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O tráfico de animais silvestres compreende a retirada de animais de seus habitats naturais para 

destinação à comercialização, é um dos maiores comércios ilegais do mundo, sendo uma das 

atividades clandestinas mais lucrativas. Todos os anos são retirados do meio ambiente 

milhares de animais com objetivo de estimular esse mercado, considerado um ato 

extremamente abusivo e ilegal visando, tão somente, o enriquecimento ilícito através do 

sofrimento dos animais, pois são covardemente dopados e agredidos para efetiva 

transportação. Salienta-se que esta prática provoca o desequilíbrio ecológico, reduzindo 

drasticamente a biodiversidade de determinado ambiente, de igual maneira prejudicando a 

saúde dos seres humanos, visto que, os micro-organismos presentes nos animais silvestres 

podem ocasionar o surgimento de doenças e o contágio entre a população.  Outrossim, devido 

a enorme extensão do Brasil, constata-se uma enorme dificuldade de fiscalização ocasionando 

grande folga para que o tráfico de animais aconteça sorrateiramente, deste modo, não sendo 

possível identificar e punir a ação dos traficantes. Imensurável é o número de animais que já 

tiveram suas vidas perdidas, tendo como principais destinos a utilização de suas cabeças na 

parede para exposição, uso de suas peles para a fabricação de bolsas, botas, jaquetas, cintos, 

malas entre outros. Com o intuito de extinguir essa prática cruel e repreensível é necessária a 

criação e aplicação de dispositivos legais mais severos que visem penalizar os indivíduos que 

praticarem tal ato, já que, a constituição federal de 1988 em seu art. 255 assegura à todos um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida. Ora, se esses cidadãos com condutas equivocadas não forem barrados, em 

questões de pouco tempo diversas espécies de animais serão extintas. Podemos concluir que a 

sociedade atual deve demonstrar mais interesse na proteção e fiscalização do tráfico de 

animais, denunciando tal prática, contribuindo para que os dispositivos legais sejam 

devidamente aplicados, e cooperando para erradicação do tráfico de animais silvestres. 

Palavras chaves: tráfico de animais silvestres, combate, meio ambiente 


