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RESUMO: O comércio sustentável da vida silvestre representa um importante caminho para o 
fornecimento de recursos financeiros a pessoas com diferentes situações econômicas. A Comissão de 
Conservação e Manejo da Vida Silvestre da Guiana está procurando fortalecer o manejo da vida silvestre 
enquanto considera as necessidades dos usuários da vida silvestre em todos os setores da cadeia de 
valor (Lei de Conservação e Manejo da Vida Silvestre Seção 6(1) C, 2016). O comércio de psittacines é 
importante para a subsistência de muitos Guianeses. Portanto, é crucial que um sistema de controle e 
equilíbrio seja implementado para proteger contra o uso insustentável. Foi necessário identificar, através 
da interação com as partes interessadas, as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ao comércio de 
vida silvestre na Guiana.  Isso levou à criação da estrutura sobre a qual o plano de manejo seria 
construído. O objetivo geral é criar diretrizes com indicadores que melhorariam o monitoramento e as 
práticas de criação de animais, ao mesmo tempo em que considerassem os meios de subsistência e o 
papel das espécies no ecossistema. A metodologia inclui consultas, pesquisas científicas sobre 
abundância e diversidade, e estratégias para educação e conscientização. Até o momento, as consultas 
e as pesquisas melhoraram nosso conhecimento sobre a ecologia de psittacines e serão usadas para 
informar políticas futuras.  

PALAVRAS-CHAVE: Conservação, manejo, monitoramento, zootecnia, consulta, CITES, bem-estar 
animal, espécies, abundância, diversidade.  

A Comissão de Conservação e Manejo da Vida 
Silvestre da Guiana (GWCMC) está empenhada 
em assegurar que as pessoas possam se 
beneficiar do uso comercial de psittacines, 
garantindo ao mesmo tempo a proteção da 
espécie durante a retirada. O projeto 
complementa a estrutura existente da Comissão 
de Conservação e Manejo da Vida Silvestre da 
Guiana para proporcionar um manejo robusto 
para papagaios e araras no comércio. Os 
resultados do projeto incluem informações que 
podem alcançar os seguintes resultados:  

Habitat típico de araras azuis e amarelas 
localizado em Mara, baixo Rio Berbice. 
(Fotografia Alex Stewart) 

 

 



 
 

2 
 

• Garantir que os psitacídeos não 
sejam ameaçados pelo uso 
insustentável  

• Assegurar que as partes 
interessadas compreendam a 
necessidade de regulamentação e 
monitoramento  

• Documentar informações sobre 
abundância, distribuição, coleta, 
transporte e uso. 

Para atingir esses objetivos, é necessário 
realizar pesquisas científicas e consultas às 
partes interessadas, criar uma base de 
dados sobre animais de estimação e 
desenvolver materiais educativos para os 
usuários.  

Os critérios de seleção dos locais de 
consulta baseiam-se no uso histórico da 
vida silvestre dentro das comunidades, na 
presença de coletores de vida silvestre e se 
a consulta teria impacto suficiente para 
iniciar relações formais com as 
comunidades. A formação de relações de 
longo prazo com as comunidades, nas 
proximidades das populações de fauna 
silvestre, cria oportunidades para melhorar 
e, em alguns casos, criar iniciativas de 
monitoramento para fortalecer a gestão e a 
rastreabilidade (Chase, Lisa, & Lauber, 
2010). Além disso, a ênfase também está 
sendo colocada no engajamento das partes 
interessadas institucionais para avaliar sua 
compreensão de seus papéis como 
facilitadores dos processos envolvidos no 
comércio da fauna silvestre.  

Até agora, as consultas abrangeram sete 
áreas específicas que atraíram a 
participação de vinte e duas comunidades, 
sendo que sessenta e oito por cento eram 
aldeias indígenas. Ao final das consultas, 
cobriríamos doze áreas atraindo 
participantes de cerca de quarenta 

comunidades e dezoito partes interessadas 
institucionais.  

 

Pesquisa 

A Guiana é um país exportador ativo de 
psitacídeos para o mundo todo. A 
Convenção sobre o Comércio Internacional 
de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora 
Silvestres (CITES) regula o comércio 
internacional de animais silvestres 
estabelecendo protocolos para regular e 
proteger as espécies que estão sendo 
comercializadas. As Partes da CITES são 
obrigadas a conduzir Ditames de Extração 
Não Prejudicial para garantir que as 
exportações não prejudiquem suas 
populações silvestres. As Partes podem 
estabelecer cotas de exportação para 
limitar o nível de exportações. Estas 
pesquisas informam as verificações não 
prejudiciais que fornecem uma matriz visual 
para analisar o status das espécies sendo 
comercializadas (CITES, 1979).  

 

 
Observação de tucano-de-peito-branco 
(Ramphastos tucanus) alimentando-se dos 
frutos de uma palmeira manicole (Prestoea 
tenuiramosa). Fotografia de Alex Stewart 
GWCMC. 
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A pesquisa é uma continuação de 
pesquisas anteriores da GWCMC para 
verificar a abundância e distribuição de 
psitacídeos na Guiana. A pesquisa está 
produzindo resultados promissores e tem 
permitido ao GWCMC aventurar-se em 
novas áreas para avaliar o status destas 
importantes espécies. A pesquisa segue a 
metodologia de contagem de pontos e 
somente registrará aves que possam ser 
identificadas positivamente. A composição 
da equipe inclui um especialista local e as 
aves são identificadas com base nas 
características visuais, vocais e padrões de 
voo. Os dados de campo serão colocados 
no software de distância para estimar a 
abundância nas diversas regiões.  

As interações anteriores com as partes 
interessadas identificaram a necessidade 
de criar um guia informativo para orientar os 
usuários sobre as melhores práticas.  

A fim de desenvolver este livreto 
informativo, identificamos seis áreas gerais 
que diminuiriam a mortalidade de 
psitacídeos durante o manuseio. Essas 
áreas foram identificadas através de 
interações com os manipuladores da vida 
silvestre e se concentram em suas práticas 
atuais de manuseio e transporte. As áreas a 
serem consideradas são: 

I. Bem-estar animal no momento da 
captura  

II. Bem-estar animal durante o 
transporte tanto doméstico quanto 
internacional  

III. Técnicas de manejo de animais  
IV. Provisão de cuidados nutricionais 

para psitacídeos 
V. O papel dos veterinários no 

comércio local e internacional  

VI. Requisitos de quarentena para vinte 
(20) dos países importadores mais 
populares.  
 

Registro de Pets 

O projeto também é único porque atende a 
psitacídeos no comércio doméstico. Os 
psitacídeos tornaram-se comuns na cultura 
Guianesa como animais de estimação, 
tanto para os habitantes da costa como 
para as comunidades indígenas. Eles são 
procurados por causa de sua capacidade 
de memorizar e repetir palavras. Esses 
filhotes são criados à mão, o que diminui a 
agressão e os torna domesticados. É a 
natureza gentil dessas aves criadas à mão 
que as torna excelentes companheiras. 
Entretanto, esta prática não está 
atualmente regulamentada e contradiz o 
atual período de defeso para a retirada. 
Além disso, ela cria um mercado para os 
filhotes recém-nascidos, servindo assim 
como um fator impulsionador para a 
retirada dos filhotes dos ninhos durante o 
período de defeso para a coleta.  

A identificação das espécies que fazem 
parte desta prática permitiria ao GWCMC 
tomar decisões específicas. Portanto, o 
projeto é oportuno, pois se alimentaria do 
novo sistema de licenciamento. Há um 
acompanhamento dos psitacídeos para o 
comércio internacional desde o momento 
da coleta até o momento da exportação. Da 
mesma forma, está previsto que o sistema 
de registro para animais de estimação 
aumentaria a rastreabilidade de psitacídeos 
que estão sendo utilizados para o uso 
doméstico.   

Metodologia  

As consultas foram projetadas para serem 
direcionadas, atraindo assim a participação 
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de caçadores de animais silvestres, 
comerciantes e pessoas que passam muito 
tempo em áreas florestadas. Os 
participantes foram convidados durante as 
visitas de pré-consulta e com a ajuda de 
uma contraparte local para mobilizar os 
participantes.  

Uma apresentação em powerpoint é 
mostrada nas consultas e os participantes 
participam de exercícios de simulação, 
matrizes de engajamento e brainstorming. 
Esses exercícios são baseados em 
conceitos que são mostrados na 
apresentação e que são, especialmente, 
considerações sociais, ecologia das 
espécies e considerações de bem-estar e 
econômicas. Os participantes são 
encorajados a acrescentar um valor 
financeiro a todos os aspectos associados 
ao planejamento, colheita, transporte e 
cuidados com as aves. Se os caçadores 
estiverem conscientes de como o uso 
sustentável poderia ser uma ferramenta 
para diminuir os custos de investimento, é 
mais provável que se tornem mais 
propensos a aderir às novas diretrizes.  

 

Discussão  

Até o momento, as consultas têm sido bem 
sucedidas ao visar questões que precisam 
ser tratadas em nível nacional. Os 
principais tópicos de discussão incluem a 
sustentabilidade como uma ferramenta para 
maximizar o retorno sobre as atividades de 
subsistência da vida silvestre. Foi 
importante destacar como as práticas 
atuais, que incluem transporte e criação de 
animais deficientes, podem dar origem a 
maiores custos de investimento e gerar 
menores retornos. A fim de destacar isto, foi 
solicitado aos participantes que 
considerassem a distância como a medida 

final para calcular o custo do investimento a 
fim de alcançar os resultados desejados.  

Isto foi seguido por discussões sobre a 
manutenção das populações de psitacídeos 
perto de casa e destacou fatores que 
podem determinar sua presença ou 
ausência, tais como locais de alimentação, 
potenciais locais de nidificação e tipo de 
floresta (Mengesha, G, Mamo, & Bekele, 
2011).  

A mortalidade durante o transporte também 
foi examinada durante as consultas. Foi 
importante destacar que esta questão está 
diretamente relacionada com a cota 
internacional de exportação e afetará as 
cotas de coleta uma vez que seja 
implementada. Foi solicitado aos 
participantes que identificassem fatores de 
risco que podem levar à mortalidade de 
psitacídeos após a sua captura. O objetivo 
deste exercício é registrar com precisão 
quando os psitacídeos são prejudicados, 
para que as intervenções de gestão 
possam ser específicas para enfrentar e 
mitigar esta ameaça. O objetivo geral é 
aumentar a sobrevivência e diminuir a 
retirada desnecessária.  

 

Exercício prático sobre o efeito da colheita 
durante a consulta em Batica, Cuyuni Mazaruni, 
Guiana. Fotografia Alex Stewart. 
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Além disso, a ecologia das espécies nunca 
foi descrita extensivamente a partir de uma 
perspectiva de conhecimento tradicional. A 
consulta tem atraído a participação de 
povos indígenas de todo o país, 
apresentando assim uma oportunidade de 
coletar informações sobre seus encontros 
com papagaios e araras. Para facilitar este 
processo, são usados questionários como 
ferramenta para a coleta de dados. As 
perguntas enfocam vários aspectos como a 
composição biológica da área, ecologia das 
espécies, práticas atuais de colheita, 
atividades econômicas e uso da terra.  
Estas informações foram necessárias para 
construir uma matriz para descrever outras 
atividades que estão associadas à colheita. 
Nossas pesquisas mostram que a captura 
de papagaios e araras está frequentemente 
associada a atividades como agricultura, 
exploração madeireira, mineração e 
colheita de palmeiras. 

Além disso, as práticas de coleta foram 
examinadas em detalhes para avaliar o 
método de armadilhagem e o risco de 
ferimentos às aves. Uma matriz de 
engajamento foi utilizada e um gráfico de 
risco de ferimentos contra a eficácia foi 
realizado. Durante este exercício, os 
participantes foram convidados a classificar 
as atividades em uma escala de um a 
cinco. Os pontos foram então anotados. O 
gráfico foi dividido em quatro seções e o 
desempenho de cada um dos métodos foi 
anotado. Para que um método fosse 
considerado seguro, os pontos teriam que 
se cruzar dentro da categoria de alto risco 
efetivo baixo de ferimentos. Durante o 
exercício, foram dadas justificativas pelos 
participantes sobre as classificações do 
método. Um exame mais atento desses 
métodos revelou que eles podem ser 
específicos para o tamanho ou espécies de 
aves e os ferimentos são frequentemente 

resultado de negligência e de caçadores 
inexperientes. Estes resultados reforçam 
ainda mais a posição do GWCMC de que 
são necessárias diretrizes para melhorar o 
bem-estar animal durante os processos de 
retirada. Deve-se notar também que, a 
diversidade de espécies, tipo de árvores e 
corpo de água, preferências de 
alimentação, preferências de ninhos e 
tempo de atividade também foram 
examinados usando esta estrutura. 

As pesquisas de campo ampliaram o 
conhecimento sobre a distribuição e a 
abundância de espécies no comércio 
internacional. Em comparação com as 
pesquisas anteriores, esta pesquisa foi 
mais específica e focada nas espécies com 
números baixos previamente recodificados. 
Esta abordagem permitirá ao GWCMC 
desenvolver as habilidades técnicas 
necessárias para fazer suposições sobre a 
presença de espécies com base em tipos 
de floresta. Ela também revelou mais 
informações sobre o comportamento das 
espécies na natureza.  A compreensão do 
nicho destas espécies permitiria ao 
GWCMC determinar com precisão como as 
ações de usuários indiretos do habitat da 
vida silvestre podem minar a eficácia das 
medidas de proteção.  
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Arara vermelha e verde (Ara chloropterus) 
alimentando-se de ituri wallaba (Eperua 
grandiflora) durante observações em Madhia, 
Potaro Siparuni, Guiana. Fotografia do autor. 
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