
  
  
  
  
  
  

  

Bom   dia!!!!   Um   pouco   de   leitura   para   o   alongamento   de   conhecimento.   
  

1-    Faça   um    PODCAST    do   texto   abaixo:   
  

Entenda   a   diferença   entre   bem-estar   e   direito   dos   animais   
  

Publicado   em* 10/02/2020 by  Rosangela   Ribeiro   
no   blog  Animais   em   comunidades   

É  comum  confundir  os  conceitos  de  bem-estar  animal  com  direito  dos  animais,  já               
que  ambos  estão  relacionados  à  garantia  de  uma  boa  vida  e  respeito  aos  animais.  Conheça                 
as   principais   diferenças   entre   os   conceitos.   
  

Você  lê  e  ouve  por  aí  sobre  direitos  e  bem-estar  dos  animais,  mas  não  entende  muito  bem                   
onde  começa  um  e  termina  o  outro,  ou  qual  a  relação  entre  eles?  Não  se  preocupe.  Neste                   
post   eu   vou   te   explicar   as   principais   diferenças   entre   os   conceitos.   

Pode  parecer  confuso,  mas  os  dois  termos  estão  relacionados  à  garantia  de  uma  boa  vida                
aos   animais.   

O   que   é   bem-estar   animal   

O  termo bem-estar  animal é  usado  há  décadas  e  não  significa  apenas  que  o  animal  está  com                 
boa  saúde.  Isso  porque  bem-estar  animal  é  uma  ciência  e,  como  tal,  é  definida  através  de                  
parâmetros  mensuráveis  e  relacionados  a  diversas  características,  como  ambiente,  manejo,            
temperatura  ambiente,  comportamento  do  animal  e  outras  características  que  influenciam            
diretamente  na  vida  do  animal.  Tudo  isso  porque  os  bichos  são  seres  sencientes  (que  sentem                 
emoções   como   dor,   alegria   e   estresse)   e   também   procuram   por   uma   boa   vida.   

Hoje  em  dia,  o  bem-estar  animal  está  cada  vez  mais  conhecido  pelo  público  em  geral,                 
especialmente  no  que  se  refere  aos  animais  de  fazenda.  Nas  prateleiras  dos  supermercados,               
dá  para  encontrar,  principalmente,  frangos  e  ovos  com  certificados  e  selos  de  bem-estar               
animal.   
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Mas  a  definição  de  bem-estar  vale  também  para  os  animais  de  estimação,  animais  silvestres                
etc.  Afinal,  eles  precisam  estar  bem  alimentados,  confortáveis,  ter  convivência  com  membros              
de  sua  espécie,  ter  local  adequado  para  dormir  e  condições  adequadas  para  brincar  e                
expressar   os   comportamentos   naturais   da   sua   espécie.   

  

O   que   é   direito   dos   animais   

Os  direitos  dos  animais,  por  sua  vez,  é  um  movimento  que  procura  garantir  regras  e                 
comportamentos  que  assegurem  o  respeito  e  a  proteção  dos  animais  contra  maus-tratos  e               
outros   atos   cruéis.   

Existe  uma  Declaração  Universal  dos  Direitos  dos  Animais,   criada  em  1978,  que            
estabelece  todas  essas  regras.  Está  na  Declaração,  por  exemplo,  que  o  abandono  de  um                
animal  é  um  ato  cruel  e  degradante  e  que  nenhum  animal  deve  ser  usado  para  divertimento                  
do   homem.   

O  movimento  dos  direitos  dos  animais  está  mais  relacionado  à  ética  e  à  legislação,  enquanto                 
os  conceitos  de  bem-estar  animal  estão  mais  relacionados  à  ciência  que  estuda  os  aspectos                
físicos   e   psicológicos   que   garantem   uma   boa   vida,   uma   vida   que   valha   a   pena   ser   vivida.   

Mesmo  que  sejam  diferentes,  esses  dois  conceitos  se  integram  e  buscam  o  que  todos                
queremos:   que os   animais   sejam   bem   cuidados,   estejam   protegidos   e   sejam   respeitados.   

https://www.worldanimalprotection.org.br/blogs/bem-estar-ou-direito-dos-animais#:~:text=O%2 
0termo%20bem%2Destar%20animal,animal%20est%C3%A1%20com%20boa%20sa%C3%B 
Ade.&text=Os%20direitos%20dos%20animais%2C%20por,tratos%20e%20outros%20atos%2 
0cru%C3%A9is .   

  

2-   Pesquise  sobre  a   Declaração  Universal  dos  Direitos  dos  Animais  e  escreva              
quatro   artigos   que   mais   chamou   atenção.   

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________   

  

  

  

  

http://www.urca.br/ceua/arquivos/Os%20direitos%20dos%20animais%20UNESCO.pdf
https://www.worldanimalprotection.org.br/blogs/bem-estar-ou-direito-dos-animais#:~:text=O%20termo%20bem%2Destar%20animal,animal%20est%C3%A1%20com%20boa%20sa%C3%BAde.&text=Os%20direitos%20dos%20animais%2C%20por,tratos%20e%20outros%20atos%20cru%C3%A9is
https://www.worldanimalprotection.org.br/blogs/bem-estar-ou-direito-dos-animais#:~:text=O%20termo%20bem%2Destar%20animal,animal%20est%C3%A1%20com%20boa%20sa%C3%BAde.&text=Os%20direitos%20dos%20animais%2C%20por,tratos%20e%20outros%20atos%20cru%C3%A9is
https://www.worldanimalprotection.org.br/blogs/bem-estar-ou-direito-dos-animais#:~:text=O%20termo%20bem%2Destar%20animal,animal%20est%C3%A1%20com%20boa%20sa%C3%BAde.&text=Os%20direitos%20dos%20animais%2C%20por,tratos%20e%20outros%20atos%20cru%C3%A9is
https://www.worldanimalprotection.org.br/blogs/bem-estar-ou-direito-dos-animais#:~:text=O%20termo%20bem%2Destar%20animal,animal%20est%C3%A1%20com%20boa%20sa%C3%BAde.&text=Os%20direitos%20dos%20animais%2C%20por,tratos%20e%20outros%20atos%20cru%C3%A9is


  
  

  

Bom   dia!   

Tudo   bem   com   você?   

Continuando  com  o  tema  da  semana  que  é  Proteção,  Direitos  e  Bem  Estar  Animal,                
vamos   relembrar   um   pouco   sobre   ANIMAIS   DOMÉSTICOS.   

Os  animais  domésticos  são  aqueles  que  estão  acostumados  a  viver  com  o  ser               
humano.   

Esses  animais  agem  assim  como  resultado  de  uma  série  de  processos  para              
domesticá-los.  Alguns  autores  definem  a  domesticação  como  a  adaptação  do            
comportamento   de   uma   espécie   de   modo   a   ajustá-la   às   necessidades   do   ser   humano.   

De  maneira  geral,  os  animais  domésticos  apresentam  alguns  atributos,  como            
sociabilidade,  fecundidade  em  cativeiro  e  mansidão.  Essas  características  podem  ser            
observadas,  por  exemplo,  em  gatos,  galinhas,  cachorros  e  cavalos,  que  são  exemplos              
de   animais   domésticos.   

Os   ANIMAIS   DOMÉSTICOS   se   dividem   em   CONVENCIONAIS   e   NÃO   CONVENCIONAIS.   

Assista   o   link   abaixo   para   entender   melhor.   

https://youtu.be/kfikcE4eJMI   

Agora   veja   no   quadro   abaixo,   os   mais   populares   animais   de   estimação.   
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Fonte:   pt.wikipedia.org     

ATIVIDADE   

Escreva   qual   animal   doméstico   você   tem   em   casa,   ou   qual   você   gostaria   de   ter?   

__________________________________________________________________   

  

Vamos   relembrar   também   sobre   os   ANIMAIS   SILVESTRES.   

O  animal  silvestre  foi  tirado  da  natureza  e  reage  à  presença  do  ser  humano.  Por  essa                  
razão,   tem   dificuldades   para   crescer   e   se   reproduzir   em   cativeiro.   

MAMÍFEROS   
·            Cão    (Cachorro)   
·            Gato   
·            Furão    (Ferret)   
·            Cavalo   
·            Petauro   de   
Açúcar    (Sugar   Glider)   
·            Coelho   
·            Hamster   
·            Rato    (Twister   
ou   Mecol)   
·            Camundongo   
(Topolino)   
·            Porco   da   Índia   
(Cobaia   ou   Cávia)   
·            Porco   
domés�co   
(Mini-porquinho)   
·            Chinc    Gerbil   
(Esquilo-da-Mongólia 
)   
    

AVES   
·    
Periquitos   
·            Canário   
·            Caturra   
(Calopsita)   
·    
Cacatuas   
·    
Papagaios   
·      Galinha   
(Galo)   
·            Peru   
·            Pato   
·            Arara   
·    
Mandarim   
·    
Agapornis   
·            Pardal   
domés�co   
·            Galah   
·            Calafate  
·            Cardeal   
(ave)   
·            Curió   
·    
Canário-da-te 
rra   
·    
Trinca-Ferro   
    

RÉPTEIS   
·            Cágados   
·         Tartarugas  
·            Jabu�s   
·            Lagartos   
(Teiú,   Iguana,   
gecko,   etc…)   
·            Cobras   
(Serpentes)   
    
    
    

PEIXES   
·       Poecilídeos   
(Platy,   lebiste,   
etc...)   
·            Be�a   
·            Kinguio   
·            Carpa   
·            Barbos   
·   
Peixe-palhaço   
·            Tetras   
(néon,   
Matogrosso,   
rodóstomus,   
etc...)   
·            Acarás   
·            Oscar   
·    
Cirurgiões   
·    
Cascudos   
·    
Coridoras  
    

INVERTEBRADOS  
·            Tarântulas   
(Caranguejeiras)   
·            Caramujos   
·    
Caranguejos   
    
    
    
  

   ANFÍBIOS   
    

·            Sapos   
·   
Perereca   
·    
Salamandras  
    

https://pt.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_familiaris
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fur%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petaurus_breviceps
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petaurus_breviceps
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coelho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hamster
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camundongo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porco_da_%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porco_dom%C3%A9stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porco_dom%C3%A9stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chinchila
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gerbil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Periquito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Periquito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Can%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caturra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cacatuidae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cacatuidae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papagaio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papagaio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Galinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peru_(ave)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandarim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandarim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agapornis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agapornis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pardal-dom%C3%A9stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pardal-dom%C3%A9stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Galah
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calafate_(ave)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cardeal_(ave)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cardeal_(ave)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curi%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Can%C3%A1rio-da-terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Can%C3%A1rio-da-terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Can%C3%A1rio-da-terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trinca-ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trinca-ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1gado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tartaruga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jabuti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sauria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cobra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poecil%C3%ADdeos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Betta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kinguio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carpa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barbo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peixe-palha%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tetra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acar%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acanthuridae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acanthuridae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cascudo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cascudo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coridora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coridora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tar%C3%A2ntula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caramujo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caranguejo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caranguejo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sapo
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salamandra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salamandra


Como  sabemos  os  animais  silvestres  não  são  domesticados,  portanto,  a  lista  desses              
animais  é  longa.  Como  exemplos,  podemos  citar  o   lobo-guará,  cobras,  macacos,             
ursos,  onças,  tucanos  e  a  jaguatirica.  Além  dos  exemplos  citados,  devemos             
destacar  que  animais   como  papagaios,  mico,  jabutis  e  araras ,  apesar  de  serem              
criados   por   algumas   pessoas,   são   também   animais   silvestres.   

Para  comprar  um  animal  silvestre,  é  essencial  garantir  que  o  animal  seja  proveniente               
de   um   criadouro   legalizado.   

Entretanto,  antes  de  adquirir  um  animal  silvestre,  é  fundamental  que  se  tenha  em               
mente  que  esse  animal  não  é  domesticado,  portanto,  sua  interação  com  os  seres               
humanos  é  diferente  do  que  se  espera  de  animais  domésticos.  Não  é  incomum  que                
as  pessoas  se  arrependam  da  compra  e  abandonem  esses  animais,  que  muitas              
vezes   morrem   por   não   conseguirem   sobreviver   no   novo   ambiente.   

Assim  sendo,  lembre-se:   animal  não  é  brinquedo!   Isso  vale  tanto  para  animais              
domésticos  quanto  para  os  silvestres.  Só  adquira  animais  se  você  tiver  a  intenção  de                
amar  e  cuidar  deles  bem.  Além  disso,  não  se  esqueça  de  que  os  animais  domésticos                 
já  estão  acostumados  com  a  interação  com  seres  humanos,  sendo  a  opção  mais               
sensata   quando   o   assunto   é   animal   de   estimação.   

                                                                                                                                             Fonte:   google   

Vamos  entender  melhor  quando  um  animal  silvestre  é  retirado  do  seu  habitat.  Assista               
ao   vídeo   abaixo.   Momento   Ambiental   -   Animais   Silvestres.   

https://youtu.be/gJT8a69xbdo   

  

PESQUISA   

·             Qual   o   significado   da   palavra   IBAMA?   

_________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

Muito   bom   relembrar!!!   

  Beijos   até   a   próxima   aula.   

    

    

  
  

https://youtu.be/gJT8a69xbdo


  
  

Tráfico   de   animais   silvestres   

Por  causa  da  grande  diversidade  da  nossa  fauna,  o  Brasil  é  um  dos  países  mais                 
procurados  por  traficantes  de  animais  silvestres.  Junto  com  a  devastação  das             
florestas,  a  retirada  de  animais  para  o  tráfico  já  causou  a  extinção  de  inúmeras                
espécies.  Os  animais  são  vendidos  como  se  fossem  mercadorias  e  escondidos  em              
sacolas  ou  malas  para  saírem  do  país.  Esses  animais  valem  muito  dinheiro  para  os                
contrabandistas.   Observe   as   informações   do   quadro   a   seguir:   

  

Responda   as   questões   abaixo   considerando   a   tabela   

1   –   Qual   o   animal   mais   caro   da   tabela?   ____________________________________   

2   –   Qual   é   o   animal   mais   barato?   _________________________________________   

3   –   Qual   é   o   quarto   animal   mais   caro?   _____________________________________   

4  –  Quantas  araras-vermelhas  são  possíveis  comprar  com  o  preço  de  uma              
arara-azul?   ___________________________________________________________   

5  –  Qual  é  o  valor  da  soma  dos  valores  médios  das  aves?               
____________________________________________________________________   

  

Esclarecendo:   
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Animal   Valor   médio   por   unidade   
Cobra   Jibóia   R$   3.000,00   
Tartaruga   R$   700,00   
Arara-vermelha   R$   6.000,00   
Arara-azul   R$   120.000,00   
Mico-leão-dourado   R$   40.000,00   
Cobra   Cascavel   R$   2.800,00   
Jaguatirica   R$   20.000,00   
Tucano-toco   R$   4.000,00   



  

  

  

  

  

Site:  

https://2.bp.blogspot.com/-nxvBCfkeoxU/WdO-f7UUyxI/AAAAAAAAmC8/0Lj-PyL6EDA0- 
n_-SDRye818uHvAgOy3gCLcBGAs/s1600/3d94ef759ba3fa2ee3c705533a366884-0.jpg   

  

  

O   artigo   29   da   lei   n°   9.605/98   

Art.   29.   Matar,   perseguir,   caçar,   apanhar,   utilizar   espécimes   da   fauna   silvestre,   
nativos   ou   em   rota   migratória,   sem   a   devida   permissão,   licença   ou   autorização   da   
autoridade   competente,   ou   em   desacordo   com   a   obtida:   

Pena   -   detenção   de   seis   meses   a   um   ano,   e   multa.   

 §   1º   Incorre   nas   mesmas   penas:   

I   -   quem   impede   a   procriação   da   fauna,   sem   licença,   autorização   ou   em   desacordo   
com   a   obtida;   

II   -   quem   modifica,   danifica   ou   destrói   ninho,   abrigo   ou   criadouro   natural;   

III   -   quem   vende,   expõe   à   venda,   exporta   ou   adquire,   guarda,   tem   em   cativeiro   ou   
depósito,   utiliza   ou   transporta   ovos,   larvas   ou   espécimes   da   fauna   silvestre,   nativa   ou   em   
rota   migratória,   bem   como   produtos   e   objetos   dela   oriundos,   provenientes   de   criadouros   
não   autorizados   ou   sem   a   devida   permissão,   licença   ou   autorização   da   autoridade   
competente.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm#:~:text=contra%20a%20Fauna-,Art.,a% 
20um%20ano%2C%20e%20multa .     

https://2.bp.blogspot.com/-nxvBCfkeoxU/WdO-f7UUyxI/AAAAAAAAmC8/0Lj-PyL6EDA0-n_-SDRye818uHvAgOy3gCLcBGAs/s1600/3d94ef759ba3fa2ee3c705533a366884-0.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-nxvBCfkeoxU/WdO-f7UUyxI/AAAAAAAAmC8/0Lj-PyL6EDA0-n_-SDRye818uHvAgOy3gCLcBGAs/s1600/3d94ef759ba3fa2ee3c705533a366884-0.jpg
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm#:~:text=contra%20a%20Fauna-,Art.,a%20um%20ano%2C%20e%20multa
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm#:~:text=contra%20a%20Fauna-,Art.,a%20um%20ano%2C%20e%20multa

