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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 identificar quais as aves mais visadas para o
comércio ilegal 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 105 espécies, 33 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 demo nstra a preferência por espécimes desses táxons. As espécies galo-decampina Paroaria dominicana (n=214), canário-da-terra Sicalis flaveola (n=212), golado Sporophila albogularis (n=227),
caboclinho Sporophila bouvreuil (n=135), papa-capim Sporophila nigricollis (n=269), e azulão Cyanocompsa 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 a marianinha-de-cabeça-amarela
Pionites leucogaster, o cardeal Paroaria coronata, o anumará Curaeus forbesi, dentre outras, sugere importação de aves de
outros estados e regiões. Também foram registradas três espécies ameaçadas de extinção, o pintassilgo- do-nordeste Carduelis
yarrellii, o anumará C. forbesi e a arara-azul- grande Anodorhynchus hyacinthinus, além de 8 espécies endêmicas da caatinga,
que inclui as já citadas P. dominicana e S. albogularis, as quais estão entre as mais apreendidas.
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