
              PROTEÇÃO DA FAUNA SILVESTRE, UM GRANDE SESAFIO! 

 

   Um dos grandes desafios enfrentados pela sociedade e 

autoridades governamentais brasileiras, incumbidas de proteger a 

biodiversidade nativa, tem sido o combate ao tráfico de animais silvestres. 

Drama recorrente, que tem suas origens na ambição de pessoas 

espalhadas no mundo inteiro, dispostas a possuir esses especimens em 

cativeiro para seu deleite, ou pior, auferir vantagens financeiras com sua 

comercialização ilegal.  

   Nesse contexto, é importante saber, que não obstante a 

existência de legislação rigorosa sobre o tema, com destaque para Lei nº 

9.605/98 (Lei da Vida), que trata dos crimes ambientais e de suas 

punições, ainda, se faz necessário destacar situações que dificultam o bom 

encaminhamento das ações desenvolvidas nesse sentido, quais sejam: 

   A ocupação desordenada da Amazônia, tem resultado, 

invariavelmente, na supressão de suas florestas, habitat natural dessas 

espécies, fato que facilita a ação de traficantes, que se aproveitam da boa 

fé e dificuldades econômicas das pessoas envolvidas nessas ocupações, 

para conseguir seus vis propósitos. 

   Ao considerarmos esse quadro, e algumas questões de ordem 

cultural, entendemos que além da fiscalização e outras ações de cunho 

coercitivo desenvolvidas nesse enfrentamento, é importante pensar em 

alternativas, para auxiliarem na redução da pressão predatória sobre 

espécies de fácil adaptação ao cativeiro, estimulando e ampliando a 

elaboração de normas, para criadouros comerciais e conservacionistas, 

mesmo diante da complexidade acerca do assunto. 

   E, ao abordarmos esse arriscado e delicado tema, destacamos 

alguns exemplos exitosos, desse instrumento auxiliar, moderno e 

eficiente, de proteção a espécies silvestres, coordenados pelo poder 

público e seus aliados, como por exemplo: criadouros, comerciais e 

conservacionistas, de Tartaruga da Amazônia e Jacaré do Pantanal; duas 



espécies emblemáticas, para a Amazônia e Pantanal, historicamente 

pressionadas em seu habitat ao ponto de serem ameaçadas de extinção.  

    Esse trabalho colocou à disposição do mercado consumidor, 

peles, com a qualidade e quantidade exigida pelos fabricantes de artefatos 

de couro de jacaré; e da mesma maneira, tartarugas, legalmente nascidas 

em criadouros. 

   Assim, ganhou a natureza, com esses aliados (criadouros) na 

restauração de seu equilíbrio, bem como, possibilitou o surgimento de 

atividades econômicas legais e sustentáveis sob o ponto de vista 

ambiental. 
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