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Resumo 42

Regulamentação de atividades de uso e manejo de fauna silvestre em cativeiro no
estado do Rio de Janeiro
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A fauna silvestre sofre constantes pressões devido a atividades humanas e ao crescimento urbano
desordenado. Exemplos destas ameaças são a fragmentação e perda de hábitat, atropelamentos,
introdução de espécies invasoras, transmissão de patógenos e o tráfico de animais silvestres. A
criação de espécimes silvestres em cativeiro, quando não regulamentada, pode também resultar
em uma série de problemas ambientais para as populações naturais e para os animais, como
situações de maus-tratos, capturas em áreas naturais sem controle, e a soltura de animais em
áreas não pertencentes a distribuição original das espécies.  Portanto, visando a proteção das
populações silvestres e o bem-estar dos animais, é necessário que sejam definidos critérios para
a regulamentação destas atividades. A manutenção de animais silvestres em cativeiro pode ter
finalidades  distintas,  seja  para  a  pesquisa  científica,  conservação,  educação  e  exposição,  ou
comerciais, englobando atividades de criação e venda de espécimes, abate e beneficiamento de
partes  e  produtos.  Em  2011,  foi  publicada  a  Lei  Complementar  n°  140  que,  dentre  outras
providências,  delega  aos  estados  a  atribuição  de  executar  ações  administrativas  voltadas  à
proteção do ambiente e da fauna, dentre elas, a autorização para funcionamento de criadouros de
fauna silvestre. Em virtude disto e objetivando a instituição de uma norma estadual, foi proposta
pelo  Instituto  Estadual  do  Ambiente  (INEA),  no  âmbito  da  Gerência  de  Fauna,  uma
regulamentação para atividades de uso e manejo de fauna silvestre em cativeiro no estado do Rio
de Janeiro. Para isto, foram utilizadas como base outras normativas federais e de outros estados,
que tratam do assunto. Participaram das discussões sobre o tema membros da sociedade civil,
instituições de pesquisa e órgãos ambientais. O processo fundamentou-se na observância dos
requisitos técnicos e científicos indicados na legislação nacional  e internacional,  considerando
ainda  critérios  de  bem-estar  dos  animais  utilizados  nessas  atividades.  Centros  de  referência
também foram consultados  de  modo  a  embasar  o  posicionamento  sobre  questões  sensíveis
dentro do debate. Como produto destas discussões foi publicada em 08/08/2017 a Resolução
INEA n° 145/17 que dispõe sobre as categorias de uso e manejo de fauna silvestre em cativeiro
no  estado. Através  da  norma  estadual,  o  órgão  ambiental  passa  a  ter  maior  autonomia  e
segurança na execução desta política  pública  durante as etapas de autorização e gestão da
atividade. Foram tratadas questões em constante debate, como a publicação da lista de espécies
silvestres cuja criação é permitida com finalidade de animais de estimação. Além disso, foram
definidas diretrizes que estimulam e, em alguns casos, determinam a participação dos criadouros
em programas oficiais de conservação reconhecidos pelo órgão ambiental.  A publicação desta
regulamentação permite a gestão mais eficiente destes empreendimentos e atividades no estado
do  Rio  de  Janeiro,  possibilitando  maior  efetividade  na  análise  e  implementação  de  ações  e
programas  de  conservação  ex-situ.  Recomenda-se  que,  ao  se  elaborar  normativas  e
regulamentações sobre o tema, bem como avaliar  situações que envolvam a manutenção de
espécies em cativeiro, sejam consultados sempre centros de referência sobre o grupo taxonômico
em questão, de modo a garantir o embasamento técnico e ratificar os posicionamentos adotados.
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