
Por que o comércio 
global de animais 
selvagens precisa 
acabar?



Nós, da Proteção Animal Mundial, estamos 
empenhados em acabar com o comércio global de 
animais selvagens e, para atingirmos esse objetivo, 
sua participação é fundamental! 

Milhões de animais selvagens são tratados como 
mercadorias ao redor do mundo todos os dias. 
Arrancados da natureza, traficados ou vendidos de forma 
legalizada, eles são condenados à morte ou a uma vida 
inteira de sofrimento em cativeiro.

Animais selvagens têm várias funções ecológicas  
no meio ambiente. O equilíbrio da natureza  
depende disso.  

Lugar de animal selvagem é na natureza

Para servir 
de bicho de 
estimação

Para virar 
comida

Para virar 
moda

Para entreter 
turistas

Para virar 
remédio

Para que esses animais são explorados?

E a caça está presente em muitas dessas atividades!

A pandemia de Covid-19 surgiu exatamente porque animais selvagens são 
mantidos confinados para venda. O vírus, que estava presente somente 
nesses animais, infectou seres humanos e se espalhou pelo mundo.

70%
das novas doenças 
infecciosas humanas 
tiveram origem em  
animais selvagens

VÍRUS



Brasil também participa no mercado global de animais silvestres.

Você sabia que os criadouros nacionais exportam mais de 8 mil jabutis por ano, principalmente para a Ásia?

O tráfico de fauna ajuda a criação comercial legalizada: muitos animais 
apreendidos são enviados aos criadouros e viram matrizes reprodutoras.

* IBAMA, Diagnóstico da criação comercial de animais silvestres no Brasil. Brasília: Ibama, 2019.

A criação comercial não ajuda a reduzir o tráfico

• Espécies mais criadas legalmente também são as 
mais traficadas.

• Cerca de 95 mil animais são mantidos nos 
criadouros comerciais para abastecer o mercado de 
bichos de estimação. Ainda assim, o tráfico continua 
intenso.

• O número de aves apreendidas é 3,5 vezes maior 
do que o número de vendas de aves legalizadas.

A criação comercial não ajuda na conservação

• A criação comercial tem foco na venda dos animais 
e não na soltura dos animais na natureza – por 
exemplo, reproduzem animais com cores específicas 
(morfos) que não auxiliam na conservação dos 
estoques genéticos da fauna nativa. 

• Apenas 8,2% dos animais que nasceram nos 
criadouros comerciais são de espécies ameaçadas 
de extinção*

• Das 20 espécies com mais vendas declaradas no 
Brasil, 40% são exóticas (não nativas do país)*.

Animais são explorados...

Comércio legalizado

...para servir de bicho de estimação.

O ilegal vira legal

Não importa se nasceu em criadouro legalizado ou se foi traficado:    
animal selvagem criado como bicho de estimação sofre.

Animais de espécies selvagens não passaram pelo processo de domesticação, portanto 
não se adaptam bem ao convívio com pessoas.

Animais selvagens têm necessidades especiais de dieta, de ambiente e de espaço, além 
de atendimento veterinário especializado. Dificilmente recebem tudo isso.

O costume de criar animal selvagem como mascote sustenta o tráfico de fauna no Brasil.

Sofrimento

Hábito

Milhares de animais morrem durante o tráfico para que você tenha seu bicho de estimação.

Animais selvagens são retirados da natureza e transportados para diferentes lugares em condições terríveis, sem qualquer tipo 
de controle sanitário, aumentando os riscos de novas doenças.

Tráfico no Brasil

Animais traficados podem 
transmitir doenças



Animais são explorados...
...para virar comida e para a moda.

Não existe nada mais cruel do que criar animais selvagens para serem abatidos e transformados   
em artigos de luxo e moda.

Animais selvagens criados de forma intensiva para o comércio de carne também sofrem muito até o momento do abate, 
em especial, pelos baixos níveis de bem-estar presentes no sistema de criação.

Criadouros legalizados têm autorização para capturar animais e seus ovos na natureza para a venda futura de carne e 
de subprodutos como o couro.

Onças-pintadas são mortas e 
seus dentes e pele são usados na 
joalheria e em peças de decoração.

Por todo o país, ainda ocorre de forma ilegal para consumo da carne. 

Na grande maioria dos casos, não é por necessidade ou fome.    

O consumo de animais selvagens está associado a doenças como Ebola e o HIV.

Caça

No final de 2018, 380 mil
animais aguardavam o momento do abate 
em criadouros comerciais legalizados.*

Jacarés e tartarugas
são os animais explorados em 
maior quantidade.*

* IBAMA, Diagnóstico da criação comercial de animais silvestres no Brasil. Brasília: Ibama, 2019.



Animais são explorados...
...para entreter turistas.

Animais selvagens são capturados na natureza - ou criados em cativeiro - e submetidos a     
uma vida inteira em confinamento, sofrendo vários tipos de maus-tratos físicos e psicológicos.

550 mil animais em todo o planeta sofrem abusos na indústria do entretenimento.

Na Amazônia, no Pantanal e no Nordeste, é comum que animais sejam capturados e mantidos ilegalmente em cativeiro 
para que turistas os toquem ou tirem selfies com eles. Preguiças, cobras, araras e tamanduás são algumas das espécies 
usadas como acessórios para fotos.

Com exceção do boto, os demais animais eram mantidos em cativeiro em ambientes e com tratamento totalmente 
inadequados.

Nadar com botos é o principal atrativo. Animais acabam se machucando ao disputar com outros as iscas jogadas pelos 
turistas. Essa atividade também altera o comportamento natural da espécie.

Dezenas de empresas de turismo oferecem pacotes com a possibilidade de contato 
direto com animais.

2017 - 94% das 18 agências de turismo de Manaus avaliadas pela Proteção Animal 
Mundial ofereciam passeios com a oportunidade de tocar e tirar selfies segurando  
os animais.

O boto-vermelho, a preguiça-de-três-dedos, o jacaretinga, a sucuri-verde e o macaco-de-
cheiro eram os animais mais oferecidos aos turistas.

Amazônia



Animais são explorados...
...para virar remédio.

Parte dos animais selvagens é usada como ingredientes para receitas caseiras e      
remédios vendidos em todo o mundo.

A maior parte desses medicamentos não tem eficácia comprovada ou, pior, não cura qualquer doença.

Boa parte dos animais é caçada e traficada para esse uso. Tão ruim quanto são as fazendas de criação, autorizadas 
em alguns países e que mantém e reproduzem milhares de animais confinados, como leões, tigres e ursos, que serão 
utilizados para essa finalidade.

Pó de chifre de rinocerontes, pó de escamas de pangolins, bile de urso e ossos e 
partes de grandes felinos são usados para “tratar” diversos males.

Partes de tigres, leões e leopardos são usados para a fabricação de vinho de ossos, 
pomadas e bálsamos.

Esse comércio estimula a captura de animais na natureza e a criação em cativeiro, onde 
nada além de água e comida é oferecido. 

Na África do Sul dois leões são mortos a cada dia, para suas partes serem vendidas 
para a indústria de medicina tradicional asiática.

Mundo

Onças-pintadas 
têm sido caçadas ilegalmente na 
Amazônia brasileira e em diferentes 
países para, depois de mortas, serem 
cozidas e transformadas em uma 
pasta para o tratamento de dores. 
A substância é enviada para a Ásia, 
principalmente à China.

Estudos apontam um 
aumento de mais de 

200 vezes 
no comércio ilegal de 
partes de onças-pintadas, 
onças-pardas e jaguatiricas.

O Brasil já é o país com o 
maior volume de tráfico de 
partes de onças-pintadas:

35% 
das apreensões das 
Américas Central e do Sul.

Somente na região do rio Negro, no Amazonas,  
59 espécies animais têm uso medicinal.*

A banha de boto-vermelho, por exemplo, é usada para 
massagens contra reumatismo na Amazônia.

O órgão reprodutor das fêmeas é usado por mulheres em 
perfumes e poções para atrair parceiros. 

O pênis, para remédios para doenças cardíacas.

*SILVA, Andréa Leme da. Animais medicinais: conhecimento e uso entre as populações ribeirinhas do rio Negro, Amazonas, Brasil In Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciênc. hum. vol.3 nº.3, Belém, Set./Dez. 2008

Banha: massagens 
contra reumatismo

Órgão reprodutor 
feminino: em perfumes 
para atrair parceiros

Pênis: doenças cardíacas



É ilegal caçar animais selvagens no Brasil. Ainda assim a quantidade é grande.

A caça é praticada por lazer, como fonte de uma carne “diferente” e para a fabricação de remédios e amuletos da 
crença popular. Acontece em todo o Brasil.

A caça no Brasil

1967
caça profissional, 
para fins comerciais, 
é proibida no Brasil.

2008
Justiça proíbe a 
caça esportiva 
no Rio Grande 
do Sul, único 
estado brasileiro 
que mantinha a 
atividade.

2013
Ibama declara o 
javali (Sus scrofa) 
uma espécie nociva 
e passa a fornecer 
autorizações 
para caçadores 
particulares 
abaterem o animal.

2016 

em diante
várias iniciativas de 
parlamentares têm 
tentado legalizar a 
caça no Brasil.

2019
em diante
governo federal 
facilita o acesso 
às armas por 
caçadores.

• 30 armas 
(15 de uso restrito, 
como fuzis)
• 6 mil munições
(mil de uso restrito)

São as quantidades 
hoje autorizadas para 
cada caçador.

Javali – a bandeira da caça esportiva no Brasil

O controle populacional do javali e do javaporco é 
necessário, mas vem sendo usado como desculpa para a 
prática da caça esportiva.

Esses animais têm sido soltos por todo o país para criar  
um “problema” para o qual os caçadores se apresentam 
como solução. 

O mercado de equipamentos para caça e de armamentos 
tem crescido. Por outro lado, o problema do javali persiste, 
provando a ineficiência da caça como método de controle 
no Brasil.

Onças-pintadas
Safaris ilegais são organizados no Pantanal e na 
Amazônia para a caça desses felinos. Estrangeiros 
pagam por pacotes turísticos com estadia, alimentação 
e guias para matarem as onças brasileiras.

 
Pesquisa feita pelo WWF em 2019 teve 
resultado similar à pesquisa do Ibama em 2003.

93% dos brasileiros 
são contra a caça.



O você pode fazer

Proteção Animal Mundial
Rua Vergueiro, 875 cj 93 - Liberdade
CEP: 01504-001, São Paulo (SP), Brasil
T + 55 (1) 3399-2500

info@worldanimalprotection.org.br

protecaoanimalmundial.org.br

Saiba mais em:

@protecaoanimalmundial Saiba por que o 
comércio de animais 
selvagens deve 
ser combatido no 
podcast Mega Animal. 
Disponível no Spotify e 
principais plataformas 
de áudio.

Proteção Animal Mundial

@ProtecaoAnimal

@ProtecaoAnimalMundial 

• Não compre animais silvestres para criá-los como bichos de estimação. 
Adote um cão ou gato.

• Não compre roupas ou joias feitas com partes de animais selvagens. 
Atenção às bolsas, cintos, calçados e casacos.

• Não utilize carne ou ovos de animais selvagens na sua alimentação. 
Também não peça em restaurantes.

• Procure atrações turísticas que não utilizem animais. Não compre 
pacotes de viagem que tenham esses atrativos. Prefira contratar 
experiências de observação de animais livres na natureza.

• Remédios feitos com partes de animais selvagens não curam. Utilize 
somente medicamentos receitados por médicos.

• Lembre-se: criar, caçar e consumir animais selvagens coloca sua saúde 
em risco! A pandemia de Covid-19 é uma prova disso.

• Ajude-nos a manter os animais selvagens onde eles pertencem: na 
natureza. Compartilhe essas informações com seus familiares e amigos!


