CETAS PELO BRASIL

ALAGOAS (AL)
cetas.al@ibama.gov.br
(82) 2122-8331
AMAPÁ (AP)
cetas.ap@ibama.gov.br
(96) 98408-4944

MINAS GERAIS (MG)
Belo Horizonte
cetas.mg@ibama.gov.br
(31) 3555-6179
Juiz de Fora
cetas.jf.mg@ibama.gov.br
(32) 3215-7662

AMAZONAS (AM)
cetas.am@ibama.gov.br
(92) 3878-7129

PARÁ (PA)
cetas.pa@ibama.gov.br
(91) 3210-4775

BAHIA (BA)

PARAÍBA (PB)
cetas.pb@ibama.gov.br
(83) 3245-4901

Salvador
cetas.ba@ibama.gov.br
(71) 3433-1241
Porto Seguro
cetas.portoseguro.ba@
ibama.gov.br
(73) 3281-1526
CEARÁ (CE)
cetas.ce@ibama.gov.br
(85) 3474-0001
DISTRITO FEDERAL (DF)
cetas.df@ibama.gov.br
(61) 3037-6986
ESPÍRITO SANTO (ES)
cetas.es@ibama.gov.br
(27) 3241-8374
GOIÁS (GO)
cetas.go@ibama.gov.br
(62) 99679-5137
MARANHÃO (MA)
cetas.ma@ibama.gov.br
(98) 3244-3133
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MAIS INFORMAÇÕES

Montes Claros
cetas.mc.mg@
ibama.gov.br
(38) 3223-9669

www.ibama.gov.br/cetas

PIAUÍ (PI)
cetas.pi@ibama.gov.br
(86) 3301-2446
RIO DE JANEIRO (R J)
supes.rj@ibama.gov.br
(21) 99123-8189
RIO GRANDE DO NORTE (RN)
cetas.rn@ibama.gov.br
(84) 3342-0460
RIO GRANDE DO SUL (RS)
cetas.rs@ibama.gov.br
(51) 3224-8937
RORAIMA (RR)
cetas.rr@ibama.gov.br
(95) 3625-0812
SÃO PAULO (SP)
cetas.sp@ibama.gov.br
(12) 3153-2063
SERGIPE (SE)
cetas.se@ibama.gov.br
(79) 3712-7446

Fotos Ibama e Adobe Stock

ACRE (AC)
cetas.ac@ibama.gov.br
(68) 3211-1719

CENTROS DE TRIAGEM DE
ANIMAIS SILVESTRES
30/01/2020 18:21:14

O QUE SÃO OS CETAS?

VOCÊ SABE O QUE SIGNIFICA
“ANIMAL SILVESTRE”?

Os Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) são unidades do Ibama responsáveis pelo
recebimento, pelo tratamento e pela reabilitação
de animais silvestres da fauna brasileira apreendidos, resgatados ou entregues voluntariamente
ao Poder Público.

São os animais que nascem ou vivem em ambientes
naturais como florestas, matas, rios e oceanos.
Papagaio, jabuti, arara, macaco, onça, lobo-guará,
jacaré, capivara são alguns exemplos de animais silvestres nativos do Brasil.

PARA QUE SERVEM OS CETAS?
Prestam serviços de identificação, marcação,
triagem, avaliação, recuperação, reabilitação e
destinação dos animais silvestres que recebem.
Os Cetas também contribuem para pesquisas,
conhecimentos científicos e ações de educação
e conservação ambiental, além de serem fundamentais para o combate ao tráfico de animais.

PARA ONDE VÃO OS ANIMAIS
RECEBIDOS NOS CETAS?
Os Cetas do Ibama recebem, em média, mais
de 50 mil animais por ano, principalmente aves,
répteis e mamíferos. Muitos chegam atropelados, machucados, debilitados, ainda filhotes ou
já idosos.
Após tratamento e reabilitação, a maioria dos
animais é encaminhada para soltura na natureza.
Aqueles que não podem mais ser soltos, por incapacidade física ou de sobrevivência na natureza,
são destinados a zoológicos ou empreendimentos de fauna autorizados para essa finalidade de
criação em cativeiro legal.
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ATENÇÃO
É crime ambiental matar, caçar, capturar,
comercializar ou ter em casa animais silvestres sem autorização do órgão ambiental competente.

FAÇA A SUA PARTE
Se você possui um animal silvestre ilegal, procure
o Ibama ou o órgão ambiental mais próximo e
realize a entrega voluntária.
A entrega é isenta de penalidades.

30/01/2020 18:21:16

