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Estima-se que cerca de 38 milhões de exemplares de animais silvestres são retirados 
anualmente da natureza e que aproximadamente quatro milhões deles são vendidos. No Brasil, o 
comercio ilegal de animais chega a movimentar cerca de USS 2,5 bilhões por ano. Esse estudo 
consiste em uma analise da concepção dos visitantes do Parque Zoobotânico Arruda Câmara 
(PZAC), quanto ao tráfico de animais silvestres, visando a promover a educação ambiental, no 
que se refere à preservação da fauna silvestre, a partir da divulgação de informações importantes 
sobre o trafico de animais. Os dados foram coletados mediante aplicação de questionários a 40 
visitantes. Os resultados demonstram que 42,2% dos participantes possuem pouco ou nenhum 
conhecimento a cerca do tema em questão, 57,4% dos entrevistados dizem que o trafico de 
animais é uma prática criminosa, que consiste na retirada de animais do seu habitat natural para 
serem vendidos. Alguns visitantes ressaltaram que essa conduta pode levar os animais à 
extinção, para eles esse comércio só funciona porque existem pessoas que compram os 
espécimes e alimentam o mercado. Os visitantes relatam que a principal fonte de informações 
sobre esse assunto é decorrente de reportagens midiáticas. Os estudos sobre o tráfico e seus 
impactos sobre a biota ainda são escassos, podendo ser o zoológico um espaço privilegiado para 
o desenvolvimento de trabalhos sobre o tema, devendo desenvolver técnicas de educação 
ambiental mais eficiente a fim de estabelecer o conhecimento e a interação da população com a 
fauna de forma consciente e sustentável. 
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