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INTRODUÇÃO

A degradação de hábitats, a introdução e dispersão 
de espécies exóticas, o aumento da ocorrência de doenças e a 
extração de espécimes da natureza são os principais fatores de 
redução da riqueza biológica e extinção de espécies (PRiMaCk 
& RodRigueS 2001; ibge 2004). Encontra-se inserido neste 
contexto o tráfico de animais silvestres, contribuindo para o 
agravamento desta situação. Apesar da carência generalizada 

de informações quantitativas sobre os danos do tráfico à 
fauna silvestre brasileira, estima-se que cerca de 38 milhões 
de animais sejam retirados anualmente da natureza para esta 
atividade (RenCTaS 2001). O índice de mortalidade chega 
a 90% devido às condições precárias de captura e transporte 
(RoCha 1995). Esta atividade ilegal movimenta quantias em 
torno de US$ 10 bilhões/ano em todo o mundo, assumindo a 
terceira colocação entre os maiores negócios ilícitos, atrás 
apenas do tráfico de drogas e de armas (RoCha 1995). O Brasil 

ABSTRACT. Birds deposited in the Center of Triage of Wild Animals of the IBAMA in the state of Paraíba, Brazil. 
The traffic of wild animals became an important factor of reduction of biodiversity in Brazil, contributing with an annual 
withdrawal of about 38 million of wild specimen of the nature. The index of mortality of captured specimens arrives 90% 
due to the bad conditions of capture and transport. With the objective of to evaluate the illegal commerce of wild birds 
in the state of the Paraíba, they had been analyzed, identified and quantified the birds deposited in the Center of Triage of 
Wild Animals of the IBAMA in the state of Paraíba (CETAS-IBAMA/PB) in the period from August of 2006 to the July 
of 2007. During this period, 2.283 birds had been deposited (88% of the total of deposited animals), of 98 species, 32 
families and 15 orders. Amongst the deposited birds, 84% had resulted of apprehension, 9% of voluntary delivery and 7% 
of rescue. Individuals of the Passeriformes order (79%), of the Emberizidae family (55%) and of the Sporophila generum 
(32%) had predominated. This predominance is also observed in the national scope, what it demonstrates the preference 
for specimens of these taxa. The species Paroaria dominicana (n=214), Sicalis flaveola (n=212), Sporophila albogularis (n=227), S. 
bouvreuil (n=135), S. nigricollis (n=269), and Cyanoloxia brissonii (n=159) were about 53% of the total of deposited birds. The 
biggest apprehensions had occurred in the cities of João Pessoa (n=615), Campina Grande (n=471) and Guarabira (n=242). 
The presence of species as Pionites leucogaster, Paroaria coronata, Curaeus forbesi, amongst others, suggests an importation of 
birds of other states and regions. It has been registered three threatened species: Sporagra yarrellii, C. forbesi, and Anodorhynchus 
hyacinthinus, and 8 species endemic of the Caatinga ecosystem.
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RESUMO. O tráfico de animais silvestres vem sendo um importante fator de redução da biodiversidade no Brasil, 
contribuindo com uma retirada anual de cerca de 38 milhões de espécimes silvestres da natureza. O índice de mortalidade 
dos espécimes capturados chega a 90% devido às más condições de captura e transporte. Objetivando avaliar o comércio 
ilegal de aves silvestres no estado da Paraíba, foram analisadas, identificadas e quantificadas as aves depositadas no Centro 
de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA na Paraíba (CETAS-IBAMA/PB) no período de agosto de 2006 a julho de 
2007. Durante esse período, foram depositadas 2.283 aves (88% do total de animais depositados), compreendendo 98 
espécies, 32 famílias e 15 ordens. Dentre as aves depositadas, 84% resultaram de apreensão, 9% de entrega voluntária e 7% 
de resgate. Predominaram indivíduos da ordem Passeriformes (79%), da família Emberizidae (55%) e do gênero Sporophila 
(32%). Essa predominância também é observada no âmbito nacional, o que demonstra a preferência por espécimes desses 
táxons. As espécies Paroaria dominicana (n=214), Sicalis flaveola (n=212), Sporophila albogularis (n=227), S. bouvreuil (n=135), S. 
nigricollis (n=269) e Cyanoloxia brissonii (n=159) compreenderam cerca de 53% do total de aves depositadas. Nos municípios 
de João Pessoa (n=615), Campina Grande (n=471) e Guarabira (n=242) ocorreram as maiores apreensões. A presença de 
espécies como Pionites leucogaster, Paroaria coronata, Curaeus forbesi, dentre outras, sugere importação de aves de outros estados 
e regiões. Foram registradas três espécies ameaçadas de extinção: Sporagra yarrellii, C. forbesi e Anodorhynchus hyacinthinus, além 
de 8 espécies endêmicas da caatinga.
PALAVRAS-CHAVE. CETAS, Paraíba, tráfico de animais silvestres.
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participa com cerca de 5 a 15% deste total, cerca de US$ 900 
milhões/ano (RenCTaS 2001).

No Brasil, observa-se uma tendência norte-sul do 
tráfico de animais silvestres, de modo que as regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, participam como áreas de captura e 
de pequenos e médios mercados, a região Sul como corredor 
e a Região Sudeste, como a grande consumidora e promotora 
do tráfico nacional e internacional (loPeS 2003). Só na região 
Nordeste foram apreendidos, entre os anos de 1992 e 2000, 
108.041 animais silvestres, número superior ao das demais 
regiões (RenCTaS 2001), sendo as cidades de Recife e Petrolina 
(PE), Itabaiana (SE), Salvador, Feira de Santana e Paulo Afonso 
(BA), Crato (CE) e Picos (PI) as principais envolvidas no tráfico 
desta região (elabRaS 2003).

Os animais mais procurados pelo tráfico no Brasil 
são as aves, representado 82% de um total de 36.370 espécimes 
de animais apreendidos nos anos de 1999 e 2000 (IBGE 2004). 
Levando-se em consideração a estimativa de que apenas 
10% do total de animais capturados chegam ao seu destino 
final, enquanto os demais perecem pelas péssimas condições 
de captura e transporte, e que apenas cerca de 0,45% do que 
sobrevive é apreendido (RenCTaS 2001), presume-se o dano 
ecológico que esta atividade vem provocando, principalmente 
sobre o grupo das aves.

Na Paraíba os principais pontos de comercialização 
são feiras, mercados informais e pontos específicos nos 
municípios de João Pessoa e Campina Grande (loPeS 2003). 
O tráfico inicia-se com a captura das aves, geralmente das 5 às 
10 horas da manhã, feita por grupos de três a cinco pessoas que 
viajam para cidades do sertão e brejo paraibano, como: Serra 
Branca, Remígio, Queimadas, Cabaceiras, Lagoa Seca, São 
Vicente do Seridó e Distrito de São José da Mata, zona rural 
de Campina Grande (RoCha et al. 2006). Embora a maior parte 
das aves seja capturada no próprio estado, algumas provêm de 
estados vizinhos, como Pernambuco e Ceará. Outras, ainda, de 
estados da região Norte e Centro-Oeste, sendo trazidas em carros 
particulares e/ou caminhões (RoCha et al. 2006). A maioria das 
pessoas que participa desta atividade é constituída por homens, 
casados e com filhos, com baixo grau de escolaridade e que 
vendem aves para complemento à renda familiar, sendo que 
as mesmas podem ser vendidas diretamente (da pessoa que 
capturou para o futuro criador) ou para intermediários (RoCha 
et al. 2006).

O presente trabalho objetivou avaliar o comércio 
ilegal de aves silvestres na Paraíba através da análise, 
identificação e quantificação das aves depositadas no Centro de 
Triagem de Animais Silvestres do IBAMA na Paraíba (CETAS-
PB).

ÁREA DE ESTUDO

A presente pesquisa foi desenvolvida no CETAS-PB, 
localizado na Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, cidade 
de Cabedelo-PB, o qual é responsável pela recepção, triagem, 
tratamento e destinação de animais silvestres resgatados ou 
apreendidos pelos órgãos de fiscalização em diversas localidades 
da Paraíba, como também dos animais entregues por particulares 

que os mantinham ilegalmente em cativeiro.
O estado da Paraíba situa-se entre os meridianos 

de 34°45’54 e 38°45’45 a oeste de Greenwich, e os paralelos 
de 6°02’12 e 8°19’18 de latitude sul, no nordeste oriental do 
Brasil, limitando-se ao norte com o estado do Rio Grande do 
Norte, ao sul com o estado de Pernambuco, ao oeste com o 
Ceará, e ao leste com o oceano Atlântico (SUDEMA 2004). 
Com uma área de 56.372 km2, da qual a maior parte (97,78%) 
fica situada no Polígono das Secas, o estado é composto por 223 
municípios, de modo que 170 deles ficam situados no Semi-
Árido, enquanto que os 53 restantes estão nas áreas úmidas 
e sub-úmidas (SUDEMA 2004). A Paraíba apresenta uma 
diversidade de 338 espécies de aves, segundo a lista da avifauna 
paraibana elaborada por SChulz-neTo (1995).

METODOLOGIA

Foram realizadas visitas semanais ao CETAS-PB, 
no período de agosto de 2006 a julho de 2007, registrando-se 
as aves apreendidas ou recolhidas pelos órgãos de Fiscalização, 
ou entregues voluntariamente pela população local em todo o 
Estado. Também foram feitas consultas ao banco de dados do 
CETAS-PB.

As informações obtidas sobre as aves encaminhadas 
ao CETAS-PB foram: identificação taxonômica, quantidade 
de indivíduos por espécie, data de entrada e órgão ou pessoa 
responsável pelo depósito. Quando possível, os seguintes 
dados adicionais foram coletados: local de apreensão e suas 
coordenadas geográficas, documentos de fiscalização (Auto de 
Infração, Termo de Apreensão e Depósito, Termo de Doação 
e Soltura, e Termo de Entrega). Todas as informações foram 
computadas em planilha utilizando-se o programa Microsoft 
Excel 2003.

Os espécimes de aves foram identificados ao 
nível específico, seguindo a nomenclatura científica e a ordem 
taxonômica recomendada pelo Comitê Brasileiro de Registros 
Ornitológicos (CBRO 2009). Para os nomes populares foram 
utilizados os mais freqüentes na região e os apresentados por 
zenaide (1953) e SChulz-neTo (1995). A identificação das aves 
foi realizada com o auxílio de literatura específica (del hoyo et 
al. 1996; hilTy et al. 2003; Penã & RuMboll 1998; Ridgely & 
TudoR 1989, 1994; SiCk 1997; SigRiST 2006). Para a verificação 
das espécies ameaçadas foi consultada a lista oficial nacional 
das espécies ameaçadas de extinção (MMA 2003).

Considerou-se apreensão o depósito dos espécimes 
decorrentes da ação fiscalizatória do IBAMA ou da Polícia 
Florestal no Estado com lavratura do Auto de Infração 
(AI) ou Termo de Apreensão e Depósito (TAD). O resgate 
ou recolhimento resulta da captura do animal pela Polícia 
Florestal ou pelo IBAMA por solicitação da população. A 
entrega voluntária caracteriza-se pela entrega do espécime feita 
espontaneamente por um cidadão que o mantinha ilegalmente 
sob sua guarda.

Para elaboração de mapas mostrando os municípios 
onde ocorrem capturas ilegais e apreensões de espécimes de 
aves no estado da Paraíba foi utilizado o programa Arcgis, 
versão 9.1 e base de dados do IBGE de 2006. As informações 
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para a identificação das áreas de captura ilegal foram obtidas 
a partir do trabalho de RoCha et al. (2006). Já as informações 
para o mapeamento dos municípios onde ocorreram apreensões 
durante este período de estudo, com suas respectivas quantidades 
de indivíduos apreendidos, foram obtidas mediante consulta ao 
banco de dados do CETAS-PB. 

Para obtenção de informações acerca das ações 
de fiscalização realizadas pelo IBAMA durante o período de 
estudo, foi feita uma entrevista com o Sr. Jaime Pereira da Costa, 
Coordenador de Operações de Fiscalização da Superintendência 

do IBAMA na Paraíba.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As aves corresponderam a 88% dos animais 
depositados no CETAS-PB durante o período de estudo, com 
um total de 2.282 espécimes. Além das aves, foram depositados 
221 espécimes de mamíferos e 72 espécimes de répteis. Os 
percentuais correspondentes aos três grupos faunísticos citados 
podem ser visualizados na Figura 1.

Figura 1. Porcentagem relativa dos grupos de vertebrados terrestres depositados no CETAS-PB no período agosto de 2006 a julho 
de 2007.

A quantidade de espécimes de aves depositadas 
variou bastante ao longo do período de estudo, com meses 
superando 150 indivíduos – agosto, setembro e outubro de 
2006; março, abril e maio de 2007 – e os demais apresentando 
registros abaixo desse valor (Fig. 2). No entanto, isso não deve 
ser interpretado como aumento ou diminuição do tráfico de aves 
silvestres no Estado. Na verdade, o que ocorre é uma variação 
na intensidade de fiscalização, que depende da disponibilidade 
de recursos financeiros e das prioridades que são definidas para 
as ações de fiscalização.

O número elevado de espécimes depositados nos 
meses de agosto a outubro de 2006 foi decorrente de uma 
operação específica da fiscalização do IBAMA, em parceria 
com a Polícia Rodoviária Federal, por meio de barreiras em 
Rodovias Federais que cruzam o estado, e de um combate 
sistemático nas principais feiras-livres do estado. Já nos meses 
de março a maio de 2007, foi feito um mutirão de atendimento 
a denúncias encaminhadas através da Linha Verde do IBAMA. 
Os meses que apresentaram número reduzido de espécimes 
depositados no CETAS-PB coincidiram com períodos em que 
o IBAMA concentrou esforços em fiscalização de atividades 
relacionadas à pesca. 

Quanto à diversidade, foram registradas 98 espécies 
de aves, distribuídas em 32 famílias e 15 ordens (Tab. I). Deste 
total, 69% das espécies identificadas (72 espécies) são nativas 
do Estado, segundo a lista de aves da Paraíba elaborada por 
SChulz-neTo (1995).

Observou-se que em cada mês do período de 
estudo houve predominância de indivíduos da classe Aves, 
especialmente da ordem Passeriformes. Esta ordem correspondeu 
a 79% do total de espécimes de aves depositados (Fig. 3). O 
mesmo verifica-se em trabalhos realizados no âmbito nacional e 
regional (Nordeste) onde as aves representam cerca de 82% do 
total de apreensões, sendo as da ordem Passeriformes as mais 
apreendidas (RenCTaS 2001, IBGE 2004, IBAMA 2002). 
Isto já era esperado, visto que os Passeriformes compreendem 
a maioria das aves canoras, sendo os mais comuns em cativeiro 
de todo o mundo, estando mais de dois milhões dessas aves 
envolvidas no mercado mundial anualmente (RenCTaS 
2001), o que demonstra a preferência dos comerciantes e da 
população por estas aves. Depois dos Passeriformes, as ordens 
Columbiformes (7%) e Psittaciformes (5%) foram as mais 
freqüentes (Fig. 3), concordando com os dados de apreensões 
do IBAMA nos anos de 1999 e 2000 (RenCTaS 2001). 
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Figura 2. Número absoluto de espécimes de aves depositados no CETAS-PB nos meses de avaliação.

Tabela I. Relação das espécies de aves silvestres observadas no CETAS-PB no período agosto de 2006 a julho de 2007. Espécies 
exóticas, domésticas e híbridas não estão incluídas. Os números indicam a quantidade total de espécimes depositados no período 
de estudo. Legenda:  End – espécies endêmicas da Caatinga, segundo Pacheco (2004); SC (status de conservação) – espécies da 
fauna brasileira ameaçadas de extinção segundo a Instrução Normativa n° 3, de 27 de maio de 2003, Ministério do Meio Ambiente; 
Categorias de ameaça: VU – vulnerável; C – criticamente em perigo.
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Tabela I. Continuação.
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Tabela I. Continuação.
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Tabela I. Continuação.
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Figura 3. Percentual das ordens de aves depositadas no CETAS-PB no período de agosto 2006 a julho de 2007.

Figura 4. Percentual das famílias de aves depositadas no CETAS-PB no período agosto de 2006 a julho de 2007.

Houve predominância de aves da família 
Emberizidae (55%), seguida das famílias Cardinalidae (7,3%) 
e Columbidae (6,7%) (Fig. 4). Dentre os emberizídeos, os do 
gênero Sporophila foram os mais registrados, totalizando 738 
espécimes, o que corresponde a 32,3% das aves depositadas. A 
predominância do gênero Sporophila foi também observada nos 
trabalhos de RoCha et al. (2006) e CoSTa (2005). As freqüências 
registradas por estes autores para o gênero foram 23,81% 
(RoCha et al. 2006) e 47% (CoSTa 2005). Nacionalmente 
também é verificado o predomínio deste gênero, com 6.046 
espécimes apreendidos nos anos de 1999 e 2000 em todo o 
Brasil, o que corresponde a 16,53% do total de aves apreendidas 
nesse período (RenCTaS 2001).

Essa alta freqüência de exemplares do gênero 
Sporophila verificada nos depósitos do CETAS-PB pode 
ser justificada pela maior preferência da população e dos 
comerciantes por essas espécies, o que, por conseqüência, 
aumenta as possibilidades de apreensão ou de entregas 
voluntárias. Segundo RoCha et al. (2006), a partir de entrevistas 
com apanhadores de aves conhecidos como “passarinheiros” 

do estado da Paraíba, os Sporophila são os mais procurados, 
pois, além de possuírem um belo canto, são de mais fácil 
manutenção em cativeiro devido ao hábito alimentar que 
consiste predominantemente de grãos, possibilitando menores 
gastos com alimentação e maiores facilidades na higienização 
da gaiola, pois as fezes são mais secas. Além disso, o baixo 
valor de comercialização dessas espécies nas feiras pode ser 
um outro fator contribuinte para a maior procura de indivíduos 
desse gênero. 

As espécies canário-da-terra, Sicalis flaveola 
(Linnaeus, 1766), papa-capim, Sporophila nigricolis (Vieillot, 
1823), golado, Sporophila albogularis (Spix, 1825), caboclinho, 
Sporophila bouvreuil (Statius Muller, 1776), galo-de-campina, 
Paroaria dominicana (Linnaeus, 1758) e azulão, Cyanoloxia 
brissonii (Lichtenstein, 1823), compreenderam cerca de 53% 
do total de aves depositadas. S. nigricolis foi a espécie mais 
depositada, totalizando 269 indivíduos, cerca de 12% do total 
de aves depositadas, seguida de S. albogularis (10%) e P. 
dominicana (9,5%) (Fig. 5).

As quatro espécies mais encontradas no CETAS-
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Figura 5. As 10 espécies de aves mais depositadas no CETAS-PB no período agosto 2006 a julho de 2007 com os respectivos 
números de espécimes depositados.

PB – S. nigricolis, S. albogularis, P. dominicana e S. flaveola 
– apresentaram quantidade total de indivíduos depositados 
muito semelhante, porém com diferentes freqüências de entrada 
ao logo do ano de estudo (Tab. II).

Com relação às entradas de S. nigricolis no CETAS-
PB, verificou-se uma grande variação: no mês de agosto de 
2006 entraram 188 espécimes, enquanto que nos demais meses 
o número variou de 0 a 22 indivíduos (Tab. II). O elevado 
número contabilizado ao final do período de avaliação foi 
resultado de uma excepcional apreensão em ônibus realizada 
no mês de agosto, na qual 154 indivíduos foram apreendidos 
e levados ao CETAS-PB. Todos vieram rapidamente a óbito 
devido à péssima condição de transporte, uma vez que estavam 
amontoados dentro de dois sacos e no porta-malas.

Para S. flaveola observou-se uma variação de 0 a 32 
indivíduos depositados nos meses avaliados, com exceção do 
mês de maio de 2007, no qual foram registrados 92 espécimes 
(Tab. II). Neste mês houve uma apreensão de 84 canários 
envolvidos em rinha. Este resultado está de acordo com aqueles 
obtidos por CavalheiRo et al. (2003) e SeixaS (2003), onde 
grandes apreensões de indivíduos desta espécie devem-se à 
utilização dos mesmos como “canários-de-briga”, envolvendo 
apostas em dinheiro, como comentado por SiCk (1997).

Algumas espécies identificadas no CETAS-PB são 
típicas de outras regiões do Brasil, sugerindo serem casos de 
importação de estados vizinhos ou de estados das regiões Norte, 

Centro-Oeste, Sul e Sudeste, o que está em conformidade com 
as investigações de RoCha et al. (2006). São elas: arara-azul-
grande, Anodorhynchus hyacinthinus (Latham, 1790), arara-
canindé, Ara ararauna (Linnaeus, 1758), arara-vermelha-
grande, Ara chloropterus Gray, 1859, jandaia-de-testa-
vermelha, Aratinga auricapillus (Kuhl, 1820), marianinha-de-
cabeça-amarela, Pionites leucogaster (Kuhl, 1820), maitaca-
de-cabeça-roxa,  Pionus menstruus  (Linnaeus, 1766), anacã, 
Deroptyus accipitrinus (Linnaeus, 1758), tucano-grande-do-
papo-branco, Ramphastos tucanus Linnaeus, 1758, araçari-
miudinho-de-bico-riscado, Pteroglossus inscriptus Swainson, 
1822, saí-verde, Chlorophanes spiza (Linnaeus, 1758), cardeal, 
Paroaria coronata (Miller, 1776), xexéu-de-bananeira, Cacicus 
haemorrhous (Linnaeus, 1766), anumará, Curaeus forbesi 
(Sclater, 1886) e carretão, Agelasticus cyanopus (Vieillot, 
1819). 

O exemplar saracura-matraca, Rallus longirostris 
Boddaert, 1783, registrado neste estudo, foi resgatado da piscina 
de uma residência no bairro Intermares, cidade de Cabedelo-PB. 
Apesar de não constar na lista de SChulz-neTo (1995), nem nos 
levantamentos realizados por MenezeS et al. (2005) e aRaújo 
et al. (2006), possui área de distribuição que inclui o estado 
da Paraíba (TayloR 1996, SiCk 1997, SigRiST 2006). Portanto, o 
resgate deste espécime deve ser considerado como confirmação 
de ocorrência no Estado. O mesmo pode ser considerado para 
o socoí-vermelho, Ixobrychus exilis (Gmelin, 1789) e o bobo-

Tabela II. Quantidade mensal de indivíduos das espécies de aves mais depositadas no CETAS-PB no período agosto de 2006 a julho 
de 2007. Os números em negrito representam as maiores apreensões da espécie no período de estudo.
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escuro Puffinus griseus (Gmelin, 1789) também oriundos de 
resgate dentro dos limites do Estado. Um outro resgate, do 
trinta-réis-escuro, Anous stolidus (Linnaeus, 1758), representa 
o primeiro registro de ocorrência desta espécie na Paraíba.

Do total de aves depositadas, 1.929 (84%) 
resultaram de apreensões, 201 (9%) resultaram de entrega 
voluntária e 150 (7%) de resgate. A fiscalização do IBAMA 
foi a que mais efetuou apreensões, contribuindo com 91% do 
total de aves apreendidas. Em contrapartida, a Polícia Florestal 
foi o órgão que mais realizou resgates, contribuindo com 86% 
das aves resgatadas.  Nove indivíduos foram resgatados por 
funcionários do CETAS-PB. Três espécimes (0,1%) não foram 
incluídos nesta análise devido à falta de informações sobre a 
forma de obtenção dos mesmos por parte do CETAS-PB, ou 
seja, não havia especificações se foram apreendidos, resgatados 
ou entregues voluntariamente por algum cidadão.

As apreensões constituíram a principal forma de 

entrada no CETAS-PB para o grupo das aves, destacando-se as 
ordens Passeriformes, Columbiformes e Psittaciformes. Para 
as ordens Falconiformes e Strigiformes o número de resgates 
superou as apreensões. O temor que parcela da população possui 
em relação a estas aves de rapina, muitas vezes consideradas 
perigosas ou agourentas (SiCk 1997) pode explicar este maior 
número de recolhimento. boRgeS et al. (2006) obteve resultados 
semelhantes, os quais mostraram que os Falconiformes e os 
Strigiformes foram resultantes de recolhimento apenas.

Os municípios onde ocorreram as maiores 
apreensões (80% do total), com as respectivas quantidades de 
espécimes apreendidos, foram: João Pessoa (615), Campina 
Grande (471), Guarabira (242), Cabedelo (100), Itabaiana (72) 
e Serra Branca (52) (Tab. III).

Analisando o mapa dos municípios da Paraíba onde 
ocorreram as apreensões de espécimes de aves durante este 
período de estudo (Fig. 6), observa-se uma concentração maior 

Tabela III. Quantidade de espécimes de aves apreendidos (A), resgatados (R) e entregues voluntariamente (EV) por município. 
Dados obtidos a partir das entradas de aves no CETAS-PB.
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de apreensões nos municípios próximos à capital do estado 
– João Pessoa – na qual situa-se a Superintendência Estadual do 
IBAMA. Isso também está relacionado com a disponibilidade de 
recursos, já que deslocamentos maiores requerem mais recursos 
financeiros. As apreensões nas rodovias federais BR 230 e BR 
101 sugerem que as mesmas são utilizadas para o fluxo interno e 
interestadual de espécimes silvestres destinados ao tráfico.

Os dados coletados no presente trabalho mostraram a 
preferência de certas espécies, famílias e ordens para o comércio 
ilegal de aves no estado da Paraíba. Essas informações servem 
para direcionar estudos mais aprofundados sobre a situação 
dessas espécies no meio natural, que visem à verificação de 
possíveis alterações na sua abundância ou tamanho populacional 
nas diferentes regiões do estado, de sua proporção sexual e 
da qualidade genética. Tais informações são essenciais para 
avaliar com maior profundidade os efeitos do tráfico sobre as 
populações de espécies nativas do estado e nortear programas 
de conservação das mesmas.
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