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A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) define espécie exótica como aquela que se encontra fora de sua área de distribuição natural ou original. Já uma espécie exótica invasora é uma espécie exótica que prolifera sem controle e causa danos às
espécies nativas e ao ecossistema que invadem. A chegada de répteis exóticos ao Brasil pode ocorrer de forma acidental (ex.
Hemidactylus mabouia – lagartixa-de-parede – , via comércio marinho) ou proposital, através do comércio desses animais como
animais de estimação (ex. Iguana iguana – iguana-comum).
A tartaruga-de-orelha-vermelha (Trachemys scripta) ocorre de forma natural no Estados Unidos. Este cágado é amplamente comercializado no mundo como animal de estimação, especialmente pelos entusiastas de animais exóticos. A tartaruga-de-orelha-vermelha
não se encontra sobre ameaça de extinção, ao contrário, está na lista das 100 “piores” espécies exóticas invasoras. A espécie possui
dieta onívora, alimentando-se principalmente de invertebrados aquáticos e peixes, além de macrófitas e algas filamentosas.
Esta espécie exótica invasora compete por alimento e locais de desova com as espécies de cágados nativos. Estudos já apontam o
impacto da introdução da tartaruga-de-orelha-vermelha sobre cágados nativos na África, Ásia, Europa, América Central e America
do Norte. Ela é amplamente encontrada nos lagos e rios urbanos e naturais no Brasil, resultado da soltura acidental ou proposital
realizada por seus antigos donos.

A soltura de animais exóticos sem a autorização das autoridades é crime (Portaria do IBAMA n° 93, de 07 de julho de 1998) e
pode causar distúrbios ecológicos irreparáveis nos locais onde a espécie não é nativa.
Se a pessoa não deseja mais ter este animal de estimação, a melhor solução é doá-lo a outra pessoa e jamais soltá-lo na natureza. Esse simples procedimento possibilita não somente o bem-estar do animal, mas também preserva as espécies nativas e o
ecossistema natural.
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