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Introdução
Passeriformes estão sendo comercializados ilegalmente no Brasil, o
que promove o declínio populacional de algumas espécies. Nesse
contexto, alguns pássaros são criados em cativeiro para atender a
demanda por esta atividade.

Objetivos
Este estudo descreve o manejo ex situ de passeriformes destinados a
prática recreativa e comercial em Abaetetuba-Pará, Brasil.

Sobre o manejo sanitário foi observado que os animais eram mantidos
em ambientes arejados, protegidos de sol e chuva. Algumas vezes era
realizado o transporte do pássaro à floresta, com proteção da gaiola
para evitar o estresse. Além disso, era feita a manutenção e limpeza
periódica da gaiola, troca de água, e a observação de qualquer
alteração comportamental no pássaro. algumas enfermidades: diarreia,
coccidiose, resfriado e doenças respiratórias bacterianas. Para o uso
terapêutico
nestas
doenças,
foram
obtidos
medicamentos
frequentemente usados em petshops.

Material e Métodos
Realizou-se as entrevistas semiestruturadas e observação participante
com 62 pessoas (n = 60 homens, n = 2 mulheres). Os objetivos do
estudo foram explicados para os potenciais interlocutores, em
linguagem acessível, obtendo-se dados do perfil socioeconômico e
cultural, e etnoornitológicos (conhecimento acerca da biologia de
passeriformes, motivações para a criação, locais e técnicas de captura,
manejo em cativeiro, valores econômicos por espécie, e destino de
comercialização).

Resultados
Foi observado a criação em cativeiro de 279 espécimes, pertencentes à
23 espécies (Icteridae, Cardinalidae, Fringillidae, Thraupidae e
Turdidae). Esses animais eram criados em gaiolas, com estrutura
confeccionada em ferro, madeira e tala de miriti (Mauritia flexuosa), de
diferente tamanhos.

Foi verificado que três criadores os reproduziam em cativeiro,
sobretudo o Sporophila angolensis e S. maximiliani. No período de
acasalamento a gaiola do macho era colocada ao lado da fêmea. O
macho iniciava o canto até a aceitação da fêmea, geralmente, esse
processo era repetido. Após a postura e eclosão, quando os filhotes já
conseguiam se alimentar sozinhos era feita a separação da mãe,
colocando-os em novas gaiolas. Sendo que o processo desde a cópula
até a separação do filhote, dura aproximadamente 40 dias.

A dieta dos pássaros era obtida em lojas especializadas, e ofertada aos
animais conforme a fase de vida. Os filhotes recebiam alimento pastoso
misturado em água morna, e os animais adultos ração comercial para
passeriformes.

Conclusão
Concluímos que há um conhecimento empírico relevante sobre o
manejo ex situ dessas aves, considerado como aspecto cultural local.
Apesar de existirem muitos criadores de passeriformes, poucos
reproduzem estes animais, indicando supostamente que os pássaros
são capturados na natureza ainda filhotes. Para a conservação das
populações de passeriformes é necessário apoio e orientação para a
regulamentação da atividade de criação ex situ, entre outras medidas.
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