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Of. Apedema N.  03/2017   

Porto Alegre, 24 de maio de 2017 

 

À Câmara Técnica de Biodiversidade - CONAMA 
 
Prezados conselheiros, 

Considerando a reunião da Câmara Técnica de Biodiversidade do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente, a se realizar em 31/5 e 1 /6 do corrente ano, cuja pauta discutirá os 

processos: 

 Nº 02000.000979/2015-36 - Proposta de Resolução CONAMA que define os padrões 

de marcação de animais da fauna silvestre nativa em razão de uso e manejo em cativeiro 

- ex situ, e, 

 Nº 02000.000980/2015-61 – Proposta de Resolução CONAMA que define as 

categorias de criadouros e estabelece critérios gerais para a autorização de 

empreendimentos de uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro; 

A coordenação da Assembléia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente 

do Rio Grande do Sul (APEDeMA-RS) entende como oportuno o conteúdo de ambas as 

matérias.  

É de domínio público que o tráfico da vida silvestre, incluindo a fauna e seus produtos e 

subprodutos, é considerada a terceira maior atividade ilegal no mundo.  Estima-se que 

sejam vendidos 10% dos cerca de 38 milhões de animais silvestres retirados, 

anualmente, da natureza - movimentando aproximadamente US$ 2,5 bilhões/ano.  

Esta atividade criminosa se alia a outras (legais ou ilegais), com uso de procedimentos 

tais como a falsificação e as declarações alfandegárias fraudulentas. As operações 

clandestinas ganham impulso com a adoção de novas tecnologias. Neste cenário, as 

consequências sanitárias, ecológicas e econômico-sociais são, indiscutivelmente, 

nefastas à biodiversidade do nosso país. 
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A APEDeMA-RS reconhece, portanto, nas propostas de resolução supracitadas, a 

oportunidade de fortalecer o combate ao comércio ilegal da fauna silvestre, seja pela 

unificação dos padrões de marcação e regras de transporte, seja pelo estabelecimento de 

critérios para autorização de empreendimentos de uso e manejo da fauna silvestre em 

cativeiro. 

Atenciosamente, 

Coordenação da APEDeMA (2015-2017): 
 

 

Paulo Brack / INGÁ  

paulo.brack@ufrgs.br / inga@inga.org.br; (51)- 991423220 

 

 

Rafael Altenhofen / UPAN 

rafael.altenhofen@gmail.com / upan@upan.org.br; (51) 996157404 

 

Lisiane Becker /MIRA-SERRA 

miraserra@miraserra.org.br / lisiane@miraserra.org.br; (51)-992674201 


