






Comércio legal de vida selvagem: 
● movimenta aproximadamente USD 350 bilhões/ano
● sujeito à legislação local e regulamentação internacional (incluindo CITES)

○ o tipo e quantidade de espécies protegidas pela legislação local varia 
de país para país

○ CITES é uma Convenção juridicamente vinculante, atualmente com 
183 participantes 

○ A CITES abrange 35.000 espécies.  

Comércio Ilegal de Vida Selvagem:
● inclui animais e plantas
● não respeita os requisitos legais de comercialização
● utiliza os sistemas legais de transporte para movimentar os bens ilegais





Em decorrência da natureza ilegal das atividades, é difícil saber o valor real 
movimentado, já que as estimativas são feitas com base no que é apreendido e os 
custos financeiro, social e da biodiversidade tendem a ser sub-representados. 





O crime organizado e suas redes podem estar envolvidas em e/ou serem usadas para 
o tráfico de vida selvagem
Atividades ilegais dependem de suborno, corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e 
intimidação.

https://longreads.com/2016/07/18/a-fish-so-coveted-people-have-smuggled-
kidnapped-and-killed-for-it/
https://phys.org/news/2018-09-mexico-hitman-trafficking-endangered-fish.html

https://longreads.com/2016/07/18/a-fish-so-coveted-people-have-smuggled-kidnapped-and-killed-for-it/


Riscos para os Negócios associados ao tráfico de vida selvagem:
● Perda de reputação e receita em decorrência de corrupção ou má gestão na indústria
● Perda de receita em decorrência de procedimentos inadequados ou falhos 
● Falha no cumprimento de requisitos legais e possibilidade de ações penais
● Questões de saúde e segurança resultando em atrasos, aumento no custo de seguros ou 

escrutínio por parte do governo 

https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/egyptair-snake-on-plane-emergency-
landing-passenger-bitten_n_2238602?ri18n=true

https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/egyptair-snake-on-plane-emergency-landing-passenger-bitten_n_2238602?ri18n=true


Zoonoses incluem COVID-19, Influenza Aviária, Ebola, SARS e os vírus Nipah e 
Hendra.
Os próximos transbordamentos zoonóticos provavelmente serão de maior gravidade.
Os traficantes não cumprem com as LARs (legislação para o transporte de animais 
vivos) e aumentam os riscos para a saúde por subverterem os controles existentese 
por promoverem condições que aumentam as taxas de transferência de doenças.





C4ADS é uma organização sem fins lucrativas sediada em Washington, DC que 
investiga atividades ilegais transnacionais. Na função de administradora dos dados e 
análises da Parceria USAID ROUTES, a C4ADS mantém um banco de dados mundial 
sobre apreensões de vida selvagem ou seus produtos em rotas aéreas. O banco de 
dados abrange as apreensões reportadas publicamente para espécies animais 
(exceto insetos, aracnídeos e anfíbios) e inclui informações relacionadas ao assunto, 
como por exemplo, data do tráfico, rota, produto, infrações e fraudes.
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-A C4ADS se dedica a melhorar o acesso aos dados e análises sobre o tráfico de vida 

selvagem no setor de transporte aéreo

É importante ressaltar que a análise da atividade de tráfico de vida selvagem obtida 

através de apreensões em código aberto está sujeita a certas limitações. A exatidão 

dos dados depende de sua fonte e pode ser impactada pelas falta de padrão na 

apresentação dos relatórios das diversas jurisdições. O banco de dados não pretende 

representar a totalidade da atividade de tráfico de vida selvagem movimentada 

pelo setor de transporte aéreo e sim, tem a intenção de demonstrar padrões 

evidentes existentes. Além disso, as apreensões demostram apenas as tentativas mal 

sucedidas de tráfico, e podem ser evidências dos esforços bem sucedidos de 

fiscalização e não de altos volumes envolvidos nas atividades de tráfico.

Fontes:

Banco de dados de apreensões aéreas do C4ADS
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O tráfico de vida selvagem tem um impacto muito grande na saúde pública, 
segurança* estabilidade, turismo e receita.
• saúde pública: Na América Latina e Caribe, 40% das apreensões contêm  animais 

vivos. Está demonstrado que este tipo de tráfico espalha zoonoses.
• segurança e estabilidade: convergência em nível de organizações e de 

apreensões observada na região a América Latina e Caribe
• turismo e receita: Mais espécies endêmicas traficadas na América Latina e Caribe 

do que na África. Isso pode contribuir para o declínio de 94% no tamanho da 
população animal conforme registrado pelo Índice Planeta Vivo

Fontes:

Banco de dados de apreensões aéreas do C4ADS
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2725831/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989418302312
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2857234/#:~:text=Imported%20ani
mals%20of%20a%20large,and%20highly%20pathogenic%20avian%20influenza.
https://earthleagueinternational.org/operation-fake-gold/
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/45665
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989418302312
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/45665


https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-FULL.pdf



• Com base em dados de código aberto coletados pela C4ADS, os traficantes usam 
aeroportos e companhias aéreas para transportar seus produtos: 91 aeroportos 
ao redor do mundo, incluindo 61 na América Latina e Caribe

• Os mais utilizados são os da Cidade do México (México), São Paulo (Brasil), 
Belém (Brasil:), Manaus (Brasil) e Tijuana (Mexico)

• Estes 5 aeroportos representam 30% do tráfico de animais selvagens na 
América Latina e Caribe. 

• A demanda intrarregional é um aspecto importante do tráfico de animais 
selvagens para o setor de transporte aéreo na América Latina e Caribe; 17% do 
comércio foi intrarregional

• O Brasil e o México são os principais geradores da demanda na América 
Latina e Caribe. Brasil e México são rotineiramente pontos de partida e 
destino

• A tabela à direita mostra as rotas mais comuns cidade a acidade registradas no 
banco de dados de Apreensão Aérea da C4ADS 

O comércio intrarregional é prevalente na região da América Latina e Caribe em 
consequência da demanda local. Em apreensões com origem e o destino conhecidos 
dentro da região da América Latina, 17% foi intrarregional.  Embora não seja tão 
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habitual como por exemplo na Ásia, (com 27%), é digno de nota pois significa que os 
destinos estão espalhados pelas região. Esta demanda é fortemente liderada por 
Brasil e México, que rotineiramente servem como pontos de origem e destino para o 
tráfico de animais selvagens.

Fontes:

Banco de dados de apreensões aéreas do C4ADS



• A rota mais comum no banco de dados de apreensões aéreas do C4ADS é 
Georgetown, Guiana - cidade de Nova York, Estados Unidos 

• O comércio nesta rota foi praticamente só de tentilhões, que se tornaram 
pássaros canoros muito valorizados em torneios nos Estados Unidos

• Embora os tentilhões possam ser comercializados legalmente, os tentilhões 
silvestres são considerados melhores cantores e o seu contrabando evita a 
quarentena obrigatória, com duração de um mês.

• Isso gera riscos como a propagação de doenças e problemas significativos 
para a saúde pública 

• Esses pássaros são geralmente contrabandeados dentro de bobes de cabelo, 
como mostrado na foto, e nem todos eles sobrevivem

Fontes:

Banco de dados de apreensões aéreas do C4ADS
https://www.nytimes.com/2019/06/24/nyregion/finches-smuggled-jfk-airport.html
https://news.sky.com/story/man-arrested-at-jfk-airport-after-34-live-birds-in-hair-
curlers-found-in-case-11744222
https://www.northjersey.com/story/news/new-york/2019/06/18/man-caught-jfk-



airport-smuggling-34-finches-hair-curlers/1492597001/
https://fox5sandiego.com/news/trending/police-arrest-man-trying-to-smuggle-birds-
in-plastic-hair-curlers/
https://abcnews.go.com/Weird/wireStory/man-caught-jfk-smuggling-34-finches-hair-
curlers-63792834



• Pássaros, répteis e espécies marinhas foram os animais mais frequentemente 
apreendidos em aeroportos da América Latina e Caribe, de acordo com o banco 
de dados de apreensões. 

• As principais espécies incluem tentilhões, lagartos, cobras, tartarugas e 
peixes

• Em 2020, os répteis foram o tipo de animal mais contrabandeado na América 
Latina e Caribe, respondendo por 41% das apreensões

• Relatórios de organizações como a TRAFFIC e a IUCN mostram que o tráfico de 
mamíferos, especialmente de jaguares ou de suas partes, também é muito 
representativo na região.

• Aparentemente, o tráfico de mamíferos parece utilizar outros meios de 
transporte e é  menos recorrente no banco de dados de apreensões da 
C4ADS do que outras categorias.

Fontes:

Banco de dados de apreensões da C4ADS 
https://www.traffic.org/site/assets/files/13031/brazil_wildlife_trafficking_assessmen
t.pdf



https://www.iucn.nl/files/publicaties/an_assessment_of_wildlife_poaching_and_traf
ficking_in_bolivia_and_suriname.pdf



• Tartarugas estão entre um dos tipos de animais mais contabandeados na 
região da América Latina e Caribe

• As maiores remessas em 2020 tinham como destino a China ou Japão, 
embora a maioria tenha sido interceptada na região.

• As tartarugas são populares na Ásia, tanto como animais de estimação como 
para consumo humano
• Como animais de estimação, as tartarugas são valorizadas por sua 

longevidade; estima-se que o preço de uma tartaruga seja por volta de US$ 
300

• Este carregamento continha tartarugas de água doce; tartarugas de água 
doce estão entre os grupos mais ameaçados do mundo

Fontes:

Banco de dados de apreensões da C4ADS 
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180912133434.htm
https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/10/american-turtles-

poached-to-become-asian-pets/
https://www.rfa.org/english/commentaries/china-florida-turtles-



03272020081106.html#:~:text=Traffickers%20in%20Florida%20are%20shippi
ng,fetch%20up%20to%20%24300%20each.&text=Nearly%20all%20species%2
0of%20sea%20turtles%20are%20now%20classified%20as%20endangered.

https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-asegura-precautoriamente-mas-
de-15-mil-tortugas-que-pretendian-exportarse-de-manera-ilegal-a-
china?idiom=es

https://www.telemundopr.com/noticias/mexico/mexico-decomisa-mas-de-
15000-tortugas/2081117/

https://www.adn40.mx/noticia/mexico/notas/2020-05-12-16-37/profepa-
asegura-mas-de-15-mil-tortugas-que-pretendian-exportarse-de-manera-
ilegal-a-china

https://www.mexicoambiental.com/aseguran-15-mil-tortugas-que-pretendian-
exportarse-de-manera-ilegal-a-china/



As técnicas de contrabando utilizadas pelo contrabandistas para transportar seus 
produtos geralmente depende da espécie e do destino

• 74% das vezes os animais são contrabandeadas vivos, geralmente para 
servir como animais de estimação

• Transportados na bagagem despachada, na roupa dos passageiros ou na 
bagagem de mão 

• Possivelmente contrabandeiam desta forma para se assegurar que vão 
sobreviver, ou porque o alto preço destes animais compensa o 
contrabando de pequenas quantidades

• Répteis
• A maioria dos répteis permanece na América Latina e Caribe

• Embora as apreensões contendo grande número de répteis tenha a 
Ásia como destino

• O México e o Brasil, em particular, têm um grande mercado para répteis de 
estimação, geralmente com cores diferentes que podem ser transmitidas 
por reprodução 

• Onde se tem conhecimento, os répteis são contrabandeados vivos em 50% 
das ocasiões

• Espécies marinhas



• 72% das vezes são contrabandeadas mortas
• A maioria dos registros de produtos de espécies marinhas são bexigas de 

totoaba e barbatanas de tubarão
• Para serem usados em sopas ou em medicamentos tradicionais na 

China
• Possivelmente são contrabandeados deste jeito porque não há 

necessidade de serem mantidos vivos ou porque em grandes volumes 
valem muito dinheiro

Fontes:

Banco de dados de apreensões da C4ADS 
https://es.mongabay.com/2015/11/trafico-ilegal-de-especies-en-america-latina-esta-
explotando-en-alcance-y-en-escala/
https://www.savannahnow.com/story/special/2020/09/03/shark-finning-drug-
trafficking-operation-dismantled/114771676/
https://eia-international.org/wildlife/wildlife-trade-maps/illegal-trade-seizures-
totoaba/



• As barbatanas de tubarão são usadas em sopas e consideradas uma iguaria na 
China

• Espécies marinhas como essa são, conforme demonstrado no último slide, 
geralmente despachadas mortas ou como produtos. Por exemplo, só a barbatana, 
para na Ásia ser usada como alimento ou em medicamentos tradicionais.

Fontes:

Banco de dados de apreensões da C4ADS 
https://www.local10.com/news/local/2020/02/06/700000-worth-of-shark-fins-
confiscated-at-miami-airport-cargo-facility/
https://www.cbsnews.com/news/endangered-species-1400-pounds-shark-fins-1m-
seized-miami/
https://www.cnn.com/2020/02/04/us/shark-fins-seized-trnd/index.html
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/02/04/1400-pounds-shark-fins-
worth-nearly-1-million-seized-miami/4660256002/
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Saiba mais sobre ferramentas específicas para os aeroportos e compromissos da 
ACI no site da ACI World: https://aci.aero/services/member-tools-to-combat-
human-and-wildlife-trafficking/wildlife-
trafficking/#:~:text=ACI%20is%20committed%20to%20developing,and%20develops%
20an%20appropriate%20response.

https://aci.aero/services/member-tools-to-combat-human-and-wildlife-trafficking/wildlife-trafficking/#:~:text=ACI%20is%20committed%20to%20developing,and%20develops%20an%20appropriate%20response.
https://aci.aero/services/member-tools-to-combat-human-and-wildlife-trafficking/wildlife-trafficking/#:~:text=ACI%20is%20committed%20to%20developing,and%20develops%20an%20appropriate%20response.




As pandemias aumentaram em frequência e intensidade (mudanças climáticas, 

tráfico de vida selvagem, perda de habitats e viagens internacionais)

Mais informações em: https://www.iata.org/en/programs/environment/wildlife-

trafficking/

https://www.iata.org/en/programs/environment/wildlife-trafficking/



