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Experiência  

 
Centro de Triagem de Animais Silvestres – CETAS. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência pontuada no item BIO3 da Diretiva Biodiversidade no Ciclo 2015 do 
PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Manter empreendimento de fauna silvestre público para: recepção, atendimento 
veterinário, triagem, manejo e apoio à destinação de animais silvestres provenientes 
de comércio ilegal, resgate e entrega voluntária, atividades de educação ambiental 
com foco na proteção da fauna silvestre (para coibir o comércio ilegal), e 
treinamento da Guarda Ambiental. 
 
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente do Município de Barueri. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2013 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
Em 2013, o Município de Barueri passou a contar com um Centro de Triagem de 
Animais Silvestres – CETAS, devidamente licenciado junto ao IBAMA (Autorização 
de Manejo da Fauna Silvestre nº. 3505.6768/2012-SP), e mantido pela Prefeitura, 
sendo administrado pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente. 
 
Com 850 m2 de área construída, tem capacidade para receber até 3.000 animais por 
ano, possuindo 30 recintos: 21 para reabilitação de mamíferos e aves, um para 
treinamento de voo, seis para quarentena e dois para reabilitação de répteis.  
 
O espaço conta ainda com biotério, berçário, ambulatório veterinário, internação, 



cozinha para animais, depósito, vestiários, administração e copa para funcionários. 
 
O CETAS de Barueri está localizado na Estrada Dr. Cícero Borges de Moraes, 
3.211 – Bairro dos Altos – Barueri/SP, e o horário de recebimento de animais é das 
9h às 11h e das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira. Maiores informações podem 
ser obtidas pelo telefone (11) 4689-0314. 

 
 
Metodologia  
 
Em 2011 foi iniciado o processo de licença prévia/instalação junto ao IBAMA, sendo 
que, em 19 de agosto do mesmo ano, foi autorizada a construção do Centro de 
Triagem de Animais Silvestres de Barueri. 
 
Em 2012 a obra foi concluída, e, devidamente licenciado pelo IBAMA, o CETAS de 
Barueri foi inaugurado em 29 de abril de 2013.  
 
Para atingir seu objetivo de atender a demanda de animais silvestres doentes, 
provenientes de apreensão, entrega voluntária, ou vítimas de maus-tratos no 
Município e região, o CETAS de Barueri conta com uma equipe de veterinários, 
biólogos e tratadores especializados, que registram, identificam, prestam 
atendimento veterinário e realizam treinamento de reintegração do animal silvestre 
ao seu habitat natural. 
 
Após a reabilitação, o animal é encaminhado para áreas de soltura, em regiões de 
ocorrência da espécie, ou é destinado para criadouros autorizados pelo IBAMA ou 
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 
 
A população pode fazer a entrega voluntária de animais silvestres diretamente no 
CETAS Barueri, ainda que não seja possível comprovar a origem do animal, não 
havendo qualquer punição. 
 
De forma a garantir a reabilitação dos animais silvestres tratados, são eles 
afastados do convívio com as pessoas, visando a inserção dos mesmos ao 
ambiente natural. Assim, a visitação no CETAS Barueri só é permitida a técnicos 
visando o conhecimento do trabalho. 
 
O CETAS de Barueri conta com o apoio de empresas da região, que entram em 
contato com a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente, e podem 
contribuir de diversas formas.  
 
Uma destas formas é através da doação de frutas, legumes e verduras para 
complementar a alimentação dos animais silvestres em reabilitação, que chegam ao 
CETAS todas as segundas, quartas e sextas-feiras. São itens descartados pelos 
consumidores, chamados “refugos”, e que podem ser muito bem aproveitados pelos 
animais silvestres tratados no CETAS. 
 
Esta rápida os mais variados tipos facilidade para conseguir de forma de alimentos 
é muito importante diante das necessidades do local, que variam muito dependendo 
das espécies atendidas. Além disso, estes alimentos são essenciais, pois são muito 
próximos aos que os animais encontrarão em seus habitats naturais. 
 
 



 
Desafio(s) 
 
O principal desafio para um CETAS público municipal é o reconhecimento de sua 
necessidade e importância dentro da estrutura administrativa a qual está inserido. A 
manutenção das principais políticas públicas de meio ambiente ao longo do tempo 
também ajudou a ampliar e fortalecer o CETAS de Barueri, possibilitando a 
percepção dos avanços na prestação dos serviços, a inserção constante do tema 
nos meios de comunicação, o reconhecimento da necessidade do Centro para a 
população, empreendimentos, órgãos de fiscalização e gestão da fauna. 
 
Ter conseguido modernizar o destino dado aos recursos de compensação 
ambiental, reconhecendo que o ressarcimento do dano causado pelo corte de 
árvore vai além do plantio ou doação de mudas, foi um divisor de águas para a 
concretização do Projeto. 
 
A gestão da fauna, em âmbito municipal, demanda apoio de instâncias estadual e 
federal, de todos os Poderes constituídos. 
 
A demanda de animais para recepção é grande e a destinação das espécies é 
difícil, visando à manutenção do fluxo de recepção, triagem e destinação, o 
treinamento médico veterinário e de reabilitação. O apoio de universidades e uma 
rede de contato entre CETAS e outros empreendimentos é essencial, especialmente 
em razão das dificuldades para a manutenção deste tipo de serviço. 
 
 
Resultado(s) 
 
Desde a sua inauguração até o final de 2015, o CETAS de Barueri já atendeu mais 
de 3.000 animais silvestres, dentre os quais aves, répteis e mamíferos, 
possibilitando sua identificação, recuperação e recolocação na natureza, ou 
encaminhamento dos inaptos à soltura para cativeiros devidamente autorizados pelo 
órgão ambiental competente. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Barueri e região. 
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados para fins de pontuação no Ciclo 2015 do PMVA e site da 
Prefeitura de Barueri. 
  
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 



 

 
                   Foto CETAS – Prefeitura de Barueri 

 

 
Notícia encaminhada com os documentos apresentados por Barueri no Ciclo 2015. 

 


