, são predados com facilidade ou rejeitados pela população 

nativa (no caso de espécies que vivem em grupos) (PELLES, 2003). No Brasil, a 

principal destinação dos animais apreendidos é a soltura, podendo chegar a cerca 

de 80% das destinações (VILELA et al., 2017). 

Muitos zoológicos e criadores deixaram de receber animais apreendidos 

devido à superlotação dos seus recintos. Com isso, grande parte dos animais são 

liberados inadequadamente em áreas de mata urbana e, também, em cursos 

d’água. Essa atitude possibilitou o estabelecimento de populações de espécies 

invasoras, como é o caso do Callithrix jacchus (sagui-de-tufo-branco) e da 

Trachemys scripta elegans (tigre-d’água-americano), bico-de-lacre (Estrilda astrild), 

cardeal (Paroaria coronata) e papagaios (Amazona spp.), encontrados atualmente 

em todo o território brasileiro. Apesar de poucos estudos específicos sobre o 

impacto desses indivíduos nas populações locais, sabe-se que, após a supressão de 

habitats, a introdução de fauna exótica a um ambiente natural é o segundo maior 

fator de perda de biodiversidade desse ambiente (GOIÁS, 2020; PARANÁ, 2015a).  

A soltura em um lugar que não é da área natural de distribuição da espécie 

ameaça a vida do indivíduo (falta de alimentos, doenças, predação) e o ambiente 

por potencialmente se transformar em uma espécie invasora, que compete com 

espécies nativas e compromete a integridade ecológica (IUCN, 2000). 
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Essa prática de soltura de animais em ambientes inadequados, chamada de 

Soltura Indevida é o ato de introduzir espécime de animal silvestre, nativo ou exótico 

fora de sua área de distribuição natural, sem parecer técnico oficial favorável e 

licença expedida pela autoridade ambiental competente, quando exigível (BRASIL, 

2008c). 

Programas sérios de soltura são esforços de longo prazo que necessitam de 

recursos humanos e financeiros muito altos, por essa razão podem desviar o pouco 

recurso de outras atividades efetivas de conservação. Animais silvestres nascidos 

em cativeiro não são candidatos apropriados para a soltura, salvo programas de 

reintrodução sérios e responsáveis (IUCN, 2000). 

A sociedade, leiga, gosta de ficar sabendo que os animais estão retornando 

para a natureza, porém as pessoas ignoram o quanto essas ações são complexas. 

O aspecto positivo da questão é relacionado com a possibilidade desse apelo 

popular ser aproveitado para conseguir financiamentos para os programas de 

reintrodução. Aliado a um programa de sensibilização ambiental, essa alternativa 

pode ser muito bem aproveitada para enfatizar a complexidade e o custo de um 

programa de reintrodução, mostrando para a sociedade a importância de não se 

retirar animais de seus habitats (PELLES, 2003). 

 

3.12.1.1 Exames pré-soltura  

 

A necessidade de realização de exames durante a quarentena e 

previamente à destinação é fato consolidado, muito embora seja de consenso a sua 

baixa aplicabilidade no sentido de recursos humanos e financeiros. Os Cetas 

recebem diversos grupos animais incluindo invertebrados, peixes, anfíbios, répteis, 

aves e mamíferos e a gama de potenciais patógenos que afetam as espécies e 

múltiplos taxa, incluindo os seres humanos é praticamente impossível de rastrear. 

Apesar deste cenário de limitação, as doenças infecciosas fazem parte da rotina do 

atendimento de qualquer animal, o que não seria diferente para os Cetas.  

Em uma pesquisa realizada na cidade de São Paulo, 61,63% das mortes de 

passeriformes provenientes do tráfico foram causados por processos infecciosos ou 
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suspeitos de infecção (SANCHES, 2008). Este exemplo traz uma informação 

relevante sobre a circulação de patógenos que podem não causar doença, mas 

continuam se disseminando conforme os animais são deslocados para a reabilitação 

e destinação. Os exames devem ser feitos para identificar possíveis patógenos 

(COOPER, 1987). 

Assegurar que os animais são livres de patógenos não faz sentido e nem é 

exequível. A microbiota que é importante para a manutenção da vida pode se tornar 

patogênica para os indivíduos em situações de estresse que é a realidade dos 

animais silvestres dos Cetas. O mesmo microorganismo que não causa alterações 

em uma espécie pode ser potencialmente patogênico para outra. O campo da 

infectologia é amplo demais, porém as situações que envolvem infecções de 

importância para a Saúde Única devem ser foco de controle dentro dos ambientes 

dos Cetas e após a destinação, para os cativeiros de animais silvestres, criação de 

animais domésticos e principalmente para a natureza. 

A IN IBAMA no 05/2021 publicou os exames de referência para os animais 

abrigados nos Cetas, sendo os exames básicos: coproparasitológico (exames direto, 

flutuação e sedimentação); esfregaço de fezes corado pelo método de Gram; 

hemograma; bioquímica sérica; pesquisa de hemoparasitos; urinálise; e coleta de 

ectoparasitos. 

A pesquisa epidemiológica (Quadro 01) de cada grupo animal possui testes 

específicos conforme as susceptibilidades e potencial de disseminação (BRASIL, 

2021). A lista se refere às doenças e não aos agentes infecciosos e parasitários e 

não qualifica o tipo de exame recomendado para cada taxa ou agente específico. 

Não constam nesta lista alguns grupos animais que podem ser encaminhados aos 

Cetas e terem a soltura como destinação, como as espécies de mamíferos 

aquáticos, peixes, anfíbios e invertebrados. 
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Quadro 01: Lista de exames a serem realizados durante a manutenção dos animais silvestres 
apreendidos, resgatados ou entregues aos Cetas (BRASIL, 2021). 
 

GRUPO TAXONÔMICO EXAMES 

RÉPTEIS 
Exames para detecção de salmonelose, micoplasmose, 

campilobacteriose, paramixovirose, herpes-virose e retrovirose. 

AVES 
 
 

Exames para detecção de salmonelose, aspergilose e tricomoníase, 
clamidiose, doença de Newcastle, doença de Pacheco, influenza 

aviária, circoviroses, poliomavirose, papilomatose, doença da Dilatação 
Proventricular, megabacteriose, adenoviroses, poxivirosese e 

micoplasmose. 

MAMÍFEROS 

PRIMATAS 
Exames para detecção de: tuberculose, enterobacterioses patogênicas, 

toxoplasmose, leptospirose patogênica, leishmaniose, malária, 
flaviviroses, doença de Chagas e herpesviroses 

ARTIODÁCTILOS E 
PERISSODÁCTILOS 

Exames para detecção de tuberculose, brucelose e leptospirose; 
Doença de Johne, IBR, BVD, herpes-viroses, doença de Aujeszky, 

Língua Azul, toxoplasmose, parvovirose suína, febre aftosa, peste suína 
clássica, papilomatose (cervídeos), estomatite vesicular, doença 

Hemorrágica dos Veados e carbúnculo hemático. 

CARNÍVOROS 

Exames para detecção de brucelose, toxoplasmose, leptospirose, 
leishmaniose, dirofilariose – áreas endêmicas, parvovirose, 

coronavirose, cinomose, rinotraqueíte, calicivirose, panleucopenia, 
peritonite infecciosa felina, síndrome da imunodeficiência felina, 

leucemia felina, clamidiose, babesiose e erliquiose. 
ROEDORES, 
MARSUPIAIS, 

LAGOMORFOS E 
XENARTHRA 

Exames para detecção de toxoplasmose, leptospirose, leishmaniose, 
campilobacteriose, yersiniose, pasteurelose (Pasteurella multocida), 

micobacteriose (Mycobacterium leprae), hantaviroses, febre maculosa, 
mixomatose, brucelose, clostridiose e doença de Chagas. 

 
Fonte: Brasil (2021). 

 

No rol das normas sobre a gestão da fauna que será encaminhada à soltura, 

não existem exames obrigatórios definidos, ficando apenas os testes a serem 

realizados na manutenção dos animais. A atual normativa sobre a destinação de 

animais silvestres (IN IBAMA no 05/2021) não é clara quanto aos procedimentos 

obrigatórios para a soltura. No entanto, a antiga IN IBAMA no 179/2008, atualmente 

revogada, apresentava diretrizes e procedimentos para a soltura de espécimes da 

fauna silvestre nativa e definia como obrigatória a realização de um número elevado 

de exames nos protocolos de levantamento clínico e diagnóstico dos diferentes 

grupos animais. Incluía também no seu Art. 16º, que o espécime com comprovado 

potencial de causar danos à saúde pública, agricultura, pecuária, fauna, flora ou aos 

ecossistemas poderá ser submetido ao óbito (grifo nosso) (BRASIL, 2008a). Ou 

seja, sugeria a eutanásia para os casos de doenças de impacto em Saúde Única. 

O texto da atual norma (IN IBAMA No 05/2021) se refere à soltura 

experimental, que visa ao desenvolvimento de procedimentos para soltura a partir da 

coleta de dados e aperfeiçoamento de metodologias. Esta postura de buscar a 

melhoria nos processos e conhecimento na área traz expectativas para a construção 
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de normativas mais robustas e embasadas em evidências muito mais do que na 

especulação no que se refere aos exames e às doenças de importância em animais 

silvestres nos Cetas. 

 

3.12.1.2 Soltura rápida 

 

Os animais poderão ser soltos com fundamentos no histórico, na distribuição 

geográfica e em avaliações clínica, física e comportamental. A destinação rápida, 

descrita como ação planejada ou coordenada de destino de animais silvestres, 

realizadas após avaliação técnica que indique dispensa da necessidade de 

intervenção ou manutenção do espécime em Cetas, inclui a soltura que deverá ser 

realizada no prazo máximo de 72 horas úteis de seu recebimento (BRASIL, 2021). 

Deverá ser priorizada a destinação sumária mediante soltura imediata nas 

hipóteses de apreensão de animais silvestres nativos, realizada diretamente pelo 

agente autuante, no momento do ato fiscalizatório. No caso de o agente autuante 

não deter habilitação ou conhecimentos técnicos específicos para proceder à soltura 

de animais silvestres da fauna nativa brasileira no momento da apreensão, essa 

destinação sumária poderá se dar, sem manifestação da autoridade julgadora 

competente, no prazo de até 72 horas do momento da apreensão, se atestadas as 

condições por profissional habilitado ou capacitado (BRASIL, 2014a).  

A soltura imediata realizada pelos agentes de fiscalização é um 

procedimento que evita o acúmulo de animais nos Cetas, prevendo a qualidade-de-

vida e o revigoramento populacional, diminuindo o tempo que os animais 

permanecem em gaiolas, reduzindo o estresse e a disseminação de doenças. No 

entanto, caso esta soltura não seja realizada por profissionais treinados e 

capacitados, aumenta o risco de introdução de espécies exóticas, soltura de animais 

que não estão aptos à vida em natureza, animais provenientes de criatórios 

comerciais, disseminação de doenças e competição por recursos no ambiente. A 

disponibilidade de profissionais para auxiliar os fiscais na identificação das espécies 

e verificar a condição dos animais para soltura deve ser programada para qualquer 

ação de fiscalização para evitar falhas. Deve-se estimular que os fiscais se 
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especializem nestes aspectos biológicos, legais e clínicos. A destinação rápida deve 

ser priorizada, sendo a mais adequada para os espécimes silvestres, após a 

apreensão ou recolhimento, o encaminhamento para o Cetas mais próximo. Solturas 

imediatas, sem cuidados prévios, ou o encaminhamento direto para criadouros 

autorizados, somente devem ser realizados com forte embasamento técnico 

(VILELA et al., 2017). 

Animais que têm ocorrência natural na região e que não estejam feridos ou 

doentes, podem ser soltos imediatamente na própria região. Filhotes que necessitam 

de alimentação assistida, animais feridos, doentes ou debilitados devem ser 

encaminhados emergencialmente para um local para avaliação médica-veterinária e 

tratamento (GOIÁS, 2020). 

A IN ICMBio no 06/2009 define que no caso de soltura dos animais em seu 

habitat, acompanhará o termo de destinação sumária, o laudo técnico que ateste o 

estado bravio dos espécimes e a viabilidade ambiental do local pretendido, 

elaborado por qualquer profissional habilitado, servidor público ou não, que assumirá 

a responsabilidade técnica pelas informações prestadas. A soltura de animais em 

unidade de conservação federal ou sua zona de amortecimento em momento 

posterior à apreensão fica condicionada à autorização do chefe da unidade. O laudo 

técnico e a autorização poderão ser dispensados quando os animais forem 

apreendidos logo após sua captura na natureza e for constatado seu bom estado de 

saúde, o que deverá ser expressamente consignado no termo de destinação 

sumária (BRASIL, 2009). 

  

 

3.12.1.3 Soltura posterior 

 

A soltura na modalidade posterior deverá ser realizada preferencialmente em 

Asas cadastradas junto ao Ibama ou a órgãos e entidades ambientais competentes. 

(BRASIL, 2021). Nos casos em que o local de procedência seja definido como local 

de soltura é possível que o seu nicho já tenha sido ocupado por outros indivíduos e 

este pode se tornar um distúrbio indesejado para o ecossistema (IUCN, 2000). 
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A destinação de animais silvestres da fauna nativa brasileira que não tiverem 

sido objeto de destinação rápida deverá ser priorizada conforme os seguintes 

critérios, conforme a IN IBAMA no 05/2021: 

I - espécies alvo de Plano de Ação Nacional - PAN; 

II - espécies ameaçadas, conforme atos e normativas expedidos pelo Ministério do 

Meio Ambiente e demais normas legais pertinentes; 

III - espécimes que, de acordo com o responsável pelo Cetas, devam ter seu 

processo priorizado para proceder a destinação sob risco de prejuízo em sua 

reabilitação. 

Parágrafo único. Nos casos previstos no inciso I, o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) poderá ser consultado quanto à 

destinação do espécime, com vistas a auxiliar no processo decisório do Ibama 

(BRASIL, 2021). 

 

3.12.1.4 Solturas experimentais 

 

As solturas experimentais ou para reintrodução deverão ser realizadas 

conforme projeto com objetivo de verificar o sucesso da soltura, observando os 

protocolos da IN IBAMA no 05/2021 (BRASIL, 2021). Essas solturas serão realizadas 

em Asas para Projetos de Experimentação e/ou Reintrodução que são áreas para 

soltura de animais nas quais poderão ser realizadas ações planejadas de soltura 

experimental e de reintrodução de espécimes. Nestes projetos ocorre a coleta 

sistemática de dados e avaliações que possibilitem o aperfeiçoamento dos 

procedimentos de soltura, tendo como intuito final, incrementar o sucesso do retorno 

de animais para seu ambiente natural. 

O projeto de soltura mediata com finalidade de experimentação ou 

reintrodução deverá ser formulado de acordo com os seguintes protocolos: 

 

Protocolo I - Avaliação de Áreas de Soltura de Animais Silvestres (Asas) 

Protocolo II - Avaliação genética 

Protocolo III - Estudo de comportamento animal 



130 

 

Protocolo IV - Monitoramento pós-soltura: Nos relatórios de monitoria, deverão 

constar informações como: sobrevivência e estabelecimento das populações; 

eventos de mortalidade; deslocamento das populações da área de monitoramento; 

coesão da unidade social, quando couber, estabelecimento de áreas de vida ou 

territórios, uso de recursos naturais, reprodução, formação de novas unidades 

reprodutivas; mensuração das inter-relações das populações residentes e liberadas. 

Na eventualidade do encontro de algum animal monitorado morto, este, sempre que 

possível, deverá ser encaminhado para a realização de exame necroscópico, coleta 

de material biológico e aproveitamento científico da carcaça (BRASIL, 2021). 

Um exemplo de soltura experimental de longa duração no Oregon, Estados 

Unidos da América mostrou que o estudo pode proporcionar a mudança de diretriz 

quanto à destinação face às experiências anteriores. Uma realidade para os 

cervídeos da região é a dificuldade de criar os filhotes órfãos que posteriormente na 

soltura, normalmente não sobrevivem ou se reproduzem. Por esta razão, muitos 

filhotes de cervos quando são entregues às autoridades são submetidos à 

eutanásia. Por outro lado, alguns reabilitadores acreditavam que tinham capacidade 

de criar cervos e isto também resultou em mortalidade devido ao manejo 

inadequado ou os animais se acostumavam ao contato humano. A integração 

adequada foi determinada pela observação de comportamento normal após a soltura 

incluindo forrageamento, medo de seres humanos, aceitação pela hierarquia do 

grupo, acasalamento e desenvolvimento de filhotes independentes sem interferência 

humana adicional. Indivíduos identificados com brincos foram observados na 

natureza por pelo menos 13 anos (CHEATHAM; ALLBRITTEN, 2015). O 

monitoramento pós soltura se mostra uma ferramenta importante para a tomada de 

decisão para as destinações, porém os recursos demandados podem ser um fator 

limitante para a realização de projetos de soltura experimental. 

Soltar animais individuais na natureza após períodos de cuidado humano 

durante a preparação para a soltura, pode comprometer a qualidade-de-vida, bem 

como ter um impacto sobre outras espécies locais. O monitoramento pré e pós-

soltura e medidas de apoio, que podem incluir o fornecimento de tutores da mesma 

espécie, alimentação suplementar ou cuidados veterinários, podem melhorar tanto o 

sucesso da reintrodução como o bem-estar animal (MELLOR et al., 2015). 
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3.12.2 Cativeiro 

 

A destinação para cativeiro será realizada após manifestação do órgão 

ambiental responsável pelo processo de autorização do empreendimento de fauna. 

Todos os animais deverão receber marcação individual antes da destinação para 

cativeiro, devendo a marcação ser informada no documento de transferência do 

espécime (BRASIL, 2021). Embora a normativa exija a identificação dos animais, 

sabe-se que nem sempre este protocolo é cumprido por diversas razões entre elas a 

falta de anilhas, microchips, equipamentos aplicadores ou de tatuagem, falta de 

profissionais treinados para a marcação, falhas humanas, perda do dispositivo, entre 

outros. Os protocolos operacionais devem descrever a forma de identificação e o 

momento adequado para realizá-la. 

A destinação de espécimes vivos para instituições de pesquisa, educação e 

centros de treinamento será realizada mediante aprovação de projeto pelo 

responsável pelo Cetas e da Divisão Técnica e autorização do superintendente, a 

partir de solicitação da entidade interessada (BRASIL, 2021). 

A Portaria IAP no 246/2015 (Paraná) descreve as Finalidades de Uso da 

Fauna ex situ para as seguintes categorias de empreendimentos que fazem uso 

e/ou manejo da Fauna Nativa e/ou da Fauna Exótica ex situ, das Classes Mammalia 

(mamíferos), Aves (aves), Reptilia (répteis), Amphibia (anfíbios), Insecta (insetos) e 

Arachnida (aranhas, escorpiões etc.) que podem receber animais provenientes de 

Cetas (PARANÁ, 2015): 

I - Criadouro comercial; 

II - Criadouro científico para fins de pesquisa; 

III - Criadouro científico para fins de conservação; 

IV - Mantenedor de fauna; 

V - Jardim zoológico e Aquário. 

A transferência de propriedade de uma autoridade governamental para 

particulares (indivíduos ou empreendimentos comerciais e não comerciais) pode 

gerar conflitos éticos e legais. Vender ou transferir a propriedade pode ser visto 

como uma forma de estimular a demanda por estes animais e exacerbar qualquer 

ameaça que o comércio infringe a estas espécies. Pode também dar a aparência de 

que o governo tolera o comércio ilegal ou irregular, ou neste caso está se 



132 

 

beneficiando deste tráfico. A transferência para criadores comerciais possui 

potencial para a conservação da espécie e para o bem-estar do indivíduo quando 

comparado com a eutanásia ou cativeiro não comercial quando se trata de espécies 

comuns (IUCN, 2000). A Portaria IAP no 246/2015 recomenda que sempre que 

possível, os criadouros comerciais e científicos devem dar suporte à manutenção 

adequada de espécimes silvestres oriundos de ações de fiscalização dos órgãos 

ambientais, visando à formação ou recomposição do plantel reprodutor ou a 

manutenção de banco genético (PARANÁ, 2015b). 

Animais em cativeiro podem servir de exemplo em iniciativas de educação 

ambiental sobre as consequências do tráfico de animais silvestres, ou para 

pesquisas e treinamento que serão importantes para a conservação. São também 

um estoque genético para programas de reprodução em zoológicos, aquários e 

parques, reduzindo a demanda de animais da natureza e em casos específicos 

podem servir como base para programas de reintrodução (IUCN, 2000). 

Os exemplares em cativeiro de diversas espécies ameaçadas, mantidos em 

vários zoológicos e instituições científicas, passaram a ser manejados como 

populações específicas ex situ (fora da natureza), com técnicas de elevado rigor 

científico. A análise genética e a análise demográfica tornaram-se instrumentos 

poderosos para o manejo populacional, da mesma forma que o manejo sanitário 

tornou-se peça-chave na autossustentabilidade das populações cativas e na 

viabilidade do seu aproveitamento em programas de conservação de espécies 

(BRASIL, 2005). 

Devido ao risco de introdução de doenças a populações de cativeiro, 

animais que serão transferidos para empreendimentos específicos devem ter 

atestado de sanidade. Se os animais apreendidos não estiverem saudáveis, devem 

ser colocados em quarentena antes de serem transferidos ou o local que vai recebê-

los deve ter espaço destinado à quarentena. Se durante a quarentena forem 

diagnosticados como portadores de patógenos ou doenças incuráveis estes devem 

ser destruídos para prevenir a transmissão a outros animais. Se forem infecções 

crônicas ou incuráveis, primeiramente estes animais devem ser oferecidos a centros 

de pesquisa; caso seja impossível destruí-los (CITES, 2016). O termo “destruir” não 

foi subtraído ou substituído destas sentenças dada a forma como a CITES interpreta 

o manejo de animais silvestres com foco em conservação da natureza. 
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3.12.3 Eutanásia  

 

O termo eutanásia deriva do grego que significa boa morte. Usado para 

definir a interrupção da vida de um indivíduo de modo a minimizar ou eliminar a dor 

e distresse. A boa morte é equivalente a finalização humanitária da vida de um 

animal (AVMA, 2020). 

O ato de terminar a vida de um animal exige, entre outras coisas, a 

disposição, intenção ou desejo de fazer o melhor para o animal e oferecer o melhor 

resultado possível. Surge num contexto em que a morte é bem-vinda e a 

continuação da existência não é uma opção atrativa para o animal em uma 

percepção do responsável por este animal e veterinário. A ação é baseada na falta 

de interesse do animal em viver e porque o animal não vai ter injúrias com a perda 

da vida, mas ao contrário vai se sentir aliviado de carregar um peso (AVMA, 2020). 

A eutanásia é interromper a vida quando a morte é iminente; a recuperação 

é impossível ou improvável e o animal está em sofrimento; sua probabilidade de 

reintegração na natureza é remota; ou o animal é um risco para a saúde dos animais 

da natureza (AUSTRÁLIA, 2011). A decisão deve ser tomada a qualquer tempo 

desde a admissão, mas no momento que foi considerada necessária, a eutanásia 

deve ser realizada o quanto antes, idealmente entre 24 e 48 horas ou quando for 

detectado que não será possível a soltura (BVZS, 2016). 

A eutanásia de emergência também pode ser necessária e é preciso estar 

preparado para esta decisão visando evitar o sofrimento desnecessário de um 

animal. Todos envolvidos na atividade de um Centro de Triagem devem estar 

conscientes e treinados a lidar com as reações do público que envolvem a morte dos 

animais (BVZS, 2016). 

Os animais que serão submetidos à eutanásia devem ser tratados com 

respeito e o procedimento deve ser realizado por um médico veterinário. O método 

de eutanásia deve provocar a inconsciência imediatamente seguida da morte. A 

morte deve ser confirmada antes de destinar o corpo (ausência de batimentos 

cardíacos e perda do reflexo corneano) (AUSTRÁLIA, 2011) e/ou destruição de 

tecido neuronal (CFMV, 2012, 2013a). O animal que será submetido à eutanásia não 

deve ser exposto a estressantes adicionais como ser observado por muitas pessoas, 

toques, sons altos e extremos de temperatura (AUSTRÁLIA, 2011). 
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Quando realiza a eutanásia, o veterinário deve avaliar o potencial de 

distresse do animal devido ao desconforto físico, alterações nos padrões sociais, 

nova vizinhança e ambientação, ferormônios, odores dos arredores ou de animais 

que sofreram eutanásia anteriormente, presença de pessoas, sem esquecer do 

impacto do meio ambiente. Também deve estar ciente da segurança e percepção 

das pessoas envolvidas, disponibilidade de pessoal treinado, questões de doenças 

infecciosas e zoonóticas, objetivos na conservação das populações, condições 

específicas dos grupos taxonômicos, material disponível, possibilidade de 

destinação final da carcaça, toxicidade. A preparação prévia antes de iniciar o 

procedimento ajuda a realização eficiente da eutanásia (AVMA, 2020) 

A legislação de proteção animal jamais deve ser um empecilho para aliviar o 

sofrimento de um animal, mesmo que este seja a eutanásia (NEWBURY et al., 

2018), para tanto é necessário que protocolos e procedimentos bem embasados 

sejam também muito detalhados para garantir a segurança das ações de manejo 

das situações de um Cetas, do ponto de vista ético e legal. 

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) publicou, na sua 

Resolução no 1000/2012, a definição de eutanásia como sendo a indução da 

cessação da vida animal, por meio de método tecnicamente aceitável e 

cientificamente comprovado, observando os princípios éticos definidos pelo CFMV 

(CFMV, 2012).  

A eutanásia deve ser indicada quando o bem-estar do animal estiver 

ameaçado, sendo um meio de eliminar a dor, o distresse ou o sofrimento dos 

animais, os quais não podem ser aliviados por meio de analgésicos, de sedativos ou 

de outros tratamentos, ou, ainda, quando o animal constituir ameaça à saúde pública 

ou animal, for objeto de ensino ou pesquisa ou o tratamento representar custos 

incompatíveis com a atividade produtiva a que o animal se destina ou com os 

recursos financeiros do proprietário. (CFMV, 2012; GOIÁS, 2020). É obrigatória a 

participação do médico veterinário na supervisão e/ou execução da eutanásia animal 

em todas as circunstâncias em que ela se faça necessária, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade (CFMV, 2012). 

No Reino Unido, a lei permite que qualquer indivíduo mate um animal 

considerado protegido se demonstrar que o animal estava seriamente ferido e que 

não seria capaz de se recuperar (BWRC, 2021). Mesmo sem qualquer qualificação, 

uma pessoa pode matar para aliviar o sofrimento de animais silvestres sem um 
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diagnóstico veterinário porque a eutanásia não é um ato médico veterinário segundo 

as regulações britânicas. No entanto, a prescrição das drogas e as vias de 

administração para proceder a eutanásia podem ser de exclusividade do médico 

veterinário (BVZS, 2016). 

A eutanásia em animais silvestres, descrita no Guia de Boas Práticas para 

Eutanásia do CFMV comenta os cuidados que devem ser tomados e o treinamento 

específico da equipe executora para evitar os possíveis acidentes. Esse treinamento 

consiste na habilitação para o uso de armas de dardos (e.g. zarabatana, pistolas, 

rifles e bestas), além do aprendizado sobre manipulação das armadilhas. Sempre 

que possível, a contenção química deve ser utilizada para minimizar os riscos 

inerentes aos procedimentos. Os animais recebidos, após traumas automobilísticos 

ou de outra ordem, podem requerer uma ação imediata para o controle da dor antes 

de proceder à eutanásia. No caso de impossibilidade de contenção, devem-se 

utilizar métodos físicos como o uso de arma de fogo (CFMV, 2013a). 

A exposição dos procedimentos de eutanásia ao público pode gerar 

desconforto à opinião pública. A eutanásia de animais de zoológico, animais 

selvagens feridos e atropelados, animais marinhos encalhados pode chamar 

atenção e nestes casos, as atitudes devem ser consideradas cuidadosamente no 

momento da eutanásia. Desastres naturais e doenças exóticas também são desafios 

para abordagem em frente ao público. Deve-se tomar cuidado com a percepção do 

público, porém não se deve negligenciar a responsabilidade de proceder o que é 

correto para lidar com o sofrimento animal, utilizando o método de eutanásia mais 

apropriado e que não cause dor (AVMA, 2020). 

Os métodos aceitáveis e aceitos sob restrição estão listados na Resolução 

CFMV no 1000/2012 para coelhos, primatas não humanos, aves, peixes, mamíferos 

terrestres, mamíferos aquáticos, anfíbios e répteis (CFMV, 2012, 2013a). 

Um texto relevante e que deve ser acessado no que se refere à eutanásia de 

animais silvestres é a Diretriz da Prática de Eutanásia do CONCEA (Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal), que se refere aos procedimentos 

de eutanásia realizados em animais incluídos em atividades de ensino ou de 

pesquisa científica. Apesar de recomendar os critérios para situações diferentes às 

vivenciadas em Cetas, este documento apresenta detalhadamente, e em 

consonância com as normas legais do país, os aspectos para abordagem da 
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eutanásia, cessação da vida, indução da morte, final ou abate humanitário dos 

animais (BRASIL, 2018a). 

Em projetos de instalação de Cetas, como no caso da Nota Técnica do 

Espírito Santo, a eliminação de animais é sumariamente proibida. A eutanásia de 

animais sadios não é recomendada, devendo ser utilizada nos casos de abreviação 

de sofrimento de animais (ESPÍRITO SANTO, 2018). 

Para as normas de destinação de animais silvestres no Brasil, nas 

ocorrências de eutanásia, deverá ser anexada no SisCetas, junto com os Termos de 

Ocorrência (TOc), a cópia digital de laudo veterinário que apontou a necessidade de 

execução do procedimento (BRASIL, 2021). Esta demanda mostra a importância e 

responsabilidade do médico veterinário em decidir pela eutanásia para os animais 

dos Cetas. É a força da lei que, de maneira subliminar e não direta, assume que não 

é possível realizar a destruição, neste contexto a eutanásia, de animais excedentes 

ou com baixo potencial de destinação. 

Apesar das normas brasileiras não autorizarem a eutanásia como uma 

destinação da fauna apreendida, resgatada ou entregue voluntariamente, esta 

prática tem sido considerada como uma alternativa válida por órgãos e instituições 

que se dedicam à Conservação da Natureza. Ao decidir pela destinação de animais 

apreendidos, os gestores devem se assegurar do tratamento humanitário dos 

animais, conservação e qualidade-de-vida de populações de vida-livre existentes da 

espécie envolvida. A decisão por qual destinação empregar a animais apreendidos 

vai depender de vários fatores legais, sociais, econômicos e biológicos (CITES, 

2016). Embora pareça contraintuitivo, a eutanásia é por definição, um ato 

humanitário e que pode ser completamente consistente tanto do ponto de vista de 

bem-estar quanto de conservação. Apesar dos agentes fiscalizadores saberem que 

a eutanásia de animais apreendidos pode ser criticada, existem várias razões que a 

justificam (IUCN, 2000).  

A eutanásia elimina os riscos genéticos e ecológicos para as populações de 

vida-livre. Elimina o risco de disseminar doenças para animais de natureza e de 

cativeiro, e normalmente é a opção mais barata (IUCN, 2000). A decisão pela 

eutanásia é baseada em critérios econômicos e de bem-estar, então em alguns 

países a taxa de animais permanentemente cativos é baixa (MOLINA-LÓPEZ et al., 

2013).  
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Para a CITES (2016), a morte dos animais deve ser feita de acordo com as 

diretrizes humanitárias, sendo pouco provável que se torne uma opção popular entre 

os agentes de fiscalização para destinar animais apreendidos. No entanto, não é 

exagero que a eutanásia pode ser a opção mais simples e mais humanitária. Em 

muitos casos, a fiscalização encontra as seguintes situações com animais vivos: 

a) o retorno à natureza de alguma maneira não é necessário (por exemplo, nos 

casos de espécies muito comuns), impossível, ou muito oneroso para atingir as 

conformidades das diretrizes biológicas e de bem-estar e qualidade-de-vida dos 

animais.  

b) Encontrar um cativeiro é impossível ou existem preocupações sérias que fazem 

esta destinação problemática ou controversa. 

c) Durante o transporte, ou enquanto mantido em cativeiro, os animais contraíram 

doenças crônicas que são incuráveis e por isso, um risco para qualquer população 

de cativeiro ou vida-livre (CITES, 2016). 

O bem-estar imediato deve ser considerado quando o animal apresenta 

lesões severas ou doenças crônicas. Um meio termo do bem-estar é quando o 

animal precisa de uma intervenção veterinária de maior complexidade que envolve 

enfermagem intensiva que vai expor o animal a um nível de estresse inaceitável ou 

levar o animal a uma incapacidade permanente. Já um bem-estar de longo prazo é 

quando se considera se o animal está apto a uma reabilitação, se tem os atributos 

físicos e mentais após a intervenção veterinária/reabilitação para sobreviver e entrar 

em uma população na natureza (BVZS, 2016). Os procedimentos de alta 

complexidade e ambientes adequados para terapia intensiva prolongada não são 

comuns em Centros de Triagem. Manter os animais em condições subótimas não 

proporciona qualidade-de-vida, não oferece o bem-estar e não favorece a 

conservação do indivíduo, da espécie ou das populações em vida-livre. 

O cativeiro de longa duração para um animal silvestre raramente é uma 

alternativa aceitável em comparação com a eutanásia. Permanecer em cativeiro só 

pode ser considerado se o animal não pode ser solto e serão oferecidas condições 

ambientais adequadas para toda a vida suprindo as cinco liberdades que raramente 

são atingidos (BVZS, 2016). 

A eutanásia possui várias vantagens claras do ponto de vista da 

conservação de espécies envolvidas e da proteção de populações cativas, a 

eutanásia acarreta menos riscos quando comparada com o retorno destes animais à 
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natureza. A eutanásia também desencoraja as atividades que geraram a apreensão, 

seja contrabando, comércio ilegal, documentação inadequada, mau transporte ou 

outros problemas, uma vez que estes animais são definitivamente removidos do 

tráfico. A menos que haja orçamento para reforçar as populações existentes ou 

reintrodução, solturas vão trazer enormes riscos para populações em vida-livre e 

comprometer as perspectivas de sobrevivência de indivíduos, que podem como 

resultado morrer de inanição, doenças ou predação. Interesses humanitários e 

conservacionistas funcionam melhor assegurando a sobrevivência do maior número 

possível de animais, não apenas um conforto temporário para poucos indivíduos 

(CITES, 2016).  

A descrição das situações que a eutanásia deve ser realizada em diretrizes 

específicas para animais silvestres em Cetas é de suma importância no sentido de 

dar segurança ao médico veterinário responsável. Promove confiança nas decisões 

tomadas e garantia de ação ética em prol do bem-estar dos animais, sendo 

respaldado em legislação. 

Um exemplo que pode ser seguido na árvore de decisão sobre a eutanásia é 

descrito no Código de Práticas para proteção da fauna ferida, doente ou órfã do 

Departamento Ambiental da Austrália. Segundo as diretrizes australianas um animal 

deve ser submetido à eutanásia sem exceção quando a morte é eminente ou 

provável apesar da terapia, quando está sofrendo de dor crônica e que não tem 

alívio, distresse, quando é portador (ou suspeito) de doença incurável que pode 

colocar em risco animais de vida-livre ou sua habilidade em se alimentar sem 

assistência está comprometida devido à perda ou injúria na mandíbula, dentes ou 

bico (próteses de bico não devem ser utilizadas uma vez que são ineficientes em 

longo prazo) (AUSTRÁLIA, 2011). 

A menos que o órgão ambiental garanta a permissão para cuidados 

permanentes, a fauna deve ser submetida à eutanásia (obrigatoriedade) quando não 

existe local para soltura, sua habilidade de reproduzir está perdida devido à injúria, 

doença ou procedimentos; sua habilidade de se locomover normalmente (correr, 

escalar, rastejar, saltar, voar ou nadar) esteja permanentemente comprometida 

devido à perda ou lesão de um membro, asa, pé, coluna ou cauda; sua habilidade 

de perceber o meio ambiente (ver, ouvir, sentir odores, sabores ou tato) esteja 

permanentemente comprometida devido à perda ou injúria em órgãos (olhos, nariz, 

orelha); ou sua habilidade de fazer a apreensão, pegar ou manipular os alimentos 
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esteja permanentemente comprometida devido à perda ou lesão em dígitos (perda 

do dígito caudal de um rapinante); ou a sua idade o torna inapto de sobreviver no 

ambiente natural; ou é um anfíbio, devido ao risco de disseminação de fungos 

chytrídios. A recomendação da eutanásia se faz quando se espera que a habilidade 

de se locomover esteja comprometida por mais de três meses; está em um estágio 

de desenvolvimento que exige cuidados especiais e alimentação assistida que 

dificultam a sua soltura; está sofrendo de dermatite exsudativa que provavelmente 

deve persistir por mais de um mês (mamíferos); ou possui grandes fraturas na 

carapaça ou plastrão, com mudança no posicionamento das placas ou perda de 

segmentos (tartarugas) (AUSTRÁLIA, 2011). 

As situações específicas descritas na norma australiana facilitam o 

entendimento do sofrimento que o animal perpetua em condições de cativeiro. 

Manter animais que não possuem autonomia, que estão gravemente mutilados e 

que dependem excessivamente do auxílio humano é falta de respeito à dignidade 

dos indivíduos. As decisões devem ser claras e conscientes e não embasadas em 

sentimentos egoístas quanto à busca de sucesso terapêutico a qualquer custo ou 

pelo pesar da perda de um animal ou ter a percepção de proteção animal que não 

se baseia em animais silvestres em vida-livre e sim nos sentimentos humanos. Ver 

animais definharem em situações degradantes é rotina nos Cetas, que retardam a 

decisão de finalização do sofrimento, colocando os animais em condições que 

podem ser consideradas maus-tratos por não atenderem às necessidades mínimas 

fisiológicas e comportamentais dos indivíduos, que é inerente à dignidade almejada. 

A IN IBAMA no 05/2021 permite que espécimes híbridos ou exóticos que não 

forem destinados para cativeiro como criadouro, zoológico centros de pesquisa, 

educação, centros de treinamentos ou outros, possam ser utilizados para fins de 

reabilitação dos animais alojados no Cetas (BRASIL, 2021). Uma interpretação 

deste artigo é que animais que não são da fauna nativa brasileira, que não 

conseguem ser destinados ou que não são de interesse para os diferentes tipos de 

cativeiro, possam ser encaminhados para o treinamento de caça e alimentação de 

animais em fase de reabilitação. É uma forma de destruição do animal com intuito 

ecológico e conservacionista.  

Outra prática estabelecida em Cetas é a utilização na reabilitação de 

predadores dos neonatos de gambás que chegam sem cobertura de pelos, com a 

pele rósea, com os olhos e orelhas fechados. Esta situação não é prevista em 
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normativas brasileiras, porém está consistente com o manejo de fauna realizado em 

países como a Austrália. 

 

3.12.4 Outras destinações e desfechos 

 

Para os casos de apreensão de animais silvestres exóticos, a lei define que 

a atuação dos Cetas é restrita ao recebimento de animais silvestres, não sendo 

admitido o recebimento de espécies consideradas domésticas, porém 

excepcionalmente, com vistas a garantir adequada destinação, poderão ser 

recebidos animais silvestres exóticos e híbridos (BRASIL, 2021). Não é muito clara 

para a população em geral ou mesmo para agentes de fiscalização, a diferenciação 

das espécies silvestres nativas das exóticas, uma vez que a biodiversidade do Brasil 

é uma das maiores do mundo e é possível que espécies provenientes de locais 

distantes sejam encontradas nas ações contra o tráfico. Desta forma, não são raros 

os casos que animais exóticos são entregues aos Cetas e diante da dificuldade de 

destinação rápida de algumas espécies, se torna necessário que a legislação trate 

destes casos e que os Cetas estejam preparados para recebê-los. 

Nos casos que uma ação de fiscalização constatar maus-tratos, origem e 

posse irregulares de animais exóticos, estes deverão ser apreendidos e a 

destinação permitida por lei é venda ou leilão e doação. Serão doados desde que 

outra destinação não seja mais adequada ou necessária (BRASIL, 2014a), para 

órgãos e entidades públicos de caráter científico, cultural, educacional, hospitalar, 

penal, militar e social, bem como para outras entidades sem fins lucrativos de caráter 

beneficente (BRASIL, 2009). 

Para o caso de cativeiro, deverão ser entregues a jardins zoológicos, 

fundações, entidades de caráter científico, centros de triagem, criadouros regulares 

ou entidades assemelhadas. Outra destinação é a utilização para fins de reabilitação 

dos animais alojados no Cetas (BRASIL, 2021). 

São ainda exemplos de desfechos para animais que são recebidos nos 

Centros de Triagem a fuga, furto e roubo. A legislação reconhece que estas 

circunstâncias são possíveis e a IN IBAMA no 05/2021 define os procedimentos 
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administrativos e a forma de comunicação destes acontecimentos no SisCetas e 

registro de Boletim de Ocorrência.  

O desfecho final de morte também deve ser considerado no contexto da 

destinação dos animais. Também chamada de morte sem assistência, morte não 

induzida ou morte natural, é uma realidade bastante frequente nos Cetas, em 

qualquer fase do processo: apreensão, recepção, quarentena, reabilitação, 

manutenção e ainda durante a destinação final. 

Poderá ser feito o aproveitamento científico das carcaças de espécimes que 

morrerem, sendo destinadas a instituições de pesquisa ou ensino que se 

manifestarem formalmente pelo interesse no recebimento (BRASIL, 2021).  

O volume de animais mortos, a falta de informações quando às 

procedências e a distância entre os Centros de Triagem e os museus, institutos de 

ensino e pesquisa, pode ser um fator limitante para o armazenamento de tantos 

animais até sua destinação ser possível. A capacidade de recebimento dos museus 

também é limitada como a dos Cetas para absorver todas as carcaças acumuladas. 

Tanto animais mortos quanto vivos podem ser usados para educação, 

porém devem ser avaliadas as questões éticas e de biossegurança. Estas questões 

devem ser esclarecidas e constar dos protocolos padrões produzidos pelos centros 

(BVZS, 2016). 

As carcaças não tratadas desta forma deverão ser destinadas conforme a 

legislação vigente que deve constar no Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Saúde e deverão ser formalizadas e registradas no SisCetas (BRASIL, 2021). 

Quando animais são destruídos, ou quando morrem de causas naturais em cativeiro, 

o espécime morto deve ser tombado em um museu de História Natural ou outra 

coleção de referência em uma Universidade ou Instituto de Pesquisa. Estas 

coleções de referências são de grande importância para estudos de biodiversidade. 

Se não for possível, as carcaças devem ser incineradas para evitar tráfico ilegal de 

partes e derivados (CITES, 2016). A destinação das carcaças segue as 

recomendações dos órgãos de saúde e de meio ambiente e o médico veterinário 

Responsável Técnico deve confeccionar e PGRSS. 

Os animais mortos devem ser manipulados de modo a minimizar os riscos 

de transmissão de infecções. Animais que morrem em um Centro de Triagem ou a 

caminho devem ser submetidos a exame necroscópico e se necessário, colher 

amostras para exames histopatológicos. As amostras devem ser estocadas em 
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locais específicos longe das fontes de alimento dos animais e deve-se estimular que 

sejam guardados materiais para estudos posteriores. As carcaças devem ser 

preferencialmente incineradas se não forem de interesse de alguma instituição de 

ensino, pesquisa ou museu. Às vezes existe conflito entre a forma como o museu 

precisa da carcaça e a necessidade de exame pós-mortem, de modo que a 

prioridade deve ser estabelecida na dependência da causa da morte e dos riscos 

para a Saúde Única. A necropsia estética pode ser realizada para permitir o uso 

comum, pois muitas vezes a pele é o que o museu vai precisar (BVZS, 2016). 

A legislação vigente não especifica a necessidade de realização de exames 

necroscópicos dos animais que morrerem nos Cetas (BRASIL, 2021), o que é 

compreensível dada a grande quantidade de animais que morrem e a quantidade de 

trabalho que o médico veterinário deve executar na rotina. Cabe lembrar que os 

riscos de disseminação de doenças entre os animais e as pessoas nos Centros de 

Triagem justificariam a realização do diagnóstico pós-morte.   

 

 

3.13 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (POPs) 

 

A base para que a atuação dos Cetas seja organizada e sistematizada é a 

confecção de Planos de Ação e Procedimentos Operacionais Padrão (POP) que 

podem ser adaptados a partir de recomendações e práticas de sucesso realizadas 

em outros locais. Nestes documentos são listados os detalhes, hierarquias, 

responsabilidades, cargos, atividades, protocolos e procedimentos que envolvam 

todo funcionamento. É uma tarefa organizacional que demanda tempo e experiência 

e por esta razão é dinâmica e sujeita a reformulações constantes, principalmente no 

que tange às atualizações das normas e legislações.  

Além do desenvolvimento de planos que facilitam a execução das atividades 

é importante que todos tenham o conhecimento das normas e que haja treinamento 

dos envolvidos para que as ações sejam respaldadas e que atuem como 

autocontrole e avaliação das práticas estabelecidas. A participação de todos na 

construção das diretrizes dá forças às propostas.  
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A supervisão das atividades deve ser constante para que os cuidados com 

os animais sejam adequados e que os colaboradores e funcionários estejam 

realizando suas atividades adequadamente e em segurança. O estabelecimento das 

funções, tempo de atividade e apoio à tomada de decisão consolidam a 

preocupação com os cuidados com a saúde mental das pessoas que lidam com a 

chegada de muitos animais em situações de maus-tratos e gravemente feridos, 

cuidados com filhotes, com a morte, a perda, a eutanásia e a frustração pela 

dependência das esferas burocráticas legais do poder público em várias instâncias 

dos processos. 

São exemplos de Protocolos a serem desenvolvidos para os Cetas 

(ESPÍRITO SANTO, 2018): 

A. Protocolo de recebimento de animais e triagem 

B. Protocolo sanitário e de atendimento médico veterinário 

C. Protocolo de higienização 

D. Protocolo nutricional e de enriquecimento alimentar 

E. Protocolo de manejo 

F. Protocolo de reabilitação e treinamento comportamental 

G. Protocolo de destinação e soltura 

H. Protocolos de monitoramentos e pesquisa científica 

Além desses protocolos específicos da atuação com os animais, ainda 

existem protocolos básicos das atividades corriqueiras e administrativas que são 

importantes para o bom andamento e organização. Também são importantes Planos 

de Contingência que definem as ações para situações definidas no mapeamento de 

riscos descrevendo as ações a serem seguidas em diversos casos, incluindo 

redução abrupta de pessoal, acidentes e catástrofes, fuga, roubo e furto de animais, 

tempestades, granizo, enchentes, alagamentos, seca, incêndio, ataque de insetos 

(abelhas, vespas, mosquitos), emergência de doenças infectocontagiosas, entre 

outras especificidades de cada centro. 
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3.14 EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Os Cetas, como agentes de contribuição à preservação da fauna, possuem 

a obrigação de divulgar as suas atividades, mostrando a importância de cada 

indivíduo da sociedade no combate ao tráfico de animais silvestres. Para isso, o 

processo de recebimento e recuperação dos animais deve ser digno de divulgação 

(BRASIL, 2005). 

A publicação das apreensões e ações relacionadas para dissuadir o 

comércio ilegal servem para informar o público e às outras autoridades sobre os 

procedimentos para lidar com espécimes apreendidos e sobre os centros de triagem 

(CITES, 2016). O mundo precisa saber mais sobre os efeitos do tráfico de animais 

silvestres e o papel importante do consumidor final, que não faz um favor ao animal 

quando o recebe em sua casa e sim alimenta uma rede criminosa que inclui 

contrabando, conspiração, falsificação, lavagem de dinheiro, extorsão, trabalho 

infantil, tráfico (de animais, influência, pessoas, drogas, armas) e interfere com a 

economia, meio ambiente e sociedade. 

Ao mesmo tempo em que as pessoas repudiam as cenas de maus-tratos 

divulgadas nos casos de tráfico de animais silvestres na mídia, não percebem que 

ter em sua casa um animal silvestre não legalizado é manter o ciclo do crime contra 

a fauna, que pode levar à extinção de espécies e desequilíbrio da natureza. É 

preciso entender que esses fatos não são isolados entre si e que levam a uma 

cadeia de problemas sociais, econômicos, legais, ambientais que custam caro para 

o orçamento do país e para as vidas que são perdidas neste processo. 

A conscientização começa vendo animais presos em Centros de Triagem 

que têm poucas possibilidades de destino, sendo raras as vezes que voltam para a 

natureza. Muitos perdem a vida durante a captura, transporte, apreensão, 

reabilitação, cativeiro ou na soltura. A ideia romântica de devolver animais para o 

seu ambiente natural não é o que acontece normalmente. 

Sobretudo, deve-se sensibilizar a sociedade, esclarecendo a complexidade 

inerente de um programa de reintrodução, mostrando a importância ecológica dos 

animais, para que as pessoas reflitam antes de adquirir um animal silvestre de 

origem ilegal. A problemática da destinação de animais silvestres só terá fim quando 
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a sociedade estiver conscientizada e mobilizada para rejeitar o comércio ilegal de 

animais silvestres (PELLES, 2003). 

Os Cetas podem participar ativamente desses programas educacionais, 

atingindo um público diversificado, que poderá aprender sobre a importância da 

preservação das espécies. Apesar de não ser um local apropriado para a visitação 

pública, as atividades diárias de recebimento e recuperação dos animais 

apreendidos podem contribuir para geração de conhecimento sobre os aspectos 

legais da manutenção de animais silvestres em cativeiro. Por meio de convênios 

com universidades, os Cetas podem representar uma estrutura importante na 

capacitação de estudantes, para o futuro exercício da profissão. Além da 

capacitação técnica, programas técnico-científicos podem ser implantados, com o 

objetivo de gerar conhecimento nas diversas áreas correlatas. Estagiários, 

pesquisadores e estudantes poderão contar com toda a infraestrutura já disponível 

no Cetas e, como contrapartida, os resultados das pesquisas permitirão melhor 

manejo dos animais e conhecimento sobre o tráfico de animais silvestres (BRASIL, 

2005; CASEY; CASEY, 1995). 

A participação leiga por meio do trabalho voluntário em Cetas também pode 

ser considerada e estimulada, como uma forma de sensibilização da comunidade, 

divulgação da problemática inerente ao tráfico de animais silvestres, fomentando a 

preparação de formadores de opinião, e culminando com o favorecimento da 

mudança de hábitos da sociedade. 

A educação do público em geral é essencial para que as atividades dos 

Centros seja efetiva (BWRC, 2021) e deve acontecer nos eventos cotidianos de captura 

de filhotes caídos dos ninhos. O IBAMA do Rio de Janeiro (2020) possui uma Informação 

Técnica no 03/2020 que orienta como proceder ao encontrar animais silvestres 

debilitados, feridos, filhotes sem os cuidados parentais e caídos dos ninhos. É 

apresentado na forma de perguntas e respostas que podem ser consultadas pela 

comunidade ou mesmo nortear um atendente em uma ligação telefônica ou chat.  

A participação mais ativa da sociedade no combate aos crimes contra a 

fauna deve ser cuidadosamente guiada para uma atitude ética que vai além de 

salvar filhotes indefesos. É importante entender a sua responsabilidade na guarda 

e/ou compra de animais silvestres ilegais provenientes do tráfico de animais 

silvestres. 
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3.15 CRITÉRIOS DE QUALIDADE DE UM CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS 

SILVESTRES 

 

Não existe um parâmetro para avaliar a qualidade de um Cetas, não há um 

padrão de escore ou conceito que mensure a eficácia da atividade de triagem e 

reabilitação de animais silvestres. Considerando índices relacionados com a 

destinação e desfecho como a taxa de mortalidade ou o índice de sobrevivência, 

percebemos que o número de animais que sobrevivem não é um parâmetro digno 

de qualidade, pois os Cetas não são hospitais bem equipados para realização de 

procedimentos de alta complexidade para atender os animais politraumatizados 

física e psicologicamente. O estresse inerente dos animais silvestres já é um fator de 

risco que leva a altas mortalidades, quando está aliado às condições de captura, 

transporte e maus-tratos vivenciados, temos perdas elevadas mesmo em instalações 

com grandes possibilidades de cuidados intensivos. 

Ainda, se a avaliação da qualidade de um Centro de Reabilitação fosse a 

taxa de soltura de animais na natureza, seria possível que as solturas se 

banalizassem e os animais seriam soltos sem critério e cuidados com os riscos de 

doenças, espécies invasoras, mortalidade, predação, competição e pouca 

possibilidade de reprodução. 

Em uma analogia com abrigos de animais dos Estados Unidos da América e 

Canadá vemos que são considerados abrigos de qualidade aqueles que prezam 

pela organização dos dados e fichas clínicas, ambientação, segurança dos animais 

e das pessoas, destinação, treinamento de pessoal e cuidados veterinários. Vários 

quesitos que são considerados importantes para um abrigo ser considerado de 

qualidade podem ser comparados com Centros de Triagem e Reabilitação (ABMA, 

2021; FOUR PAWS INTERNATIONAL, 2021): 

a) Transparência quanto às atividades executadas e oportunidade de conhecer o 

funcionamento. Este princípio deve embasar todas as atividades cotiadianas da 

sociedade humana, não apenas no que se refere a animais abandonados. Fazendo 

uma comparação com os Cetas, a Cites (2016) recomenda que as atividades 

realizadas visando à conservação das espécies nos centros de reabilitação devem 
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ser mostradas à população para difundir as consequências do tráfico e envolver a 

comunidade nesta luta (ABMA, 2021). 

b) Fichas clínicas atualizadas. O histórico dos animais deve estar anotado em fichas 

individuais e com todos os eventos que aconteceram durante a sua estada no abrigo 

ou centro de triagem. É uma obrigação ética do médico veterinário que deve ser 

comprovada sempre que for solicitada. As informações pertinentes auxiliam na 

destinação dos animais no que se referem ao comportamento, procedimentos 

executados, doenças, exames e cirurgias. Abrigos e Centros de Triagem e 

Reabilitação de qualidade prezam pela organização dos dados e das informações. 

c) Pessoal qualificado e com experiência. Quando as funções são exercidas por 

pessoas treinadas e que mantém o conhecimento atualizado, o maior beneficiário é 

o animal que vai ser mais bem atendido e cuidado. Independente do objetivo do 

estabelecimento, todos os animais devem ser tratados com respeito que o 

treinamento e qualificação trazem. A rotina das atividades e o hábito também 

auxiliam na disseminação do conhecimento e na qualidade da mensagem 

transmitida sobre o combate ao tráfico e maus-tratos dos animais apreendidos. 

d) Os animais devem ter cuidados veterinários, uma enfermaria para cuidar dos 

animais doentes e uma quarentena. Apesar de parecer uma questão óbvia que 

qualquer local que abrigue animais tenha assistência médico veterinária, isso não é 

verdade para alguns abrigos e Centros de Triagem inclusive. A qualidade-de-vida de 

um animal depende das condições de manejo alimentar, ambiental e sua saúde, 

sendo obrigatório que haja de alguma forma a avaliação médica de todos os animais 

que sejam mantidos em abrigos e centros de reabilitação. A triagem e quarentena 

são obrigatórias em Cetas (BRASIL, 2021) e a qualidade se reflete nos cuidados e 

na estrutura física e organizacional. 

e) Padrões de biossegurança para prevenir a transmissão de doenças. Faz parte 

também dos cuidados médicos evitar que doenças sejam transmitidas entre os 

animais e entre os animais e pessoas. O controle de infecções e zoonoses deve ser 

organizado e praticado com cuidado ainda maior em se tratando de animais 

silvestres que podem albergar patógenos desconhecidos ou potencialmente 

infecciosos para vários grupos animais, incluindo as pessoas. Animais que podem 
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ser destinados para soltura deveriam ser triados para doenças importantes que 

podem atingir as populações de vida-livre (CITES, 2016). 

f) Recintos adequados, instalações com tamanho suficiente, limpeza e higiene, 

ventilação apropriada, água disponível para todos os animais. As instalações são o 

ambiente que o animal irá morar pelo tempo que estiver em cativeiro. No caso dos 

abrigos, enquanto aguarda ser adotado; no caso dos Cetas enquanto aguarda a 

destinação. Deve proporcionar o conforto e o bem-estar almejado para o animal ter 

qualidade-de-vida. A alimentação e o fornecimento de água são os princípios das 

liberdades dos animais, a fome e a sede não podem fazer parte da vida de animais 

em cativeiro, embora existam estratégias diferentes para aqueles que estão sendo 

preparados para a soltura, com fases de abundância e escassez de recursos, 

simulando as condições da natureza. Um recinto adequado também protege de 

extremos de temperatura, vento, chuva, sol, ao mesmo tempo em que é ventilado e 

iluminado. Os recintos devem possuir a ambientação adequada para que os 

comportamentos naturais sejam reaprendidos ou estimulados, deve ser limpo com 

frequência e estar de acordo com os objetivos finais de destinação. O ambiente 

inadequado causa problemas psicológicos e de saúde que podem comprometer a 

destinação, seja para cativeiro ou soltura. Um bom recinto e alimentação adequada 

são os requisitos mínimos que se pode oferecer para um animal que já sofreu vários 

tipos de crueldade até chegar ao abrigo ou Cetas. 

g) Área de exercícios. Se para um abrigo de animais domésticos o exercício é 

importante para o bem-estar, no caso da reabilitação de animais silvestres, os 

exercícios e treinamentos são obrigatórios para que uma má performance do 

indivíduo em vida-livre não comprometa a sua sobrevivência e qualidade-de-vida. A 

natureza não dá duas chances para quem não está apto, não existe a proteção, a 

guarda e a tutela. Um animal destinado para a soltura deve estar perfeito para lutar 

pela sua vida, fugir de predadores, das intempéries, buscar abrigo, água e alimento, 

fazer parte da população natural e produzir descendentes. O exercício é 

imprescindível para o sucesso da soltura, mas deve fazer parte do manejo de 

qualquer animal que vá ser mantido em cativeiro também. Identificar quando um 

animal está apto para sua destinação pode ser difícil e parâmetros devem ser 

criados para reconhecer as habilidades individuais, seja para um animal doméstico 

ou silvestre. 
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h) Monitoramento depois da adoção. Um bom abrigo continua avaliando a família 

que adotou um novo animal para controlar possíveis incompatibilidades. A analogia 

com um Centro de Reabilitação é que o monitoramento pós-soltura também deve 

ser organizado, planejado e executado para o sucesso da soltura. A política de 

monitoramento mostra a organização e cuidado com o indivíduo, com a espécie e 

com as populações de vida-livre. 

i) Itens de segurança como extintores, primeiros socorros, detector de fumaça e 

similares. A segurança de todos, pessoas e animais, é prioridade e não deve haver 

economia e falta de manutenção para os cuidados com as instalações. O 

desenvolvimento de planos de contingência deve sempre incluir os aspectos de 

incêndios, alagamentos, desabamentos, fugas e demais desastres e catástrofes. 

j) Política de não matar, usando a eutanásia apenas em circunstâncias extremas. Do 

ponto de vista do bem-estar, atualmente a eutanásia não é bem-vista como 

destinação de animais excedentes em abrigos de animais de companhia. Como já 

foi extensamente discutido este aspecto em animais silvestres provenientes de 

apreensão, a eutanásia pode ser vista como uma opção sugerida pela Cites (2016) 

para os casos em que existem riscos para as populações de vida-livre (doenças, 

genética e comportamento). É importante que os abrigos e Centros de Triagem e 

Reabilitação tenham políticas definidas e claras para quando proceder a eutanásia 

de um animal que está sofrendo, como é a recomendação das normas brasileiras 

(BRASIL, 2021). Definir que animais mutilados, sem bico, dígitos, sem pernas ou 

asas estão em sofrimento é uma atitude que busca a qualidade-de-vida e bem-estar 

de animais que não são facilmente destinados a cativeiros e não são aptos para 

viver na natureza.  

 

3.16 ÁRVORES DE DECISÃO (ALGORITMOS)  

 

 As normativas legais brasileiras descrevem os passos e ações necessárias 

para o manejo da fauna silvestre nos Cetas (BRASIL, 2021), porém perpetuam-se os 

problemas de animais excedentes, sem condições de soltura, mutilados ou doentes 

crônicos e espécies comuns e abundantes que os cativeiros não têm interesse. A 
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destinação é necessária para que o ambiente não se torne superlotado, insalubre e 

inapropriado para a reabilitação de animais com potencial para a conservação. A 

extenuante jornada de trabalho para garantir o bem-estar dos animais se torna uma 

rotina frustrante pela insuficiência de recursos, por testemunhar o sofrimento e 

estresse dos animais, pelas mortes assistidas ou naturais, pela impotência frente às 

demandas, pela burocracia interminável e ter ainda que conviver com o crime e a 

crueldade. A decisão pelo destino de cada indivíduo que chega ao Cetas é uma 

grande responsabilidade e exige uma avaliação aprofundada de todas as variáveis 

que compõe as possibilidades de encaminhamento dos animais: soltura, cativeiro, 

morte não assistida e eutanásia, sem considerar a devolução por decisão judicial, 

fuga, roubo e furto. 

 A Figura 01 sumariza o algoritmo ou Árvore de Decisão de espécies 

domésticas e exóticas que podem chegar aos Cetas em decorrência de ações 

fiscalizatórias. Embora não sejam tão frequentes, a legislação indica as providências 

a serem tomadas para destinação de animais domésticos e exóticos saudáveis: 

venda, leilão ou doação. Os animais que foram vítimas de maus-tratos ou que se 

encontram doentes, não possuem destinações definidas nas normas que tratam de 

animais silvestres. Outras agências devem atender estes chamados para dar 

atenção a animais domésticos em condições de vulnerabilidade.  

As espécies exóticas invasoras devem ser tratadas conforme as instruções 

dos órgãos ambientais federais e estaduais. A Lei nº 9605/1998, no seu Art. 37 

assume que não é crime abater um animal para proteger a produção agropecuária 

ou por ser um animal caracterizado como nocivo pelos órgãos competentes. A 

Portaria IAP nº 59/2015 classifica as espécies invasoras em Categoria 1 (proibido 

transporte, criação, soltura ou translocação, cultivo e propagação, comércio, doação 

ou aquisição intencional) e Categoria 2 (aquelas que podem ser utilizadas em 

condições controladas, sujeitas a regulamentação específica). Uma realidade muito 

frequente nos Centros de Triagem é o acúmulo de tigres-d’água da espécie 

Trachemys scripta elegans (tartaruga-da-orelha-vermelha), que no Estado do 

Paraná é considerado Categoria 1 e que não possui destinação permitida, porém 

não existe uma recomendação explícita para que seja efetuada a destruição 

humanitária ou abate ou eutanásia. Se não for realizada a eliminação desta espécie 

que ameaça o meio ambiente, os Cetas ficarão com estes indivíduos até a sua 

morte não assistida. Lembrando que são animais carnívoros, longevos e onerosos 
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para sua manutenção, exigentes no manejo e que necessitam de ambiente aquático 

e terrestres. É uma importante decisão definir nos protocolos de destinação o final 

adequado para espécies exóticas invasoras. 

Algumas espécies exóticas podem ser de interesse de zoológicos, 

mantenedores de fauna e criadouros regulamentados, e os Cetas podem receber 

esses indivíduos em regime de exceção. A lei ainda permite o uso em treinamento, o 

que é adequado, levando em consideração que é necessário ter educação 

continuada para a realização das atividades nos Cetas. Ademais, outra possibilidade 

segundo o Art. 28 da IN IBAMA nº 05/2021 é a “utilização de espécies híbridas e 

exóticas para fins de reabilitação dos animais alojados nos Cetas”. A interpretação 

deste artigo leva ao entendimento que o uso na reabilitação prevê o treinamento 

para a caça antes da soltura, ficando implícito que se trata do uso de animais 

exóticos como alimento vivo (BRASIL, 2021).  

A seguir são apresentados fluxogramas construídos à luz do que foi 

discutido anteriormente e embasados nas normas legais, que procuram facilitar a 

tomada de decisão dos agentes de fiscalização, dos Centros de Triagem e 

Reabilitação, dos profissionais que fazem a gestão e atendimento da fauna 

apreendida e resgatada e dos cidadãos que são um alvo importante para o combate 

ao tráfico de animais silvestres. Com base nas normativas vigentes foram feitas 

sugestões de árvores de decisão unindo os aspectos legais, as situações reais 

vivenciadas em Cetas e em estabelecimentos veterinários não governamentais que 

prestam auxílio aos órgãos ambientais no atendimento à fauna vitimada, mais 

especificamente Hospitais Veterinários Universitários e clínicas particulares. Estas 

propostas têm como objetivo interpretar e simplificar as ações de manejo de fauna 

dadas as seguintes variáveis: fauna (doméstica, silvestre, nativa e exótica), tipo de 

ação (autuação, apreensão, resgate, entrega espontânea), estado de saúde e 

necessidade de reabilitação, tempo de cativeiro e contato humano, status de 

conservação e tipo de destinação (soltura, cativeiro, eutanásia, óbito). A principal 

vantagem da representação gráfica de Árvores de Decisão é organizar as opções e 

possibilidades a partir da identificação de cada situação. Oferecemos uma 

ferramenta de gestão baseada na rotina e vivência dos Cetas que torna as escolhas 

embasadas em normas e não em interpretações individuais e sentimentais, dando 

suporte às decisões e causando menos impacto e desgaste aos gestores.  
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Figura 01: Fluxograma de destinação de animais domésticos e exóticos apreendidos em ações 
fiscalizatórias e denúncias, com base na IN IBAMA nº 05/2021, Portaria IAP nº 59/2015 e  

Lei nº 9605/1998. 
 

 

A Figura 02 representa o fluxograma para a destinação de animais nativos 

apreendidos em decorrência de ações fiscalizatórias. A fiscalização pode ocorrer 

após uma denúncia ou por ações e operações em ambientes específicos como 

rinhas, feiras, aeroportos, estradas, por exemplo. São possíveis autuações a 

irregularidade nos documentos do animal e maus-tratos (BRASIL, 1998, 2008b, 

2008c, 2021). Quando o agente de fiscalização encontra animais em estado bravio, 

em local não distante da possível captura, ou em flagrante, é possível a realização 

da soltura rápida em um prazo de até 72 horas, sem a autorização de autoridade 

julgadora. O agente da fiscalização deve ser treinado para identificação das 

espécies para não incorrer em um erro grave que seria a soltura de uma espécie 

exótica à região, com os riscos genéticos e sanitários pela introdução de patógenos. 

Outras destinações possíveis sem que haja a apreensão é manter o animal com o 

autuado (Termo de Depósito), sendo esta escolha definida pela dificuldade de 

transporte, seja pela distância, falta de recursos e logística para encaminhar os 

animais em condições adequadas até o Cetas mais próximo. Outra possibilidade é 

dar a guarda do animal para terceiros (Termo de Guarda) (BRASIL, 2021). É de 
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nosso entender que permitir que o autuado permaneça com o animal ilegal é uma 

forma de incentivar o tráfico e não deve ser uma opção corriqueira, além de 

promover uma interpretação errônea do processo de fiscalização e repressão do 

crime por parte da opinião pública. 

As agências fiscais podem encaminhar os animais apreendidos para 

estabelecimentos veterinários e Universidades para atendimento médico-veterinário 

e cuidados emergencia0is em casos de acidentes e animais feridos ou órfãos que 

demandam cuidados intensivos. Esses animais quando receberem alta médica 

podem ser encaminhados para soltura ou cativeiro sob autorização dos órgãos 

ambientais sem a passagem em Cetas.  

No Brasil existem apenas 24 Cetas para atender todos os estados. Sem a 

ajuda de parceiros, os órgãos ambientais não teriam a capacidade de proporcionar 

conforto e tratamento para um contingente representativo de animais provenientes 

do tráfico. Esta alternativa não está contemplada nas normas legais e este trabalho 

realizado de boa vontade e pelo interesse dos animais não é sempre recompensado 

financeiramente, se tornando prático e oportunístico para o órgão ambiental. As 

instituições de ensino podem se beneficiar promovendo aprendizado, treinamento, 

educação ambiental e pesquisa para a comunidade acadêmica, porém assume os 

custos na maior parte das vezes. Os Hospitais Veterinários de Universidades são 

frequentemente apoiadores das instituições de fiscalização e têm interesse didático 

de atender às demandas diagnósticas, clínicas e cirúrgicas dos pacientes como 

modelos de aprendizado de graduandos e pós-graduandos. Entretanto, não tem o 

compromisso, nem necessariamente a expertise para avaliar os méritos das 

destinações frente as expectativas de recuperação total ou parcial dos pacientes. 

Esta relação entre as Universidades e órgãos ambientais não é sustentável 

nem financeiramente nem como material didático pois o trabalho é árduo, cansativo 

e quem normalmente arca com o ônus da decisão pelo destino do animal não faz 

parte do órgão público responsável pelo animal apreendido.  

Hospitais Veterinários lidam com os problemas médicos tendo o foco na 

saúde do indivíduo e não é sua obrigação definir qual indivíduo é importante para a 

conservação da espécie. Os animais são tratados com todos os recursos possíveis 

para a realização de procedimentos de alta complexidade inacessíveis aos Cetas, 

visando à cura do indivíduo, não interessando se o animal terá condições de voltar 

para a natureza e executar as suas funções adequadamente e integrar às 
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populações de vida-livre. O objetivo é manter a vida do animal, porém, 

procedimentos realizados visando à cura como amputações, cirurgias ortopédicas, 

retirada de projéteis, eventualmente podem gerar sequelas e comprometimento à 

integridade do animal. Animais que percam a habilidade de voar, que fiquem 

mutilados, com impedimento reprodutivo, por exemplo, podem permanecer vivos por 

muito tempo aprisionados em gaiolas e recintos e por esta razão já são 

considerados como perdidos para a natureza. Deve-se considerar a dignidade dos 

animais e entender que o cativeiro é prejudicial à saúde física e mental, 

principalmente de animais provenientes da natureza. Em última análise, a decisão 

pela eutanásia não deve ser realizada pelas instituições parceiras, é de 

responsabilidade de técnicos da área ambiental que devem assumir integralmente o 

manejo de fauna para a conservação da biodiversidade. Animais que não estão 

aptos para soltura devem ir para os Cetas registrarem estes casos e arcarem com a 

responsabilidade da destinação. 

A Sociedade Brasileira de Ornitologia (SBO), reunida durante a Assembleia 

Geral Ordinária ocorrida no XII Congresso Brasileiro de Ornitologia em novembro de 

2004, instituiu um Grupo de Estudo para analisar o tema e propor diretrizes que 

venham a nortear o processo de destinação de aves silvestres provenientes do 

tráfico e cativeiro, visando a conservação das espécies e suas populações naturais 

(EFE et al., 2006). 

A SBO classificou as aves conforme a sua importância para a conservação 

ou outros fins. Os animais que não são prioridade para a conservação são aqueles 

“excedentes”, “menos comuns de interesse para cativeiro” (espécie sem problemas 

de conservação, que raramente é apreendida e/ou existem criadouros/zoológicos 

interessados) e “acidentados/debilitados” (EFE et al., 2006). A norma brasileira 

também reconhece como prioridade os animais pertencentes aos Planos de Ação 

Nacional e as espécies ameaçadas de extinção (BRASIL, 2021). As diretrizes 

publicadas por este grupo recomendam que aos animais que sejam apreendidos em 

flagrante delito nas atividades de caça ou captura, que a destinação seja a soltura 

imediata e que para os animais apreendidos em trânsito, em domicílios, em 

depósitos do traficante, sem que se tenha a certeza da procedência, que sejam 

encaminhados a um Cetas. Animais ameaçados de extinção devem ser 

encaminhados a um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CERAS) onde 

serão realizados quarentena, exames, caracterização genética e reabilitação caso 
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não haja programa específico (PAN ou de Conservação) o qual fará a gestão do 

destino (Reprodução ou Soltura). Animais ameaçados sem PAN serão 

encaminhados a criadouros conservacionistas ou científicos, ou se tratando de 

espécie raramente apreendida, buscar cativeiros que melhor apresentem condições 

de recepção e manejo. As solturas de aves marcadas pelo programa de 

conservação deverão ser monitoradas (comportamento, reprodução, sobrevivência, 

população à qual foi inserido). A seleção das áreas potenciais de soltura avaliará a 

riqueza, tamanhos populacionais, caracterizações genéticas e patógenos e 

parasitos. Deve-se Identificar os patógenos/parasitos da população de origem dos 

indivíduos a serem soltos, se têm capacidade de identificar e buscar a alimentação 

natural da espécie, capacidade real de voo e se reconhece predadores. O 

monitoramento posterior indicando se está cumprindo na natureza com as suas 

necessidades biológicas e funções ecológicas e se a comunidade da qual ele faz 

parte permanece sem alterações devido à sua presença (EFE et al., 2006). Esta 

diretriz apresenta um fluxograma lógico e consistente com as atuais recomendações 

das normas brasileiras para animais ameaçados de extinção. A SBO ainda, sugere 

formas de busca de recurso para financiar os projetos de conservação: estimular os 

criadouros conservacionistas e científicos a criar projetos de pesquisas associados, 

órgãos de fomento, conversão de multas, normas para contrapartida financeira dos 

criadouros comerciais, atrelada a um fundo de uso exclusivo à conservação (EFE et 

al., 2006). 
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Figura 02: Fluxograma de destinação de espécies nativas apreendidas em ações fiscalizatórias e 
denúncias, conforme IN IBAMA nº 05/2021, Lei nº 9605/1998 e Decretos Federais nº 6514/2008 e 

6686/2008.

 

 

A Figura 03 mostra o fluxograma do Resgate ou Recolhimento na natureza 

pelos agentes da fiscalização ou por cidadãos. São animais provenientes de 

atropelamentos, ataque de predadores (incluindo cães e gatos), colisões, portadores 

de lesões e ferimentos e órfãos encontrados desassistidos por seus pais. As 

espécies exóticas seguem o fluxograma discutido na Figura 01. Os animais podem 

ser encaminhados pelos agentes fiscais a estabelecimentos médico-veterinários e 

Universidades ou Cetas. Seguindo a mesma discussão quanto aos ônus deste 

atendimento, permanece a visão que o animal vai se beneficiar ao receber 

atendimento específico em instituições parceiras e que os órgãos públicos 

aproveitam a oportunidade tendo em vista o interesse acadêmico no atendimento de 

casos isolados. No caso de cidadãos que fazem o recolhimento, cabe a ele decidir 

se encaminha a um órgão ambiental ou Cetas ou se leva a um centro de 

atendimento veterinário particular, que pode cobrar ou não os honorários pelos seus 

serviços. Os acordos devem incluir o repasse de verbas para custear os 

procedimentos e internação. Os convênios e parcerias não devem ser unilaterais em 

benefício exclusivo do órgão ambiental, logo, as partes devem estar acordadas 
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quanto aos objetivos dos atendimentos, as funções de cada lado e principalmente 

agilizar as destinações para que não aconteça nas unidades veterinárias o mesmo 

efeito de “hospedagem” por tempo indefinido que acontece nos Cetas, mantendo os 

gastos e reduzindo as chances de apresentar qualidade-de-vida deste animal na 

natureza ou bem-estar em cativeiro pelo longo período que permanece alojado. 

A SBO define Centro de Tratamento de Animais Silvestres (CETRAS) como 

responsável pelo tratamento das aves e só receberá animais com dificuldades de 

sobrevivência (alimentação, deficiências físicas permanentes) e que não apresentam 

condições de retorno à natureza, mas que tem interesse para o cativeiro. Neste 

mesmo centro ocorrerá a reabilitação da ave. Na ausência de CETRAS, clínicas 

veterinárias conveniadas ao IBAMA receberão o título de CETRAS. Após o final do 

procedimento as clínicas encaminharão os animais de volta ao Cetas ou diretamente 

ao criadouro/zoológico determinado pelo Cetas (EFE et al., 2006). 

Os cidadãos podem ainda realizar a Entrega Espontânea (ou voluntária) de 

animais de estimação que estavam sob sua guarda sem gerar Auto de Infração ou 

autuação (BRASIL, 2021). Esta medida remove da sociedade o animal proveniente 

do tráfico e oferece uma chance deste indivíduo fazer parte do revigoramento da sua 

espécie na natureza em uma soltura após reabilitação. Apesar da teoria ser 

interessante, na prática existem poucos casos que podem ser encaminhados para 

soltura devido ao tempo de convívio com os seres humanos, a falta de 

reconhecimento de predadores, da capacidade de encontrar alimentos, de usar os 

recursos da natureza e de reproduzir, o risco de carrear contaminantes para 

populações de vida-livre ou ainda a dificuldade de se integrar a grupos da sua 

espécie.  O custo da reabilitação para promover pouco sucesso na conservação 

restringe as entregas voluntárias em passar para o estado os custos de manutenção 

de um animal de companhia, se igualando ao abandono de um membro da família 

em um abrigo. A recepção deste animal tem sua função justificada quando 

acompanhada de educação ambiental e conscientização do papel do consumidor no 

tráfico de animais silvestres. 
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Figura 03: Fluxograma de destinação de espécies exóticas e nativas provenientes de resgate, 
recolhimento realizados por órgãos ambientais ou cidadãos ou entrega espontânea (voluntária) 

realizada por cidadãos, conforme IN IBAMA nº 05/2021. 
 

 
 

A Figura 04 mostra o fluxograma dos animais dentro da estrutura do Cetas. 

Inicialmente o animal é recebido e cadastrado no SisCetas através do Termo de 

Recebimento. Os documentos trazidos pelos fiscais referentes à apreensão ou 

resgates devem ser anexados na ficha no SisCetas. São etapas importantes: a 

identificação taxonômica, o exame físico e a marcação do animal. Ter uma ficha 

clínica de acompanhamento do animal é uma obrigação ética do médico veterinário 

e esta deve ser sempre preenchida e atualizada. Nesta primeira avaliação, alguns 

procedimentos padronizados são realizados como a administração de 

antiparasitários internos e externos, conforme os protocolos de cada centro. Animais 

que estão saudáveis e que apresentam estado bravio e indícios de terem sido recém 

capturados da natureza podem ainda ser destinados à Soltura Rápida dentro das 72 

horas após a apreensão. Pela legislação brasileira, a soltura é a destinação 

preferível para qualquer animal silvestre apreendido (BRASIL, 2021).  
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Figura 04: Fluxograma de recebimento, quarentena, reabilitação e destinação de espécies que são 
recebidas nos Cetas, conforme a IN IBAMA nº 05/2021 e Portaria IAP nº 137/2016. 

 
Os demais animais que não podem ser soltos são encaminhados para a 

Quarentena, onde ficarão em observação e serão recomendados alguns exames 

para identificar o estado sanitário de cada indivíduo, conforme a IN IBAMA nº 

05/2021 (BRASIL, 2021). A realização da bateria de exames não costuma ser 

realizada integralmente por falta de recursos, de pessoal e tempo para coleta e 

processamento das amostras, sendo frequente a liberação dos animais da 

quarentena sem o conhecimento adequado do risco potencial de disseminação de 

doenças para os animais e seres humanos. O tempo de quarentena depende das 

condições individuais, da realização dos exames e da disponibilidade de gaiolas e 

recintos para alocar os animais. 

Os animais que apresentam sinais de doença, problemas comportamentais, 

órfãos com cuidados intensivos ou aqueles que necessitam de acompanhamento 

por questões de saúde permanecem na quarentena ou em algum local específico 

para o tratamento. O problema de espaço pode ser um fator limitante para manter os 

animais na quarentena, prejudicando o fluxo de animais que chegam de novas 

apreensões e entregas, além de comprometer o estado sanitário de vários animais 
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que podem disseminar doenças pela proximidade e superlotação. É importante 

separar os animais por grupos taxonômicos e enfermidades, para controlar o fluxo 

de patógenos. Uma área de isolamento para os animais com doenças 

potencialmente transmissíveis ou enquanto aguardam o resultado de exames é uma 

medida de biossegurança a ser aplicada. Os animais em tratamento podem ter as 

seguintes evoluções: cura; permanecer com uma doença crônica, sequelas ou 

mutilações; óbito (morte não assistida) ou eutanásia.  

Na sequência, os animais que saem saudáveis da quarentena ou 

tratamento, estão aptos para destinação. Animais recuperados, que obtiveram a 

cura após o tratamento, podem precisar de reabilitação e treinamento para soltura 

ou para se adaptar a condições específicas de cativeiro, sendo então encaminhados 

para reabilitação. A reabilitação é um conjunto de práticas que visam preparar o 

animal para sua reintegração ao ambiente natural. Nem todos os animais estão 

aptos para serem reabilitados e soltos. 

Os recintos, principalmente os oferecidos pelo cativeiro clandestino, não 

permitem minimamente a expressão dos comportamentos naturais das espécies 

mantidas e muitas vezes não propiciam condições para a prática de exercícios 

físicos pelos animais. Estes animais podem se mostrar incapazes de sobreviver na 

natureza por limitação física ou comportamental (VILELA et al., 2017). A reabilitação 

não é uma atividade simples e exige muito empenho e treinamento de profissionais 

preparados. 

É a partir desta fase que a Árvore de Decisão deve ser montada na forma de 

protocolo a ser seguido para garantir que os animais não sofram e que sejam 

encaminhados para o local mais adequado conforme as suas características. É 

possível montar planilhas que permitem a análise de cada situação para definir as 

possibilidades.  

A sequência de perguntas a serem feitas na Árvore de Decisão para definir 

se os animais são adequados para a soltura, adaptada da CITES (2006) seria: 

1- A soltura do animal é relevante para a conservação? (Status CITES) 

2- Está saudável e passou pelos exames recomendados para a soltura?  
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3- Existe vaga em algum estabelecimento não comercial (zoológico, centro de 

reabilitação)? No Brasil são possíveis ainda os criadouros conservacionistas e 

científicos. 

4- Existe interesse de particulares para cuidados humanitários por toda a vida sem 

exploração comercial? No Brasil são os mantenedores de fauna e portadores da 

Guarda de Animais Silvestres. 

5- Existem instituições interessadas no espécime, que desenvolvem pesquisa com 

animais silvestres conduzidas sob condições humanitárias? 

6- É uma espécie listada no Apêndice I ou considerada uma espécie ameaçada de 

extinção? 

7- Existe um empreendimento comercial interessado nesta espécie ameaçada de 

extinção? 

8- Existe a preocupação que a venda deste animal estimule o tráfico de animais 

silvestres? 

Um exemplo de análise qualitativa que pode ser desenvolvida e aplicada, 

considerando certos aspectos recomendados para a soltura pela CITES, IUCN, 

IBAMA e demais sugestões encontradas na literatura, pode ser visto no Quadro 01. 

Este quadro define uma avaliação dicotômica que indica que se for assinalada uma 

única negativa, já exclui o indivíduo da soltura, sendo possível encaminhá-lo para o 

cativeiro. Propomos uma análise consistente baseada nas espécies, competências e 

comportamentos dos animais. 

É possível dar valores e pontuações para cada aspecto ou ainda definir uma 

árvore de decisão a partir das recomendações das agências ambientais. 

A partir da característica a ser avaliada, descreve-se o status do animal 

quanto a este quesito e adiciona-se informações relevantes na coluna de Descrição 

e Observações. Esta análise permite definir se o animal está apto ou não para 

soltura para cada item (característica) do Formulário de Avaliação para Soltura 

(Quadro 02). 
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Quadro 02: Exemplo de “Formulário de Avaliação para Soltura” de condições recomendáveis para a 
decisão quanto a soltura de animais silvestres nativos mantidos em Cetas. 

 
Característica Descrição/Observações SOLTURA 

SIM NÃO 
Animal saudável e íntegro    
Possui Plano de Ação Nacional    
Status na CITES    
Possui Study Book    
Interessante para o cativeiro    
Espécie nativa de qual região     
Procedência do animal    
Comportamento estereotipado    
Capacidade de sucesso na reabilitação    
Está adaptado à dieta natural    
Consegue caçar ou buscar seus alimentos     
Habilidade de locomoção (voo, nado, 
escalada, saltos) 

   

Consegue se abrigar     
Capaz de buscar parceiros    
Consegue preparar ninho    
Reconhece predadores    
Conforto na presença de seres humanos    
 

 A decisão pela soltura é definida pelo órgão ambiental de cada estado a 

partir da lista de animais que são disponibilizados para destinação. O SisCetas é 

uma ferramenta que pode apresentar esta classificação dos animais liberados para a 

destinação dentro do sistema, produzindo um algoritmo virtual e um escore de apto 

ou não apto para soltura. O preenchimento da ficha de cada animal no SisCetas 

pode gerar automaticamente esta sequência de perguntas que levam a uma 

definição e classificação do animal. É possível que haja variações quanto ao status 

de conservação dos animais em diferentes regiões do Brasil e disponibilidade de 

locais para receber as destinações, mas a tecnologia é uma grande aliada para 

apressar a liberação dos animais dos Cetas. 

A reabilitação pode acontecer no próprio Cetas; em áreas com estrutura 

para Reabilitação ou em Áreas de Soltura de Animais Silvestres (Asas) com 

estruturas de reabilitação cadastradas. O reabilitador sem Asas disponibiliza a sua 

área para o Ibama realizar a reabilitação, já as Asas com Reabilitação são utilizadas 

para uma soltura gradativa (soft release) que prevê uma preparação em viveiros 

para posterior soltura. O cadastramento é feito seguindo o rol de documentos, 

Termo de Compromisso, vistoria da área com registros fotográficos e avaliação 

ambiental. O Cetas dá continuidade preenchendo as Declarações de propriedades 
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cadastradas, envia a relação de Asas cadastradas que devem ser atualizadas 

semestralmente (BRASIL, 2021).  

Uma iniciativa do órgão ambiental do Estado do Paraná, o Instituto Água e 

Terra (IAT) apresenta um Programa de Cuidados e Reabilitação Intensiva de 

Animais Silvestres (Cria) como parte de projetos de voluntariado. Este treinamento 

integra uma parte de ensino à distância como pré-requisito para que o voluntário se 

inscreva num programa para cuidar de um filhote órfão ou animal vitimado em 

processo de reabilitação. Esta iniciativa não deve ser um estímulo à adoção de 

animais silvestres, mas sim deve visar a sensibilização da comunidade quanto à 

fauna, promovendo educação ambiental e conservação da natureza (IAT, 2021). Em 

países como a Austrália onde os reabilitadores são cidadãos que se qualificam para 

manejar a fauna, o Estado do Paraná apresenta esta inovação que pode melhorar 

os cuidados aos animais. É também uma oportunidade de educar a população para 

não remover animais da natureza sem a devida justificativa, como acontece com 

filhotes de aves em fase de aprendizado de voo e que são levadas aos órgãos 

ambientais por serem consideradas órfãs.  

A soltura posterior deve ser feita em Áreas de Soltura de Animais Silvestres, 

podendo inclusive ser na modalidade experimental que prevê o monitoramento com 

coleta sistemática de dados baseada em projeto específico e visando desenvolver 

protocolos adequados. A reintrodução e revigoramento populacional são as outras 

justificativas para as solturas posteriores (BRASIL, 2021). 

Alguns animais podem não se recuperar durante o tratamento, evoluindo 

para portadores de doenças crônicas, óbito (morte não assistida) ou eutanásia.  

Animais cronicamente doentes não serão candidatos à soltura, 

particularmente se forem portadores de doenças infecciosas que ameaçam as 

populações em vida-livre. O destino responsável destes animais é a eutanásia para 

evitar que haja sofrimento por um período prolongado em cativeiro. Em algumas 

ocasiões, os animais apresentam lesões e comprometimento de órgãos que os 

impossibilitam de viver adequadamente na natureza e podem exigir cuidados 

intensivos e adaptações para o cativeiro. Animais mutilados, sem membros, asas, 

bico, olhos e deformidades são dignos de compaixão e necessitam de atendimento 

especializado, o que não é função do Cetas. Caso não sejam encaminhados para 

“santuários” (mantenedores de fauna, guarda ou criadouros) que visam a usar estes 

animais como exemplo para Educação Ambiental e Treinamento, devem ser 
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submetidos a eutanásia para abreviar o sofrimento destes animais que não 

conseguem se locomover adequadamente em recintos e viveiros, têm dificuldade de 

se alimentar adequadamente, que caem de poleiros, que não conseguem fazer a 

higiene do pelame ou das penas e que são vítimas de agressões nos recintos. 

Deve-se considerar que espécies silvestres provenientes da natureza não 

devem ter a sua vida aprisionada em gaiolas e viveiros em Cetas da mesma forma 

que não devem estar na casa de cidadãos que são consumidores do tráfico. O crime 

permanece o mesmo no que se refere a maus-tratos, privando os indivíduos de 

liberdade e restringindo seu comportamento natural, aumentando as chances de 

contrair e disseminar doenças quanto mais tempo ficarem em cativeiro. Porém, a 

legislação permite que pessoas comuns tenham a guarda destes animais e possam 

assumir os cuidados até o final da vida. Vale lembrar que animais que não são 

provenientes de criatórios comerciais não são selecionados para serem animais de 

estimação, logo a guarda de um animal silvestre proveniente da natureza pode não 

favorecer sua qualidade-de-vida.  

Os casos de algumas espécies como papagaios e macacos mantidos como 

animais de estimação oriundos do tráfico e que são apreendidos após denúncia, são 

específicos quando apresentam imprinting ou estereotipias após serem retirados das 

suas casas e do convívio das famílias que os adotaram. A avaliação psicológica 

deve considerar que a reabilitação é mais problemática e pode não surtir efeito. 

Animais com problemas psicológicos não estão aptos para soltura e demandam 

maior tempo e investimento para tratamento, e que raramente surte efeito. A 

sequência de maus-tratos e crueldade que o tráfico impõe aos animais e à natureza 

se perpetuam quando a lei busca mitigar e diminuir os danos através da apreensão 

por posse ilegal. A apreensão como forma de repressão deve cumprir seu papel com 

as pessoas infratoras e não manter aprisionadas as vítimas do crime. 

Existem espécies que têm pouco interesse para a conservação da natureza 

ou para o cativeiro. As espécies que possuem apelo para zoológicos e criadouros 

são rapidamente destinadas enquanto as mais comuns permanecem “hospedadas” 

aguardando destinação. 

As espécies comuns são as mais frequentes nos Cetas e as que tem menor 

taxa de destinação. Ocorre o acúmulo de animais que não têm a possibilidade de 

soltura ou não são interessantes para zoológicos, criadouros, mantenedores de 

fauna ou guarda. Esse conflito é de difícil resolução pois aguardar a morte é uma 



165 

 

atitude cruel, uma vez que os animais estão em uma situação de cárcere que 

aumenta o estresse, a disseminação de doenças e reduz a possibilidade de 

destinação. 

Já para as espécies comuns e de menor interesse para o cativeiro, a diretriz 

da SBO recomenda a eutanásia dos animais excedentes. Atualmente esta prática 

está em desacordo com as normas brasileiras, mas concorda com as 

recomendações da CITES (2016) e IUCN (2000). O grupo que propôs esta diretriz 

reconhece que a opinião pública não aceitaria esta solução, mas justifica que a 

recomendação é baseada em princípios técnicos e não emocionais. O foco principal 

é a qualidade-de-vida dos animais (animais debilitados, traumatizados e doentes, 

superlotação), eliminar riscos genéticos e ecológicos que a reintrodução possa 

causar nas populações de vida-livre e ecossistemas e eliminar riscos de 

disseminação de doenças e patógenos (EFE et al., 2006).  

Seguindo as recomendações internacionais, os animais mortos por causas 

naturais ou por eutanásia devem ser doados e/ou depositados em instituições 

científicas para guarda ou uso científico/didático (EFE et al., 2006). Como já 

discutido existem limitações para esta destinação por falta de espaço de 

armazenamento, interesse das instituições de pesquisa pela qualidade das carcaças 

ou falta de dados de procedência. Porém, para práticas de ensino e treinamento é 

um recurso valioso. 

Uma forma simplificada para determinar o fluxograma de destinação de 

rapinantes foi publicada em 1987 que descreveu os passos seguidos na rotina de 

centros de reabilitação (COOPER, 1987). No diagrama (Figura 05), basicamente 

existem as três opções de destinação sugeridas pela IUCN (2000): eutanásia, 

cativeiro e soltura. É possível observar que a eutanásia será a destinação que mais 

vai ocorrer tendo em vista que receberá mais destinações a partir de todas as 

etapas da análise dicotômica. Desde a chegada e exame inicial, o animal já é 

avaliado e encaminhado para a destruição humanitária se não tiver qualificado para 

o tratamento inicial e assim sucessivamente nas fases seguintes de enfermagem, 

exames específicos e tratamento e reabilitação. Uma diferença deste fluxograma é 

que não existe a fase de quarentena logo após a avaliação inicial. Sem este período 

de observação e realização de exames é possível a transmissão de patógenos para 

animais em fase de tratamento e reabilitação e aumento de trabalho e custos nas 

próximas fases. Devido às particularidades do tratamento que exigem 
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equipamentos, procedimentos e habilidades específicos, os animais podem ser 

encaminhados para a continuidade do processo até a soltura ou serem submetidos à 

eutanásia. A enfermagem e tratamento podem demandar muita manipulação, 

estresse e custos e o animal pode não se adaptar ou apresentar complicações, 

reduzindo as possibilidades de reabilitação e soltura. 

 
Figura 05: Fluxograma para o tratamento e reabilitação de rapinantes segundo Cooper 

(1987), em centros de recebimento de fauna impactada. 
 

 
Fonte: Cooper (1987). 

 

O Quadro 03 exemplifica uma Árvore de Decisão para o manejo de 
determinadas condições que são conflitantes na rotina diária dos Cetas. Muitas 
decisões quanto ao destino dos animais são tomadas baseadas em sentimentalismo 
e na opinião pública, sem considerar o sofrimento do animal, as condições para 
tratamento e reabilitação e possibilidade de destinação. As recomendações já dadas 
pelas normas, instruções e resoluções legais possibilitam definir a destinação até um 
ponto que atinge a decisão técnica quanto à viabilidade da qualidade-de-vida do 
animal. Certas situações são comuns a centros de triagem e reabilitação do mundo 
inteiro e as soluções para os conflitos já estão descritas e definidas para alguns 
locais, como já discutido no caso da Austrália (2011). No Brasil, porém, existem 
particularidades relacionadas ao tráfico de animais silvestres e restrições legais 
quanto a destruição humanitária. A conscientização do sofrimento do animal em 
cativeiro é o primeiro passo para se definir a Árvore de Decisão que visa realizar um 
trabalho efetivo de manejo de fauna silvestre que beneficie a conservação das 
espécies, atue como parte do combate ao tráfico e preste um serviço de Educação 
Ambiental à sociedade. 
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Quadro 03: Exemplo de diretrizes recomendáveis para determinadas situações críticas para 
tratamento, reabilitação e eutanásia de animais silvestres nativos em Cetas. 

 
Característica Descrição 

Observação Tratamento Reabilitação Eutanásia 
PAN 
Ameaçada de Extinção  X X  

Tempo de cativeiro igual ou 
superior a metade da 
expectativa de vida da espécie 

Não apto para 
soltura  X  

Maus-tratos Devolução Judicial X X  
Comportamento estereotipado  X X  
Filhote que necessita de 
assistência  X   

Neonato de espécie comum 
(marsupiais, passeriformes, 
columbiformes) 

Reabilitação de 
animais para soltura 

(alimento vivo) 
  X 

Doença Infecciosa ou 
Parasitária transmissível Curável X   

Doença Infecciosa que põe em 
risco populações de vida-livre Animais portadores   X 

Doença crônica com terapia 
para toda vida    X 

Fratura exposta em membros    X 
Fratura de coluna    X 
Fratura de bico    X 
Ausência de olho ou orelha    X 
Perda da capacidade olfativa    X 
Incapacidade de se alimentar 
espontaneamente    X 

Paresia ou paraplegia    X 
Ausência de partes do 
esqueleto apendicular (unhas, 
dígitos, partes de membros e 
membros) 

   X 

Cervídeo traumatizado, 
atropelado ou vítima de ataque 
de predador submetido a 
transporte em condições 
inadequadas com sinais de 
miopatia de captura 

Sofrimento extremo   X 

 

Existem eventos de fuga que podem ser previsíveis e preveníveis, porém, se 

tratando de animais silvestres é uma situação que deve constar desde o 

planejamento e dos procedimentos operacionais padrão. As construções devem ser 

feitas de modo a reduzir o risco de perda dos animais por fuga. Mas caso aconteça, 

deve ser feito um Boletim de Ocorrência (BO) na polícia que será incluído no 

SisCetas como destino deste animal. Da mesma forma deve ser realizado o BO para 

o caso de furto ou roubo de animais que é um evento indesejado, porém passível de 

acontecer pois são animais de interesse e por esta razão fazem parte do tráfico de 
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animais silvestres. É possível que queiram reaver um animal apreendido ou que 

vejam a oportunidade de adquirir um animal de maneira fácil. 

Nos casos de fuga, roubo, furto, morte e eutanásia o Cetas deve preencher 

um Termo de Ocorrência para anexar ao SisCetas (BRASIL, 2021). 

A qualquer tempo durante a estada do animal no Cetas é possível que um 

animal apreendido seja devolvido por decisão judicial ou administrativa, seja na 

chegada, quarentena, tratamento, reabilitação e durante a espera por destinação. É 

possível que a avaliação do juiz considere que a devolução do animal a seu antigo 

responsável seja benéfica para a família. Essa postura tende a diminuir a 

credibilidade das ações de fiscalização, mitigação e controle do tráfico de animais 

silvestres. Sem a educação ambiental a sociedade não poderá internalizar o 

conceito que é a partir do consumo que o tráfico é alimentado. 

 

3.17 CONCLUSÕES 

 

As normas legais sobre os procedimentos de apreensão, destinação e 

funcionamento dos Centros de Triagem de Animais Silvestres atualmente vigentes 

no Brasil trazem os trâmites que norteiam a árvore de decisão para a destinação dos 

animais provenientes do tráfico, resgate ou entrega espontânea. Neste contexto faz-

se a reflexão e avaliação dos procedimentos que vêm sendo empregados, uma vez 

que o papel dos Cetas de coibir o tráfico parece não estar sendo efetivo, além de 

gerar rotinas extenuantes na tentativa de promover a conservação da vida 

selvagem.  

A captura e comércio de animais silvestres é um crime curioso, a vítima é 

sumariamente presa, muitas vezes submetida a pena de morte mediante tortura, o 

criminoso frequentemente não é punido, quando o é, dificilmente lhe cabe pena de 

restrição de liberdade. 

O que é feito com os animais que chegam aos Cetas é, em parte, resolver 

problemas dos indivíduos, sem abranger a complexa rede que envolve a existência 

dos Centros de Triagem. Oferecer apoio à fiscalização e proporcionar desfechos 

favoráveis para a conservação das espécies parecem ser atividades diametralmente 
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opostas. O objetivo final das ações de fiscalização no sentido de coibir os crimes 

contra a fauna não são atingidos no momento que animais são acumulados em 

gaiolas e recintos sem possibilidade de serem soltos na natureza ou irem para um 

cativeiro ou mesmo serem submetidos à eutanásia baseada na qualidade-de-vida e 

na dignidade dos indivíduos. A realidade destas instituições é o acúmulo de animais 

e esta situação jamais fará com que o tráfico de animais acabe.  

Em uma análise conceitual, os possíveis desfechos dos animais silvestres 

nos Centros de Triagem são a soltura, a morte não assistida, o cativeiro permanente 

ou a eutanásia. A soltura na natureza, apesar de ser a destinação com melhor apoio 

da opinião pública, traz muitos riscos no que se refere aos indivíduos e à 

conservação. As situações relativas à sobrevivência na natureza, sua capacidade 

reprodutiva e aceitação nas populações estabelecidas são pontos-chave na 

qualidade-de-vida dos indivíduos. A introdução de espécies invasoras e patógenos 

para populações silvestres é uma grande ameaça para a natureza, além da possível 

contaminação genética e comportamental quando ocorre falha na identificação 

taxonômica. 

Nos Cetas ocorre alta mortalidade, principalmente de órfãos que foram 

criados artificialmente e não tiveram oportunidade de aprender o repertório 

comportamental da espécie para alimentação, fuga, busca de abrigo, além do 

estresse, das condições de captura e transporte, doenças e ferimentos. A qualidade-

de-vida e o bem-estar devem ser a prioridade para que haja possibilidade de soltura 

de indivíduos aptos com potencial de conservação para as populações silvestres.  

As instituições públicas podem apresentar fases de restrição de recursos 

financeiros para assumir os gastos com os animais, solicitando auxílio de parceiros 

particulares e Universidades. As decisões quanto ao tratamento ou eutanásia não 

devem recair sobre os profissionais que não são responsáveis pelo manejo de fauna 

que é o caso de instituições que colaboram com a realização de procedimentos 

inacessíveis para os Cetas. A responsabilidade administrativa, política e ética pela 

destinação dos animais é dos órgãos ambientais que fazem a gestão da fauna 

prevendo a conservação da natureza e repressão dos crimes ambientais. Clínicas e 

Hospitais Veterinários têm em seu interesse, zelar pela vida dos indivíduos e não 

devem se responsabilizar pelo desfecho final dos animais atendidos por solicitação 

dos órgãos ambientais. A eutanásia é um ônus que deve ser assumido pelos Cetas 



170 

 

visando dar suporte às decisões técnicas do ponto de vista médico veterinário, 

ambiental, financeiro e psicológico. 

Os possíveis cativeiros que são os criadouros comerciais, científicos, 

zoológicos e mantenedores de fauna não conseguem absorver a quantidade de 

animais que chegam aos Cetas e estes, raramente têm interesse em receber 

espécies comuns que são a maioria dos animais aptos para destinação. Não basta 

apenas efetuar as apreensões, devem existir maneiras éticas e respeitosas de lidar 

com o produto do tráfico: os animais silvestres, que podem ficar estocados 

indefinidamente em condições inadequadas de superpopulação. Esse sofrimento é 

infringido quando na verdade o objetivo primário seria promover a conservação das 

espécies e inibir o tráfico. 

O desgaste psicológico das pessoas que trabalham nos Cetas pelo trabalho 

excessivo com os cuidados intensivos de indivíduos que podem não ter destinação 

levam à frustração e Síndrome de Burnout, ao mesmo tempo em que lidar com a 

destruição de animais visando à conservação das populações também gera 

desconforto nas pessoas que estão envolvidas. 

A eutanásia não é uma destinação permitida para animais excedentes no 

Brasil, devendo ser realizada apenas para abreviar o sofrimento. A decisão pela 

eutanásia não segue especificações claras e advém da percepção individual de 

cada profissional, se tornando uma opção pouco escolhida no manejo dos animais 

silvestres. 

Interpretar as normas legais para compreender as funções dos diferentes 

atores do processo de apreensão e destinação da fauna silvestre permite o 

desenvolvimento de diretrizes específicas que contenham informações baseadas em 

situações reais e com aplicabilidade legal. A reflexão dos procedimentos e ações 

que são vistos nos Cetas mostrou a necessidade de remodelar, readequar e 

aprimorar os processos de destinação dos animais silvestres. As adaptações são 

eficazes na medida em que se adquire melhor padrão e proporcionam qualidade-de-

vida aos animais, levando a mais destinações e menos animais acumulados. 

O comércio ilegal só será coibido quando a sociedade parar de consumir 

animais provenientes da natureza capturados em condições sumárias de crueldade 

e maus-tratos. A educação deve ser o pilar mais forte para que os crimes contra a 

fauna possam ser controlados. Atualmente, a punição está sendo aplicada na vítima 
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do tráfico: os animais que são sumariamente subtraídos da sua existência natural 

para contentar o ego e a avareza humana. 

A motivação da sociedade em lutar pelos direitos dos animais se baseia em 

coibir os maus-tratos, crueldade, abandono e proporcionar uma vida digna para os 

animais não humanos. O conceito de bem-estar é utilizado amplamente para dar 

sustentação à proteção animal e é uma área de atuação que compõe as 

competências e habilidades específicas do Médico Veterinário. A Estratégia Mundial 

de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários estabelece princípios para a 

manutenção de animais em cativeiro de maneira ética e embasada nos Cinco 

Domínios: nutrição, ambiente, saúde física, comportamento e estado mental 

(MELLOR et al., 2015). A forma de tratamento de qualquer animal sob cuidados 

humanos deve prever a garantia de uma vida saudável e digna. Particularmente, 

bem-estar se refere às populações que são dependentes dos seres humanos, por 

esta razão se deve prover as condições para uma vida plena, ou seja, que o bem-

estar esteja em altos níveis.  

Consideramos que o termo bem-estar esteja relacionado originalmente aos 

animais domésticos, sejam de companhia ou produção, muitas vezes como 

sinônimo de sofrimento. O conceito de bem-estar se estendeu de maneira favorável 

ao tratamento aos animais silvestres mantidos em zoológicos e aquários. É 

responsabilidade das pessoas que detêm a guarda dos animais mantê-los em boas 

condições e garantir uma vida digna. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, qualidade-de-vida se refere à 

percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, dentro de um contexto dos 

sistemas de cultura e valores nos quais está inserido e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações (WHO, 2021). A Qualidade-de-Vida 

para a sociedade é proporcionar uma vida satisfatória quanto à saúde física, 

psicológica, independência e relações sociais, envolvendo práticas saudáveis de 

exercício, lazer, alimentação e trabalho. 

Analisando os dois conceitos: bem-estar e qualidade-de-vida, podemos 

considerar que ambos são a forma como se dá a vida quotidiana dos animais 

humanos e não humanos. Bem-estar se refere às condições oferecidas para as 

populações de animais domésticos e Qualidade-de-Vida ao que os seres humanos 

oferecem a si próprios para promover conforto, evitar privações e situações 

conflitantes. 
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Na natureza, os animais silvestres estão em luta diária pela sobrevivência, 

buscando alimento, abrigo, disputando territórios, competindo para buscar melhor 

posição na hierarquia social, conseguir produzir descendentes, se proteger das 

intempéries e desastres, sofrendo perseguição e testemunhando os efeitos da 

expansão humana. Em vida-livre não existe o mesmo conforto do cativeiro e as 

consequências psicológicas e físicas desta realidade estão diretamente relacionadas 

com a Qualidade-de-Vida.  

Consideramos que Qualidade-de-Vida seja o termo atribuído aos animais 

silvestres no que se refere à sua capacidade de sobrevivência na natureza, com 

foco na conservação das espécies. No meio ambiente não são possíveis as 

mensurações e desenvolvimento de protocolos que avaliam os Cinco Domínios ou 

Liberdades, cada indivíduo é responsável por prover a si próprio o que é necessário 

para sua sobrevivência. Nos Cetas devemos proporcionar bem-estar na medida que 

o animal se recupera, mas a partir do momento que está apto para soltura, significa 

que apresenta condições, competências e habilidades para prover o seu sustento e 

que permita a sua função ecológica. Deve então, ter Qualidade-de-Vida para garantir 

a conservação da sua espécie, estar apto para colaborar com as populações em 

vida-livre, pois indivíduos incapazes não trazem benefícios para a conservação. 

Desta maneira, a decisão quanto a sua destinação, seja de vida ou morte, 

soltura em vida-livre ou cativeiro, tenha como ponderação e mérito a conservação e 

perpetuação da sua espécie baseada na Qualidade-de-Vida, ou seja, a sua 

capacidade de exercer suas funções e se relacionar com as demais formas de vida 

em ambiente natural. 
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VITA 

 

Valéria Natascha Teixeira é médica veterinária formada pela UFPR em 1997 

e se dedicou ao estudo da Medicina e Conservação de Animais Selvagens durante 

toda a graduação, participando de palestras, cursos, seminários e congressos. Fez 

parte da equipe de estagiários que acompanharam o professor José Ricardo 

Pachaly em atividades clínicas e cirúrgicas no Zoológico de Curitiba e no serviço de 

atendimento a Animais Selvagens da UFPR entre 1995 e 1997, o Ambulatório de 

Medicina de Animais Selvagens e Odontologia Veterinária (AMASOV). Teve um 

período acadêmico bastante produtivo, participando do Laboratório de Parasitologia 

Veterinária sob a orientação da professora Vanete Thomaz Soccol em atividades de 

monitoria e Iniciação Científica realizando exames diagnósticos parasitológicos em 

amostras biológicas e necropsias de animais domésticos e selvagens. Por duas 

ocasiões realizou exames coproparasitológico dos animais do Zoológico e Passeio 

Público.  

Fez o estágio curricular no AMASOV, permanecendo seis meses no segundo 

semestre de 1996 nas atividades administrativas, burocráticas e de 

acompanhamento dos atendimentos realizados. Estas atividades foram orientadas e 

acompanhadas pelos médicos veterinários mestrandos do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Veterinárias da UFPR e diversos atendimentos foram alvo 

de pesquisas e publicações em simpósios, seminários e congressos. Foi aprendiz 

dos médicos veterinários Paulo Rogerio Mangini, Fabiano Montiani Ferreira e 

Alessandra Quaggio Augusto. 

Começou a carreira como médica veterinária no Hospital Veterinário da 

UFPR, já como mestranda em 1997. Neste ano, houve uma importante iniciativa do 

IBAMA para regularização de animais selvagens que se encontravam ilegais no 

cativeiro doméstico. Milhares de animais foram atendidos neste período, sendo 

possível orientar a sociedade sobre o tráfico de animais selvagens, cuidados e 

manejo nutricional e ambiental em domicílio e informar sobre zoonoses e doenças 

de animais selvagens. Os animais eram avaliados individualmente, contidos e 

examinados para a emissão de Atestados de Sanidade.  
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Entre 1997 e 1998 também realizou atendimento a animais selvagens na 

Clínica Veterinária Curitiba, fazendo principalmente a rotina de clínica médica de 

animais selvagens e exóticos de companhia. 

Fez mestrado no Programa Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências 

Veterinárias da UFPR (PPGCV UFPR), sob a orientação da professora Vanete 

Thomaz Soccol, estudando a helmintofauna de serpentes peçonhentas do Centro de 

Produção e Pesquisa de Imunobiológicos da Secretaria de Estado da Saúde (CPPI) 

entre os anos de 1997 e 2000. Neste período acompanhou os cuidados de manejo e 

sanitários do plantel de serpentes e do biotério, realizando exames físicos, 

coproparasitológicos e necroscópicos dos animais do plantel. Atualmente é 

doutoranda neste mesmo programa (PPGCV UFPR), tendo como foco de estudo o 

Tráfico de Animais Selvagens e Diretrizes para Gestão de Fauna em Centros de 

Triagem utilizando como objeto de estudo as fichas clínicas dos animais recebidos 

no CETAS PUCPR IBAMA entre 1999 e 2017. 

Em 1998 após o fechamento do AMASOV da UFPR, abriu em sociedade com 

os médicos veterinários Paulo Rogério Mangini e Ricardo Guilherme D’Octaviano de 

Castro Vilani, o Vida Livre Medicina de Animais Selvagens Ltda, a primeira clínica de 

animais silvestres do Brasil. Atua desde então com clínica médica e odontológica de 

animais silvestres e exóticos de estimação e animais selvagens provenientes de 

apreensão, resgate e criatórios. No período de 1999 a 2017, a Clínica Vida Livre 

oferecia os cuidados iniciais de animais encaminhados pelos órgãos ambientais e 

agências de fiscalização antes de serem destinados ao CETAS da PUC IBAMA em 

Tijucas do Sul. Atualmente, o Vida Livre tem recebido animais silvestres do CAFS e 

IAT para cuidados médicos veterinários. 

Entre 1999 e 2005 foi professora das disciplinas de Clínica Médica de 

Pequenos Animais, Clínica de Animais Selvagens, Parasitologia Veterinária e 

Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos na Universidade Norte do Paraná 

(UNOPAR) em Arapongas – PR. Na UNOPAR, além de dar aulas também atendia 

na rotina clínica do Hospital Veterinário para animais de companhia e selvagens. 

Coordena Cursos de especialização na Equalis desde 2003 e atualmente é 

coordenadora pedagógica de todos os Cursos presenciais e on line, ministrando as 

disciplinas de Metodologia Científica para os Cursos de Pós-Graduação Lato sensu 

em Clínica Médica de Animais de Companhia, Clínica Médica de Felinos, 
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Dermatologia Veterinária, Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais e Dermatologia de 

Animais Selvagens para o Curso de Dermatologia Veterinária. 

Desde 2009 é professora de Clínica Médica de Animais Selvagens, 

Parasitologia Veterinária e Doenças Parasitárias de Animais Domésticos na 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), inicialmente no Campus São 

José dos Pinhais e desde 2012 no Campus Curitiba.  Atualmente também ministra 

as disciplinas de Agentes Agressores e de Defesa em Medicina Veterinária, Práticas 

Laboratoriais, Práticas de Enfermagem de Animais de Companhia e Selvagens, 

Abordagem do Paciente: Animais de Companhia e Selvagens, Bioterismo e ministra 

a temática de animais selvagens em todas as disciplinas que abordam os diversos 

sistemas orgânicos como ortopedia, dermatologia, pneumologia, sistema 

nefrourinário, cardiovascular e locomotor. É professora responsável pelo Trabalho 

de Conclusão de Curso e Coordenadora de Estágios do Curso de Medicina 

Veterinária. Faz parte do Núcleo de Desenvolvimento Estruturante (NDE) do Curso 

de Medicina Veterinária e participa da organização pedagógica do curso. Participa 

do Grupo de Trabalho do Biotério da PUCPR, que atualmente está planejando a 

construção de uma nova unidade. 

Entre os anos de 2009 e 2017 acompanhou as atividades do Centro de 

Triagem de Animais Selvagens PUCPR IBAMA no município de Tijucas do Sul, 

auxiliando no atendimento clínico e na organização das atividades curriculares, 

estágios, aulas práticas e grupos de estudo, além de ser a professora preceptora 

dos médicos veterinários residentes e aprimorandos. Auxiliou na formação de 

dezenas de estudantes e médicos veterinários na área de Animais Selvagens 

durante estes nove anos. 

Entre 2015 e 2018 (Portaria CFMV No 11, de 13 de fevereiro de 2015) 

participou da Comissão Nacional de Animais Selvagens do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária (CFMV), atuando como órgão de consulta e assessoramento 

técnico, necessário ao exercício pleno da competência normativa, jurisdicional e 

administrativa do Conselho Federal, dando pareceres, emitindo contribuições 

técnicas, respondendo a consulta pública, organizando eventos para promover a 

área de animais selvagens, em campanhas educativas e de valorização profissional 

e representando o CFMV quando solicitado. 

É atualmente Presidente da Comissão de Animais Selvagens do Conselho 

Regional do Paraná (CRMV PR) – Gestão 2021-2023, da qual foi membro entre os 
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anos de 2016 e 2018 e presidente da gestão 2018-2020. A temática de animais 

selvagens tem sido discutida nesta autarquia tendo como principais temas os 

Centros de Triagem e Apoio à Fauna Silvestre, Responsabilidade Técnica do Médico 

Veterinário e Zootecnista, Tráfico de Animais Selvagens, Espécies Invasoras, 

Animais Aquáticos, Medicina Veterinária de Desastres, Criação Amadora de 

Passeriformes, Zoológicos e Cativeiro, entre outras. 

Também na área de Conservação é secretária do Instituto Brasileiro para 

Medicina da Conservação – TRÍADE e membro do Conselho Consultivo da Giant 

Otter Conservation Fund, que tem por objetivo promover a conservação de ariranhas 

(Pteronura brasiliensis). 


