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 A destinação adequada da fauna silvestre apreendida apresenta-se como um 
dos principais problemas a serem resolvidos pelos órgãos ambientais. 
Historicamente, em todo o país os zoológicos têm sido depositários das 
apreensões de fauna, mesmo não sendo esta a sua função. Desta forma, as 
atitudes e cuidados governamentais quanto o uso e a 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, onde sejam efetuadas a identificação e triagem dos 
exemplares, além da reabilitação ou da destinação para programas de criação 
e manutenção em cativeiro. Com base nas informações contidas em autos de 
infração do IAP relativos à apreensão de fauna silvestre, realizou-se um 
diagnóstico da situação dos animais silvestres apreendidos no Estado, com o 
objetivo de elaborar um programa de fauna que contemple a triagem, 
destinação adequada e o dimensionamento das estruturas necessárias para 
tanto. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
De maneira geral a fauna é considerada 

como uma verdadeira riqueza para a humanidade, 
por seu notável valor ecológico, científico, 
econômico e cultural. Lamentavelmente, uma 
parcela considerável da sociedade não reconhece, 
de forma condigna, a magnitude desses valores. 
Grande parte da população e dos governantes não 
têm consciência do valor ecológico que as 
espécies da fauna desempenham na estruturação 
e manutenção dos ecossistemas, e que depende 
delas o equilíbrio biológico essencial para todas 
as formas de vida. Este quadro é ainda mais 
agravado pelo desconhecimento técnico sobre 

muitos aspectos bio-ecológicos da maioria dos 
animais da fauna nativa.  

São inúmeros os fatores que ocasionam 
prejuízos à fauna silvestre, sendo muitos deles de 
caráter irreversível. A busca de desenvolvimento 
econômico, por meio industrial, agrícola ou 
florestal está entre os principais fatores de 
pressão sobre as áreas naturais, e 
conseqüentemente sobre as espécies da fauna. 
Até o final do século passado estes benefícios 
eram julgados como inesgotáveis e o homem 
podia dispor livremente dos mesmos.  
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Muitos países passaram a utilizar os 
recursos da fauna como fonte de renda, sendo a 
exportação e a venda de animais e subprodutos, 
uma importante atividade econômica. A forma 
como essa utilização foi e é feita pode representar 
a preservação de algumas espécies, anteriormente 
ameaçadas ou em estado critico. Contudo, com 
maior freqüência, o uso pouco criterioso dos 
recursos de fauna levou ao quase 
desaparecimento ou extinção de muitas espécies, 
principalmente quando as instituições 
responsáveis não conseguiram impedir esse uso 
ou regulamentá-lo. A realidade é que hoje, depois 
de muitas décadas de ações predatórias, a fauna 
silvestre encontra-se seriamente ameaçada. 
Muitas de suas espécies mais representativas 
correm risco de desaparecer, se não forem 
tomadas medidas adequadas à sua proteção. 

A retirada da fauna silvestre de seus 
ambientes naturais para o comércio ilegal ou 
manutenção em cativeiro apresenta-se como um 
dos principais problemas a serem resolvidos 
pelos órgãos responsáveis pela proteção da fauna. 
No entanto, a ausência de critérios claramente 
definidos sobre os procedimentos específicos 
referentes a esses problemas dificulta a tomada 
de decisão e a ação dos órgãos de fiscalização. 
 Nos Países onde existem normas de uso, 
bem definidas, dos recursos naturais os animais 
são encaminhados aos órgãos ambientais 
principalmente em decorrência de acidentes e 
emergências ambientais. Já no Brasil e resto da 
América Latina, a grande maioria dos animais 
que chegam aos órgãos ambientais é proveniente 
do tráfico. Cabe ressaltar que a o comércio ilegal 
de fauna representa a terceira atividade ilícita 
mais lucrativa do mundo, e o Brasil é 
considerado como um dos principais 
fornecedores de flora e fauna para o mercado 
mundial, sendo que para atender a esta atividade, 
ocorre a retirada de cerca de 12 milhões de 
animais silvestres anualmente da natureza, com 
taxas de mortalidade do momento da captura ao 

destino final que podem chegar a 90%. Cerca de 
30% do produto deste mercado ilegal é exportado 
e o restante é comercializado internamente 
(WWF, 1995). 
 Considerando a importância da 
integridade do habitat natural a apreensão de 
fauna sempre deveria estar associada à destinação 
e reabilitação criteriosa dos animais, realizada 
considerando-se principalmente conceitos de 
conservação de fauna e ecossistemas. 
 As atividades de fiscalização e 
reabilitação de fauna no Paraná precisam 
urgentemente de uma normatização, baseada em 
conceitos conservacionistas. Sem essa 
regulamentação a pressão da sociedade em prol 
das espécies e indivíduos carismáticos pode 
produzir mais impactos aos ambientes naturais, 
do que benefícios. Essa normatização deveria 
contemplar programas e leis que 
regulamentassem, entre outras atividades: a) 
Translocação, captura e transporte de espécies 
selvagens localmente; b) Propagação artificial de 
espécies ameaçadas; c) Seleção e propagação de 
espécies selvagens com fins cinegéticos; d) 
Prevenção e controle de espécies invasoras 
exóticas, e e) Atribuições, responsabilidades, 
finalidades e funcionamento dos centros de 
triagem e reabilitação de fauna (regulamentação 
até então inexistente no Brasil). 
 Também há necessidade de se estabelecer 
protocolos para a saúde individual e populacional 
das espécies nativas, considerando essas como 
parte da saúde ambiental. Para tanto é necessário  
observar as particularidades ambientais locais, 
grupos taxonômicos, ou espécies em questão, 
bem como a avaliar em áreas experimentais os 
resultados dos programas de reintrodução e/ou 
soltura de animais apreendidos e reabilitados. 
 Nesse sentido, foi desenvolvido através 
da cooperação técnica entre o Programa Pró-
Atlântica e o Instituto Ambiental do Paraná o 
Programa Estadual de Manejo de Fauna Silvestre 
Apreendida, que enfocou, entre outros temas, a 
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definição de diretrizes para a orientação dos 
procedimentos que devem ser adotados quanto à 
destinação de animais apreendidos, de forma a 
maximizar o valor conservacionista dos animais, 
sem prejuízo ao status de conservação de 
populações silvestres, ou de cativeiro, 
considerando sobretudo a necessidade da 
manutenção a saúde, comportamento e 
características genéticas dessas populações. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
O Programa Estadual de Manejo de 

Fauna Silvestre Apreendida foi executado e 
organizado em três etapas subseqüentes. A 
primeira delas destinou-se a coleta de 
informações e análises sobre as apreensões de 
fauna silvestre realizadas no Estado, tendo como 
base as ocorrências registradas pelo Instituto 
Ambiental do Paraná e Batalhão de Polícia 
Florestal. Estas informações foram compiladas e 
organizadas em planilhas eletrônicas, 
configuradas segundo a base de dados Microsoft 
Access e os dados referentes às espécies 
apreendidas, quantidade de apreensão, infrações 
predominantes, além de local e ano em que 
ocorreram os delitos, os quais foram tratados 
estatisticamente. 

Na segunda etapa foram definidas 
diretrizes para a disposição de animais silvestres 
apreendidos, onde se utilizou ampla a bibliografia 
disponível sobre o assunto, bem como guias da 
União Internacional para Conservação da 
Natureza (IUCN) sobre a disposição de animais 
apreendidos (IUCN, 2000). Nesta etapa 
incluíram-se ainda as metas e critérios que 
deveriam ser considerados para a criação de um 
conselho estadual ou câmara técnica estadual de 
fauna, a qual teria por objetivo orientar e 
encaminhar problemas relacionados às solturas, 
translocações, reintroduções e depósitos de 
animais da fauna nativa. A etapa ainda 
proporcionou instrumentos para que seja 

determinada uma política estadual de fauna 
silvestre, além do levantamento das principais 
dificuldades encontradas na atividade de 
fiscalização de fauna, a fim de embasar a 
programação e o planejamento de cursos de 
treinamento para os agentes fiscais do IAP e 
BPFlo, versando principalmente sobre técnicas 
de manejo e contenção de animais silvestres. 

A terceira etapa destinou-se ao 
planejamento operacional e técnico para a 
instalação e funcionamento de um Centro de 
Manejo de Fauna Silvestre, além de uma relação 
das espécies prioritárias para manejo no estado 
do Paraná, bem como sugestões das principais 
atitudes para com essas espécies. Para conclusão 
dessa etapa foram realizadas visitas técnicas aos 
principais centros de manejo e reabilitação de 
fauna silvestre existentes no País (Centro de 
Reabilitação de Animais Silvestres de Campo 
Grande – MS/CRAS, Viveiro do Parque 
Ibirapuera da Prefeitura Municipal de São Paulo 
e Centro Estadual de Manejo de Animais 
Silvestres da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente de São Paulo). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
APREENSÕES DE FAUNA SILVESTRE 
REALIZADAS NO ESTADO DO PARANÁ. 

 
O Instituto Ambiental do Paraná, 

isoladamente ou em ações eventuais com o 
Batalhão de Polícia Florestal, no período entre 
janeiro de 1980 e maio de 2002, apreendeu 
20.275 animais silvestres. Entre os animais 
apreendidos, 294 foram répteis, 668 mamíferos e 
19.313 aves, o que representa respectivamente 
1%, 3% e 96% das apreensões. A maioria dos 
animais apreendidos era destinada ao comércio 
ou eram mantidos em cativeiro ilegal. 

Com relação à destinação dos animais 
apreendidos, os processos nem sempre trouxeram 
o termo de apreensão e depósito, não deixando 
explícito se os animais foram soltos ou doados. 
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Adicionalmente, quando se mencionava essas 
atitudes não se registrou, na maioria dos casos, o 
local onde se realizou a soltura ou o depósito. 
Das espécies de aves apreendidas os autos 
apontaram para destinação de somente 1.285 que 
foram soltas em diferentes locais, incluindo 
Unidades de Conservação Estaduais. Cerca de 
1.506 aves de diferentes espécies foram mantidas 
sob a figura do fiel depositário, totalizando 138 
depósitos desta natureza. 
  Quanto aos mamíferos, do total de 
espécies apreendidas 144 tiveram a destinação 
identificada nos autos, sendo que a maior parte 
deles foram depositados em zoológicos e 
criadouros. Da mesma forma que as aves, 
algumas solturas foram realizadas em Unidades 
de Conservação. 

Nos casos das solturas notificadas, foi 
notória a falta de critérios para a destinação dos 
animais, sendo que em alguns casos essa ocorreu 
habitat impróprio. Pode-se salientar o caso da 
soltura, em local não especificado, de sagüis 
(Callithrix sp.) espécie exótica ao estado do 
Paraná. Situação antagônica a conservação 
ambiental, pois populações introduzidas de 
sagüis vêm causando inúmeros problemas no 
estado do Paraná, prejudicando a sobrevivência 
de espécies nativas paranaenses, principalmente 
aves pela predação de ninhos. Cabe salientar que 
muitas dessas populações invasoras não são 
provenientes de atitudes equivocadas dos órgãos 
ambientais, mas sim resultado principalmente de 
solturas espontâneas realizadas por proprietários 
ilegais de animais silvestres, os quais 
deliberadamente ou por acidente liberam 
exemplares da fauna exótica em áreas naturais do 
estado. Outro caso digno de nota refere-se a 
soltura e de um exemplar de tamanduá-bandeira 
(Myrmecophaga tridactyla), espécie ameaçada de 
extinção, em uma RPPN, caracterizada pela 
cobertura florestal, do município de Lunardelli na 
região central do estado, local que constitui um 

ambiente atípico para espécie, habitante típica de 
campos e cerrado. 
 Estes exemplos citados deixam claro que 
o processo de destinação dos animais 
apreendidos não foi, em muitas ocasiões, 
realizado de forma criteriosa, uma vez que na 
grande maioria dos casos não trouxeram dados 
referentes à idade, procedência, tempo de 
cativeiro e laudo veterinário que contenha 
informações sobre o quadro de saúde do animal. 
Nos processos analisados que continham laudo, 
em geral estes não apresentavam informações 
necessárias, como por exemplo, idade, sexo, 
estado nutricional do animal. Em outros casos 
nem mesmo o carimbo e assinatura do veterinário 
constavam.  
 Cabe salientar que a totalidade das 
solturas, relatadas nos autos, foram feitas em 
unidades de conservação, o que é contra-senso 
das ações institucionais, pois as unidades de 
conservação deveriam ser destinadas a preservar 
o máximo possível das condições naturais do 
local. A soltura de novos indivíduos nessas 
unidades representa um risco às condições 
originais do habitat. Como agravante a 
capacidade de suporte do ambiente nunca é 
quantificada, sendo amplamente demonstrado 
que um número excessivo de animais pode 
agravar processos de competição intra e 
interespecífica sendo prejudicial ao equilíbrio do 
habitat e das espécies locais. Adicionalmente, as 
possíveis doenças que podem ser introduzidas na 
fauna local não são consideradas. Quando a 
unidade fiscalizadora decide pela soltura dos 
animais apreendidos, carece na totalidade dos 
casos de suporte técnico sobre a capacidade de 
reabilitação dos animais. Muitas vezes a carência 
de informações e protocolos claros de destinação 
levam ao surgimento de casos mais graves como 
os citados sobre a introdução de sagüis e a soltura 
de um tamanduá em local impróprio. Outro fator 
importante que deve ser considerado é que muitas 
vezes um ato de soltura pode resultar em 
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problemas sociais e econômicos para as 
comunidades locais. 
 Com certa freqüência animais 
apreendidos eram depositados sob a guarda de 
um “fiel depositário”, figura e bastante 
questionável. Além da falta de uma política clara 
sobre as atribuições e possibilidade de 
caracterizar tal figura, raramente constam nos 
processos de apreensão e depósito informações 
sobre os recintos em que são mantidos os 
animais. As pessoas determinadas como fiéis 
depositários deveriam ser capazes de manter 
recintos adequados, que atendem às exigências 
mínimas de espaço, alimentação e higiene. 
Também não há o controle sobre nascimento, 
morte ou fuga dos animais depositados. Ou seja, 
não há um cadastro ou banco de dados específico 
com informações sobre as espécies mantidas na 
figura do fiel depositário, nem mesmo com a 
identificação dos mesmos. 
 A soltura de animais silvestres, bem 
como guarda sob figura do fiel depositário são 
atividades realizadas com muita freqüência pelos 
órgãos ambientais, na maioria dos casos deixa a 
desejar, tanto na maneira como é realizada, 
quanto a real contribuição para conservação das 
espécies e dos ambientes naturais do Estado. 
Nesse sentido, tais questões devem ser abordadas 
de forma criteriosa, principalmente considerando 
que se tratam de pontos críticos a conservação 
das espécies, tanto sob aspectos biológicos e 
quanto éticos. 

Foram analisados 1.144 autos de infração 
e apreensão, dos quais o escritório regional de 
Curitiba apresentou o maior número de autos 
emitidos, totalizando 14%; seguido do escritório 
regional do Litoral e de Toledo ambos com 10%; 
de Umuarama com 7%; de Jacarezinho e de 
Londrina ambos com 3%. O Batalhão de Polícia 
Florestal emitiu 17% dos autos de infração. Em 
todos os escritórios regionais, com exceção do 
escritório regional de Foz do Iguaçu, o grupo 
taxonômico com maior representatividade entre 

as apreensões foi o das aves. Este resultado já era 
esperado, pois as aves despertam grande interesse 
para o comércio e cativeiro, principalmente as 
espécies canoras. Também são animais de fácil 
captura e manutenção em cativeiro, se 
comparados com os mamíferos e répteis. 

Sendo assim, pode-se observar maior 
quantidade de animais e variabilidade de espécies 
apreendidas pelos escritórios regionais situados 
onde ainda existem áreas de vegetação 
considerável, como é o caso da região Litorânea e 
a de Curitiba. Quanto às regiões situadas à oeste 
(Cascavel e Toledo) e a norte e noroeste do 
Estado (Jacarezinho e Umuarama), o número de 
apreensões de fauna pode estar correlacionado 
com a facilidade de acesso terrestre, o que 
facilitaria o transporte ou tráfico destas espécies 
entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do 
Sul e Países vizinhos como Paraguai e Argentina, 
tipo de movimentação que dificulta a ação da 
fiscalização. Em termos de vegetação, estas 
regiões em sua maior extensão são ocupadas por 
áreas de agricultura e pecuária (VIDOLIN & 
MOURA-BRITTO, 1998). 

 
DIRETRIZES PARA A DISPOSIÇÃO DE 
ANIMAIS SILVESTRES APREENDIDOS. 

 
A partir do momento em que as 

autoridades governamentais apreendem os 
animais silvestres, essas têm a obrigação de 
dispô-los de forma apropriada e responsável 
(IUCN, 2000). Tal responsabilidade passa 
basicamente por dois níveis de decisão. O 
primeiro, no momento da apreensão quando a 
equipe de fiscalização tem que decidir sobre o 
destino imediato dos animais, e o segundo, 
quando os técnicos especializados em manejo de 
fauna devem decidir sobre o destino final dos 
animais apreendidos, sejam esses: a reintrodução, 
a manutenção em cativeiro, a destinação 
científica ou a eutanásia. Para facilitar a decisão 
nesses momentos foi elaborada uma série de 
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recomendações destinadas à fiscalização, 
determinadas a partir das necessidades apontadas 
das equipes de fiscalização locais. Os destinos de 
ocorrência prevista durante as ações de 
fiscalização são: a) soltura; b) destinação ao 
cativeiro; c) destinação de animais abatidos, 
couros, peles, peças taxidermizadas e esqueletos 
e d) destinação de animais atropelados. 
 
Soltura 

A soltura de animais em uma 
determinada área deve ser encarada sempre como 
um evento crítico, tanto para o ecossistema, como 
para os outros animais que vivem nele 
(BARBANTI, 1999), podendo desencadear 
problemas gravíssimos e irreversíveis a fauna e 
ao ambiente local. 

A soltura de animais nascidos em 
cativeiro, por exemplo, pode acarretar na morte 
quase imediata dos mesmos. Animais cativos há 
muito tempo, podem ter habilidades para caçar 
ou forragear, entretanto, invariavelmente não 
conhecem o ambiente no local de soltura, o que 
dificulta ou impossibilita a busca satisfatória por 
alimentos. Da mesma forma, animais que não 
receberam aprendizados por meio parental podem 
não reconhecer seus predadores ou presas 
naturais. Normalmente, os animais apreendidos 
estão alojados em locais inadequados, o que não 
permite exercício, desenvolvimento muscular e 
aprimoramento das habilidades físicas. 
Adicionalmente, a alimentação oferecida quase 
sempre é incorreta, causando sérios danos ao 
desenvolvimento físico e saúde dos animais 
(VIDOLIN, 1996). 

Por outro lado, animais recentemente 
introduzidos podem enfrentar problemas de 
readaptação ao ambiente, pois poderão ser 
recepcionados de forma agressiva pelos animais 
ali existentes, podendo causar um grave impacto 
ambiental devido a superpovoação, a dificuldade 
de integração social, decorrendo aí a disputa por 
território, alimento e por pares reprodutivos 

(CARDOSO, 1987). Mesmo que se saiba a área 
de procedência do animal, se decorrido um longo 
período entre a captura e a soltura, seu território 
pode ter sido ocupado por outros indivíduos. 
Dessa forma, realizar a soltura de um animal, 
mesmo que de procedência determinada, pode 
levar a futuros rompimentos da ecologia social da 
espécie no local. 

Muitas vezes os animais apreendidos 
podem ter compartilhado espaço com outras 
espécies de animais selvagens, e algumas vezes 
com animais domésticos, podendo ter sido 
expostos a variados agentes etiológicos 
infecciosos e parasitos, distintos daqueles para os 
quais foram evolutivamente adaptados. Se 
liberados, estes animais podem infectar 
populações silvestres da sua própria espécie ou 
de espécies distintas, causando a disseminação de 
doenças, zoonoses e até extinção local de 
algumas das espécies contaminadas (IUCN, 
2000; WANJTAL & SILVEIRA s.d.). 

Para que o retorno dos animais 
apreendidos à natureza seja compatível com os 
princípios e práticas da conservação ambiental, 
este deve ser realizado apenas na área de 
distribuição natural da espécie. Adicionalmente, 
só deve ser praticado em casos onde os animais 
sejam de alto valor conservacionista e/ou a sua 
soltura seja parte de um programa de manejo pré-
estabelecido, autorizado pelo IBAMA. Qualquer 
programa ou ato de soltura ou reintrodução deve 
incluir o monitoramento pré e pós, necessários 
para lidar com os impactos negativos 
provenientes dessas ações, ou corroborar o 
sucesso do programa, a fim de assegurar que tais 
atos produzem benefícios e não prejuízos a fauna 
nativa. 

Sendo assim, as orientações aos agentes 
fiscais são: 
a) A soltura de animais apreendidos não deve 

ser realizada; 
b) Os únicos casos de solturas, realizadas pela 

unidade de fiscalização, são aqueles em que é 
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dado o flagrante de captura, ou seja, quando 
os animais estiverem dentro de gaiolas, 
arapucas e outras armadilhas. Mesmo assim 
deve-se ter certeza da procedência dos 
animais. Da mesma forma, o estado clínico-
sanitário aparente deve ser verificado, sendo 
desaconselhado liberar animais feridos; 

c) Este procedimento deve ser acompanhado de 
ficha contendo informações sobre o local de 
soltura, data, espécies soltas, quantidade de 
indivíduos, tipo de marcação realizada, 
informações sobre o estado clínico e sanitário 
dos animais (prestadas por um médico 
veterinário), e outros dados que venham 
detalhar os procedimentos adotados. Esta 
ficha deverá ser anexada ao processo e uma 
cópia enviada ao IAP/ Departamento de 
Biodiversidade para montagem de um banco 
de dados; 

d) Unidades de Conservação, Federais, 
Estaduais, Municipais ou Particulares, não 
devem ser utilizadas como áreas de soltura, 
exceto aquelas que tenham como objetivo de 
criação, ou contemplados no seu plano de 
manejo, o recebimento ou recuperação de 
fauna local, com estudos prévios de flora e 
fauna e que o monitoramento pós-soltura 
possa ser acompanhado. 

 
Destinação ao Cativeiro 

Manter os animais apreendidos em 
cativeiro é na maioria dos casos a alternativa 
preferível, em função dos problemas relacionados 
à soltura em ambientes naturais (IUCN, 2000). 
Outro ponto que corrobora tal decisão refere-se à 
necessidade de avaliar sob critérios técnicos cada 
indivíduo apreendido, a fim de obter informações 
sobre procedência e situação de saúde individual, 
dados fundamentais para determinar o destino de 
cada animal. Na maioria das situações de 
apreensão é inviável avaliar criteriosamente cada 
indivíduo apreendido, seja por motivos de 

logística ou habilitação técnica do pessoal 
envolvido. 

Adicionalmente, em diversas ocasiões 
pode ser necessário parecer jurídico para decisão 
sobre a posse dos animais apreendidos, sobretudo 
nesses casos a decisão a respeito do destino deve 
aguardar a decisão judicial.  Dependendo das 
circunstâncias e de prescrições legais 
prevalecentes, os animais apreendidos podem ser 
encaminhados a instituições regulamentadas ou a 
indivíduos particulares.  

Nesse sentido as orientações são: 
a) Os animais devem ser destinados, 

preferencialmente, para instituições que 
assegurem a conservação das espécies, tais 
como Centros de Triagem de Animais 
Silvestres (CETAS), Centros de Manejo de 
Animais Silvestres (CEMAS) ou Zoológicos;  

b) Em casos de destinação a criadouros, destinar 
os animais àqueles que possuam programas 
de pesquisa e conservação ou de reprodução 
em cativeiro, como os conservacionistas e 
científicos; 

c) O depósito dos animais somente poderá ser 
realizado em instituições devidamente 
cadastradas junto ao IBAMA; 

d) A figura do fiel depositário ou guarda 
doméstica somente deve ser considerada em 
casos especiais, onde a retirada dos animais 
pode ser traumatizante tanto para os animais 
como para as pessoas que possuam algum 
tipo de carência relevante, como doenças 
mentais, psicológicas e/ou crônicas. Este 
depósito é temporário; 

e) Deve ser sempre considerado se o depósito 
não vai estimular atividades de comércio, 
tráfico ou a demanda por estes animais; 

f) Todos os animais mantidos em depósito, 
tanto em zoológicos e criadouros como em 
guardas temporárias, deverão ser marcados 
de acordo com a metodologia mais 
apropriada à espécie. A marcação deverá 
ocorrer o mais rapidamente possível, sendo 
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tal ato de responsabilidade conjunta do IAP e 
do depositário; 

g) Todo animal depositado em zoológicos, 
CETAS, CEMAS, criadouros ou instituições 
de pesquisa, e na guarda doméstica deverá 
ser acompanhado de um recibo de depósito e 
recebimento, associado ao termo de 
compromisso de depósito, sendo de 
responsabilidade do técnico ambiental a sua 
emissão; 

h) Todos os depósitos de fauna silvestres 
apreendidas realizados deverão ser 
comunicados, em forma de relatório, ao 
Departamento de Biodiversidade do IAP, e 
este deverá comunicar o IBAMA local; 

i) O IAP deverá realizar vistorias e 
monitoramento dos depositários, sejam eles 
zoológicos, CETAS, CEMAS, criadouros e 
guarda doméstica, para verificar o tratamento 
dado aos animais, bem como para comprovar 
os dados constantes no termo de depósito, 
podendo solicitar relatórios técnicos sobre o 
estado dos indivíduos depositados sempre 
que achar necessário; 

j) O depositário deverá apresentar, 
obrigatoriamente, ao IAP relatório anual 
referente às condições e atividades realizadas 
com as espécies depositadas; 

k) O recebimento e assinatura do termo de fiel 
depositário podem ser recusados pelo 
depositário. Nestes casos, recomenda-se e o 
encaminhamento dos mesmos a uma outra 
instituição que aceite o termo de fiel 
depositário. 

 
Apreensão de animais abatidos, couros, peles, 
peças taxidermizadas e esqueletos. 

Atualmente um dos procedimentos 
adotados pelos agentes fiscais com relação à 
apreensão de animais abatidos é a sua doação a 
instituições de caridade ou filantrópicas. Embora 
exista recomendação legal sobre a possibilidade 
do material apreendido ser destinado a estes tipos 

de instituições, orienta-se que este procedimento 
não seja realizado. Tal sugestão está baseada no 
fato de que a qualidade da carne apreendida é 
muitas vezes duvidosa e para ser submetida ao 
consumo humano, ou animal, deveria ser 
submetida a uma rigorosa inspeção sanitária, o 
que não foi observado na maioria dos casos 
constatados nos autos de infração. Dessa forma, 
os agentes do Estado poderiam estar colocando 
em risco a saúde da população, pois tais produtos 
poderiam servir como transmissores de doenças 
como salmonelose, botulismo, teníases e outras 
zoonoses. Cabe ainda ressaltar que a doação para 
instituições de caridade pode ainda ser encarado 
como um incentivo ao consumo de carne de 
animal silvestre, vítima da atividade de caça 
ilegal. 

Além disso, nos casos em que os animais 
abatidos apreendidos ainda estejam com pele ou 
esqueleto completo, os mesmos podem ser 
encaminhados a instituições de pesquisa, 
servindo como acervo museológico ou para 
estudos científicos. Neste caso é importante 
especificar a procedência do animal. Quando não 
houver procedência e o material apreendido 
estiver em bom estado de conservação, pode 
ainda ser destinado à utilização para fins de 
educação ambiental. Caso contrário, o mais 
indicado é que o material seja destinado ao aterro 
sanitário para destinação final. 

As orientações quanto ao destino de 
animais apreendidos abatidos são: 
a) Não se recomenda a doação de animais 

mortos apreendidos a instituições 
assistencialistas, exceto nos casos em que for 
realizada inspeção sanitária rigorosa; 

b) Animais mortos, couros ou esqueletos 
apreendidos com procedência e que 
estiverem em bom estado de conservação 
devem ser encaminhados a instituições de 
pesquisa ou a museus, servindo como peças 
biológicas para estudos científicos; 
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c) Animais ou materiais sem procedência 
devem ser destinados ou utilizados para fins 
de educação ambiental; 

d) Animais sem condições de destinação devem 
ser encaminhados ao aterro sanitário para 
destinação final. 

 
Animais Atropelados 

Animais encontrados atropelados em 
estradas ou rodovias devem ser coletados, sempre 
que possível, e anotado em ficha padrão dados 
referentes à espécie, local do atropelamento, data 
da coleta, tipo de ambiente existente ao longo da 
estrada e estado de conservação da carcaça. 
Mesmo que não haja a coleta do material, a ficha 
de registro de dados dever ser sempre preenchida. 

Quando da coleta da carcaça, a mesma 
deve ser acondicionada em sacos de lixo e, 
posteriormente, colocada em freezer ou 
congelador comum (dependendo do tamanho do 
animal) para melhor conservação do material. 
Durante a coleta o fiscal deve utilizar luvas para 
manuseio mais seguro da carcaça. 

Nos casos onde a coleta da carcaça não 
for impossível, devido ao seu estado de 
deterioração, pêlos, unhas ou partes do corpo 
podem ser coletados. Este material deverá ser 
encaminhado para instituições de pesquisa ou 
museus, juntamente com uma notificação do 
depósito. Em casos de dúvida o Departamento de 
Biodiversidade deverá ser consultado. Uma cópia 
deverá ser encaminhada ao Departamento de 
Biodiversidade para montagem de um banco de 
dados específico sobre casos de atropelamento de 
animais silvestres em estradas e rodovias. 
 
CENTRO ESTADUAL DE MANEJO DE 
ANIMAIS SILVESTRE. 

 
Como componente do programa de fauna 

silvestre foi elaborado também um Centro de 
Manejo de Animais Silvestres (CEMAS), que 
deverá ser implantado na região sudoeste do 

estado. A obra deverá ser viabilizada por 
intermédio de financiamento do Banco Mundial, 
e terá como objetivo principal receber, identificar 
e manter em boas condições sanitárias animais 
silvestres oriundos de apreensões realizadas pelos 
órgãos ambientais, até que possam ser 
transferidos para um zoológico ou criadouro 
cadastrado no IBAMA, ou então quando o 
processo de reabilitação puder ser viabilizado, 
liberados novamente aos ambientes de origem. 

Para que este Centro possa cumprir às 
exigências decorrentes de suas atribuições, o 
mesmo foi estruturado organizacional e 
operacionalmente em setores, que terão 
atribuições distintas (Adaptado de BRANCO, 
1999): 
a) Setor de Administração com suas seções de 

Informação e de Logística; 
b) Setor de Recepção, Identificação, Assistência 

Médico-Veterinária e Triagem; 
c) Setor de Reabilitação e Espera; 
d) Seção de Nutrição Animal e Ambientação, 

que dá suporte aos setores citados nos itens b 
e c; 

e) Setor Técnico de Biologia e Manejo de 
Fauna. 

O animal chegando ao CEMAS será 
recepcionado no Setor de Recepção, 
Identificação, Assistência Médico-veterinária e 
Triagem, onde será submetido a procedimentos 
de avaliação. Inicialmente, os animais serão 
identificados e será preenchido o prontuário 
médico, com informações sobre a espécie a que 
pertence, o sexo, idade aproximada, procedência 
e distribuição geográfica natural. Neste setor, 
será feita ainda a avaliação médica e biológica do 
animal, realizando-se coletas de material 
biológico (sangue, fezes, ectoparasitos) destinado 
a exames complementares. Quando houver 
necessidade será realizado tratamento clínico 
e/ou cirúrgico. Animais que porventura vierem a 
óbito ou sejam submetidos à eutanásia, durante o 
processo de triagem serão destinados, após 
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necropsia e emissão de laudo técnico, a museus 
ou instituições de pesquisa para o preparo de 
peças biológicas. Após alta clínica, ou período de 
quarentena o animal que esteja apto à 
reabilitação, ou aqueles que permanecerão em 
cativeiro serão encaminhados ao Setor de 
Reabilitação e Espera. 

Ao ser encaminhado ao Setor de 
Reabilitação e Espera o animal receberá todo 
tratamento necessário para sua reabilitação 
anatômica e funcional, visando a sua soltura no 
ambiente de origem. Na medida do possível 
deverão existir programas específicos de 
reabilitação para os principais grupos de animais 
que rotineiramente sejam submetidos a esse 
processo. Tais projetos devem contemplar 
aspectos relativos aos procedimentos pré-soltura 
e formas de acompanhamento pós-soltura. Tal 
necessidade é justificada pelo fato de que a 
eficiência de um programa de reabilitação só 
pode ser comprovada se os resultados forem 
positivos, ou seja, se os animais reabilitados 
foram capazes de sobreviver e se reproduzir onde 
foram liberados, sem produzir prejuízos as 
populações pré-existentes no local. Os resultados 
além de comprovar a eficiência dos trabalhos pré-
soltura, também servem para remodelar essas 
técnicas, conferindo maior eficiência a todo o 
processo. Os animais sem condições de soltura 
permanecerão no centro aguardando até que seja 
determinado seu destino. Na determinação dos 
locais mais apropriados para o recebimento dos 
animais o centro deverá manter boa comunicação 
com instituições científicas, criadouros 
regularizados e zoológicos, os quais possam 
servir como destinatários finais da fauna 
apreendida. A escolha do local de destino deve 
ser criteriosa, a fim de proporcionar aos animais 
boas condições de manutenção no futuro, ou que 
esses sejam integrados a programas de 
desenvolvimento científico ou de reprodução em 
cativeiro. 

A Seção de Nutrição Animal e 
Ambientação dará suporte aos setores de 
Recepção, Identificação, Assistência Médico-
Veterinária e Triagem e ao de Reabilitação e 
Espera, através do acompanhamento nutricional 
dos animais. O técnico responsável pelo setor 
terá de elaborar dietas específicas por espécie ou 
grupo taxonômico, além de elaborar cardápios 
que supram as necessidades clínicas dos animais 
em tratamento e reabilitação, conforme o 
solicitado pelos setores citados acima. A seção 
será responsável pela manutenção do biotério que 
terá sua produção voltada para criação de 
pequenos roedores, insetos e também a 
manutenção temporária de filhotes de aves 
domésticas para alimentação de animais mantidos 
no CEMAS. Os tratadores, subordinados a essa 
seção, serão responsáveis pela distribuição dos 
alimentos aos animais mantidos no centro. 
Adicionalmente, serão encarregados da limpeza e 
manutenção dos recintos, além de instalar os 
componentes da ambientação dos recintos 
conforme as orientações técnicas. 

As áreas propícias para a soltura dos 
animais reabilitados, serão indicadas pelo setor 
de Biologia e Manejo da Fauna, que realizará o 
mapeamento e a caracterização prévia dos locais 
apropriados, incluindo inventários de flora e 
fauna, capacidade de suporte, existência de locais 
para procriação e segurança para os animais 
reabilitados. A caracterização dos locais para 
soltura dos animais reabilitados poderá ocorrer 
em áreas particulares, ou públicas. 
Preferivelmente,  as UC’s não devem ser 
utilizadas para esse fim, a menos que fique claro 
durante a caracterização da área que há uma 
necessidade urgente de introduzir animais em tais 
unidades. Tal cautela é necessária, pois deve ser 
considerado que a soltura nestas áreas poderiam 
acarretar em risco para o equilíbrio da dinâmica 
das populações já existentes no local. Risco que é 
inerente ao processo de reabilitação. Este setor 
ficará incumbido também de realizar o 
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acompanhamento dos animais após a sua soltura, 
bem como avaliar o impacto dessas solturas nas 
áreas utilizadas, através da aplicação de técnicas 
e métodos de monitoramento apropriados a cada 
espécie e habitat. 

Pode-se considerar que o aspecto mais 
relevante desse programa é a existência dessa 
seção de Biologia e Manejo da Fauna a qual 
demonstra não só a preocupação com a saúde 
individual dos animais apreendidos, mas também, 
a necessidade do Estado em zelar pela saúde das 
populações selvagens e do habitat onde vivem. 
Esse setor fica responsável por todo o 
levantamento das características biológicas e 
sanitárias dos locais destinados à soltura dos 
animais reabilitados. Adicionalmente, responde 
pela avaliação de todo o programa de 
reabilitação, pois são os resultados obtidos em 
campo que comprovam a eficiência ou as 
deficiências dos modelos de reabilitação e das 
técnicas utilizadas. 

Avaliando o histórico das apreensões 
realizadas no Estado entre os anos de 1980 e 
2002, pode-se notar a tendência de que as 
apreensões de répteis e mamíferos fiquem 
próximas a 100 indivíduos ao ano, ao passo que 
as apreensões de aves irão provavelmente 
ultrapassar o número de 500 indivíduos. Cabe 
ressaltar que, em alguns momentos, o número de 
ocorrências com aves ultrapassou 3.000 
indivíduos, contudo algumas dessas ocorrências 
referem-se a episódios de envenenamento de 
animais em lavouras no interior do Estado. A 
análise dos dados obtidos dos formulários de 
apreensão, além da experiência de outros centros 
de triagem, mostra que o CEMAS deve estar 
prioritariamente preparado e equipado para 
realizar a triagem, reabilitar e destinar 
passeriformes, segundo os dados observados no 
levantamento apresentado inicialmente. 

Contudo, os processos de triagem, 
reabilitação e destinação de répteis e mamíferos 
também foram contemplados, bem como as 

demais ordens da avifauna. Adicionalmente, o 
processo de destinação dos mamíferos e répteis 
tende a ser mais longa que a das aves, o que pode 
representar um acúmulo de animais como 
primatas, carnívoros, quelônios e outros grupos 
de difícil destinação ou reabilitação. 

Considerando os grupos animais mais 
freqüentes, o volume de ocorrências ao longo do 
ano e a dinâmica do processo de triagem, 
destinação e reabilitação, o CEMAS deverá 
possuir uma estrutura física composta por: 
a) Hospital de Triagem; 
b) Sala de Necropsia; 
c) Sala de Nutrição; 
d) Biotério; 
e) Recintos para Quarentena; 
f) Recintos para Reabilitação e Espera; 
g) Recintos para Visitação os quais servirão de 

apoio para atividades de educação ambiental 
dentro do CEMAS; 

h) Sala de técnicos do setor de Reabilitação e 
Espera e para o setor de Biologia e Manejo 
da Fauna; 

i) Lavanderia; 
j) Oficina geral; 

Com relação à estrutura de pessoal, a 
dinâmica de funcionamento de um centro de 
recepção e triagem de fauna silvestre é 
eminentemente voltada ao diagnóstico e solução 
de problemas, dessa forma justifica-se a 
necessidade de profissionais de nível superior 
com capacidade técnica comprovada e 
experiência em manejo de fauna, in situ e ex situ. 
Apesar de que grande parte das apreensões segue 
um padrão de espécies, tendo as aves como 
principal grupo apreendido, essa dinâmica pode 
variar de forma imprevista em determinados 
momentos. Isso gera situações que requerem 
soluções rápidas. Como exemplo da inconstância 
da atividade de apreensão de fauna pode-se citar 
um ato de apreensão, realizada pelo BPFlo, onde 
63 pacas (Agouti paca) foram encaminhadas ao 
CETAS/PUCPR. O que representa uma 
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quantidade maior de animais do que grande parte 
das apreensões de passeriformes recebidas 
rotineiramente por aquele centro. A solução para 
essas alterações de padrão passa em grande parte 
pela capacidade técnica do pessoal envolvido na 
rotina do centro. 

Outro ponto que deve ser considerado 
quando se planeja o número de profissionais 
envolvidos nessa rotina de trabalho é que o 
CEMAS não pode ficar sem pessoal em períodos 
de férias e feriados. Dessa forma, o planejamento 
requer que seja implantado um sistema de 
plantões no mínimo para áreas prioritárias como 
a Seção de Recebimento, Identificação, 
Assistência Médico-Veterinária e Triagem e a 
Seção de Nutrição e Ambientação.  

 
ESPÉCIES PRIORITÁRIAS PARA MANEJO 

 
O programa também busca contemplar a 

as espécies e prioritárias para manejo no estado 
do Paraná, além das principais medidas técnicas 
tomadas frente a cada situação específica. Tais 
medidas foram elaboradas considerando a lista de 
animais apreendidos, formada a partir do banco 
de dados da fiscalização do IAP e a situação de 
conhecimento técnico sobre alguns grupos da 
fauna nativa, podem-se classificar três categorias 
prioritárias para manejo: 
a) Espécies ameaças de extinção; 
b) Espécies consideradas problema; 
c) Espécies cinegéticas de uso intenso. 

Deve-se considerar que algumas 
espécies podem enquadrar-se em mais de uma 
dessas categorias, nesses casos as medidas 
prioritárias devem ser um consenso entre as 
questões sociais locais e o valor ecológico da 
espécie. Sugere-se, ainda, que decisões quanto à 
destinação ou manejo de espécies ameaçadas de 
extinção, sejam tomadas juntamente com os 
comitês técnicos específicos existentes, e na 
ausência desses, com o Conselho Estadual de 
Proteção à Fauna. 

Como delineamento básico, às ações para 
as espécies prioritárias de manejo seriam: 
a) Levantamentos populacionais; 
b) Diagnóstico das ameaças para a espécie; 
c) Uso criterioso de medidas compensatórias, 

quando essas estiverem causando problemas 
à agricultura ou pecuária, bem como 
avaliação do impacto financeiro causado; 

d) Programas de proteção de áreas importantes 
para preservação da espécie; 

e) Programas de Reprodução em Cativeiro, 
tanto com objetivo científico quanto de uso 
comercial; 

f) Programas de Reintrodução e Translocação, 
abordando propagação em cativeiro, 
restauração de habitat, proteção de áreas e 
monitoramento populacional; 

g) Programas de educação ambiental integrado 
a um ou mais desses planos. 

A situação de cada espécie deve ser 
avaliada por profissionais habilitados em cada 
área taxonômica, buscando determinar as 
principais ameaças a cada grupo e os programas 
prioritários para cada região do Estado, o que 
fornecerá informações sobre as medidas 
específicas e o plano de ação para cada espécie. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Finalmente, no que diz respeito ao 

cativeiro como destino para a fauna apreendida, 
esses devem ser constantemente avaliados, 
sobretudo quanto à qualidade técnica na 
manutenção dos animais, bem como quanto à 
credibilidade do local. Ainda deve-se considerar 
que a lista de possíveis destinos deve ser 
constantemente atualizada, quanto à capacidade 
de recepção e espécies que podem ser mantidas. 
Adicionalmente, em muitas ocasiões será 
necessário contatar e destinar animais para 
instituições em outros estados. 

O processo de encaminhamento de 
animais, após a triagem deve ser regulamentado, 
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obedecendo a uma série de critérios técnicos, que 
dizem respeito às espécies destinadas, 
características particulares do exemplar em 
questão e a existência de destinos possíveis. A 
determinação dos destinos finais deve seguir 
também critérios de avaliação técnica constante 
sobre a qualidade e capacidade de recebimento 
dos locais avaliados. 
 Recomenda-se que as espécies 
apreendidas, listadas como ameaçadas pela lista 
vermelha oficial de fauna estadual, sejam 
consideradas como prioritárias durante o 
processo de triagem, destinação ou reabilitação. 
Entretanto, devem-se priorizar, sobretudo, as 
situações e casos de emergência mesmo não 
estando os animais afetados na lista de fauna 
ameaçada. Adicionalmente o processo de 
reabilitação e destinação proporcionará dados 
para que sejam atualizadas as listas sobre 
espécies prioritárias para manejo e reabilitação 
no Estado. 
 Outra característica do processo de 
manejo de fauna que deve ser observada é a 
aplicabilidade e atualização de protocolos 
técnicos e planejamento de atividades de longo 
do prazo, sendo esses fundamentais para alcançar 
o sucesso do processo de destinação e 
reabilitação. 

 
AGRADECIMENTOS ESPECIAIS 

 
Ao Departamento de Biodiversidade do 

Instituto Ambiental do Paraná; ao Programa de 
Proteção da Floresta Atlântica - Pró-Atlântica; ao 
Setor de Fauna DITEC/IBAMA PR; ao Cetas – 
Vivat Floresta (PUCPR/IBAMA/IFSE); aos 
profissionais do Centro de Reabilitação de 
Animais Silvestres de Campo Grande – 
MS/CRAS; aos profissionais do Viveiro do 
Parque Ibirapuera, da Prefeitura Municipal de 
São Paulo; e aos profissionais do CEMAS da 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São 
Paulo.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARBANTI, J. M. Relocação de fauna no 
Brasil: necessidade, ignorância ou 
calamidade? Seminário Sistemas de 
recepção, Manejo e Destinação de animais 
silvestres. Parque Estadual da Ilha do 
Cardoso, Cananéia. 1999. 

BRANCO, A. M. Projeto para implantação de 
Cento de Manejo, reabilitação e triagem de 
animais silvestres no Parque Estadual 
Alberto Loefgreen. 1999. 74 p. 

CARDOSO, B. M. S. Situação de Callithrix 
jacchus jacchus e C. j. penicillata, doados por 
pessoas da comunidade ao Parque Zoo-
Botânico Getúlio Vargas, Salvador - BA. 
Fundação Brasileira para a Conservação da 
Natureza, Boletim FBCN. V. 22. Rio de 
Janeiro, 1987. 79 p. 

IUCN.  Guías de la IUCN para la disposición 
de animales confiscados. 2000. 25 p. 

VIDOLIN, G. P. Atividades cinegéticas e 
apreensões de animais silvestres no Estado 
do Paraná. Curitiba, Paraná. 104 p. 
Monografia de Graduação - Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná. 1996. 

VIDOLIN, G. P.; MOURA-BRITTO M. de. 
Análise das Informações contidas nos autos de 
infração relacionados à caça, cativeiro e 
comércio ilegal de mamíferos silvestres. 
Revta. Cadernos da Biodiversidade/ IAP, 
vol. 1, número 2, dez. 1998. 

WANTJAL, A.; SILVEIRA, L. F. A soltura de 
aves contribui para a sua conservação? s.d. 
6 p. 

WORLD WILDLIFE FOUNDATION (WWF). 
Tráfico de Animais Silvestres no Brasil.  1° 
informe.  Brasília, WWF, 1995.  48 p. 

 


