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“Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.” 

Francisco Cândido Xavier. 

 

 



Introdução 

• A vontade de qualquer pessoa que se depara com um animal silvestre vítima de maus-
tratos ou apreendido em ações de tráfico é devolvê-lo o mais rápido possível para a 
natureza, porém, essa não é a atitude correta, pois esta ação causará sérios problemas, 
tanto para o animal como para o meio ambiente. 

 

  Centro de triagem de animais silvestres (CETAS) 

 

Áreas de Soltura de animais silvestres (ASAS) 

Fonte: http://cbhsaofrancisco.org.br 



Justificativa 

 Planeta Ameaçado 

 Importância da Fauna Silvestre 

  Conscientização da população quanto ao tráfico de animais e os 
problemas oriundos desse sistema  

Fonte: http://noamazonaseassim.com.br Fonte: http://perfildaplanta.blogspot.com.br 



Objetivos 

• GERAL  

 Mostrar a difícil luta contra o tráfico de animais silvestres, que tem como aliada a 
conscientização ambiental e social da população, orientando-a a não comprar animais 
oriundos do tráfico silvestre. 

 

• ESPECÍFICOS  

  Mostrar a situação de animais silvestres vítimas do tráfico; 

  Tornar público o serviço realizado nos centros de triagens de animais silvestres; 

  Divulgar a importância das áreas de soltura e monitoramento de animais silvestres; 

  Orientação da população sobre a aquisição de animais silvestres oriundos do 
tráfico 



Desenvolvimento 

• Fauna Silvestre 

 

Animais Silvestres 

 

Lei 5.197/67 

 

Animais emblemáticos Fonte: http://ideiaweb.org 



 
Caça e comércio ilegal  

• Comércio ilegal de animais silvestres  

 

• O tráfico de animais silvestres 

Fonte: http//revistacaminhoneiro.com.br 



Raio X do tráfico de animais silvestres 

• Números do Tráfico 

 

 

• Espécies mais visadas 

 

 

 

 

Fonte: http://www.aprenda.bio.br 



Conscientização a melhor arma 

 Desenvolvimento de Campanha de Educação ambiental; 

 Disseminação de informações sobre o Tráfico de Animais Silvestres; 

 Capacitação dos Agentes de Fiscalização; 

 Implantação de um Banco de Dados sobre o Tráfico no Brasil;  

Fonte: http//apipa10.org Fonte: http://pt.slideshare.net 



Cativeiros 

• Manter animal silvestre em cativeiro é mesmo totalmente 
ilegal? 

 

Fonte: http//araras.sp.gov.br Fonte: http://.blogdaresenhageral.com.br/ 



 Lei n.º 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 

 

Criadouros Legalizados 

 

 

Crime contra a fauna  

 

http://www.valeverde.com.br 



Fonte: http//ibama.gov.br 



CETAS 

Objetivos 

 

 

 

Procedimentos 
Fonte: http//indicadores.cidadessustentaveis.org.br 

Fonte: http//meioambientenews.com.br 



Área De Soltura de Animais Silvestres 
(ASAS) 

Fonte: http://www.cemafauna.univasf.edu.br 



ASAS  

• Há uma série de fazendas, espaços e reservas. 

 

• Procedimento 

 

• Monitoramento 

 

• Soltura 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com 



Reintrodução 

• A reintrodução é citada no decreto 6514/08, que especifica que é necessária uma 
autorização para a soltura de animais. 

• Sucesso de reintrodução no Brasil 

• Dispersão de sementes pela polinização e recomposição florística 

Fonte: https://br.pinterest.com 
Fonte: https://br.pinterest.com 



Conclusão 

• Número alarmante  

• Brasil um dos principais alvos do tráfico de animais 

• Criação de novos centros de triagem de animais silvestres  

• Locais adequados para a soltura e monitoramento desses animais 

• Educação ambiental  

Fonte: http://muralanimal.blogspot.com.br/ 
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