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Introdução

estas aves tão requisitadas e carismáticas,
mas pouco conhecidas em seu ambiente natural.
O primeiro estudo mais abrangente sobre
a biologia reprodutiva de um psitacídeo no
Brasil foi realizado por Scherer-Neto (1989)
para o papagaio-de-cara-roxa
Amazona
tuesíllensis. Posteriormente, outros trabalhos
foram desenvolvidos (Guedes 1993, Martuscelli 1995, Prestes et ajo 1997, Bianchi 1998,
Bencke 1998, Barros 1999, Seixas 2000).
Neste capítulo faremos um apanhado dos
principais métodos utilizados para o estudo da
reprodução dos Psitacídeos Neotropicais, disponíveis na literatura enfocando principalmente os trabalhos realizados no Brasil até o presente.
Muitos dos complexos comportamentos
sociais das aves estão associados à reprodução e as aves, pela facilidade de estudos, têm
contribuído para a compreensão da relação
entre fatores ecológicos e os sistemas de
acasalamentos dos vertebrados (Pough 1999).
Muitas questões a serem respondidas sobre
comportamento e ecologia de psitacídeos são
pontos fundamentais das teorias ecológicas
bem como para a conservação (Beissinger e
Snyder 1992). Logo, conhecer a reprodução
dos psitacídeos é importante para conhecer a
biologia da própria espécie: tamanho da postura, tamanho da ninhada,predação/mortalidade, sobrevivência, fecundidade, produtividade, sucesso reprodutivo, comportamento, re-

As características reprodutivas dos Psittaciformes são descritas, de forma geral, por
Forshaw (1977) e Sick (1997). Segundo estes
autores, tal grupo constitue uma ordem distinta e homogênea. Muitas destas espécies são
provavelmente monogâmicas, sem dimorfismo
sexual e nidificam em cavidades de árvores,
paredões rochosos e cupinzeiros, aproveitando-se de cavidades já existentes, podendo ser
este um fator limitante para as populações. As
ninhadas são de ovos múltiplos e o período de
incubação e crescimento dos filhotes é relativamente longo (Forshaw 1977).
Trabalhos de longo prazo sobre a biologia reprodutiva de Psittaciformes foram realizados na Austrália principalmente nas décadas de 1970 e 1980 (Saunders 1974, 1979,
1980, 1982, 1986, Saunders e Smith 1981,
Saunders et ajo 1982 e Rowley e Chapman
1991). Porém, um dos trabalhos mais amplos
sobre a biologia de uma espécie é relatado por
Snyder et ajo (1987) para o papagaio de Porto
Rico Amazona viuete, endêmico e ameaçado
de extinção, considerado um clássico sobre
psitacídeos.
O Brasil, apesar de ser o país mais rico
do mundo em número de espécies de psitacídeos, tem poucos estudos sobre a biologia
reprodutiva desta família, e somente na última década pesquisadores brasileiros começaram a se dedicar a estudos de campo sobre
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lações e requerimentos ecológicos. entre outros. Além disso. atributos morfológicos e
comportamentais dos psitacídeos tornam-se
especialmente apropriados para o desenvolvimento de programas de conservação e educação ambienta I (Butler 1992). Assim sendo.
medidas para a conservação de alguma espécie que possam ser consideradas bandeiras ou
alvos. trará benefícios à maioria das outras
espécies que compartilham o mesmo hábitat.

estratificar previamente os diferentes ambientes e efetuar amostragem em todos os estratos da vegetação. Por este motivo. sugerimos
que antes de iniciar as atividades de campo
verifique se está utilizando o método adequado para responder à sua questão.
Características dos ninhos

As características dos ninhos são variadas. em função do hábito reprodutivo e/ou
disponibilidade de sítios reprodutivos na área.
Algumas espécies utilizam cavidades já existentes em diferentes substratos. tais como:
em árvores como faz a arara-azul-grande
Anodorhynchus hyacinthinus (Guedes 1993).
em cupinzeiros como o papagaio-verdadeiro
Amazona aestiva (Bianchi et alo 2000). em
paredões rochosos como a arara-azul-de-Lear
Anodorhynchus leeti (Sick 1997) e até ninhos
formados por gravetos podem ser observados
para os grupos coloniais como a caturrita
Myiopsitta monachus (Sick 1997).
Para espécies que fazem seus ninhos em
árvores sugerimos que estas. quando apresentarem três ou mais indícios. sejam marcadas. para futuros monitoramentos. com placas de alumínio de 2-10 em. que podem ser
escritas no campo. com caneta ou qualquer
objeto pontiagudo e que devem ser dispostas
o mais protegido de danos ocasionados por
outros animais (domésticos. pica-paus) ou
vândalos.
Os dados do ninho serão coletados em
função da pergunta que está sendo feita. Baseado nos trabalhos de Saunders (1979) e
Snyder et alo (1987). as medidas abaixo são
adequadas para definir as características das
árvores e ninhos dos psitacídeos. conforme
ilustração da Figura 1 em Guedes. 1993: 1 Espécie arbórea; 2 - Altura da árvore. medida até o ninho e estimada para cima (ALT);3
- Diâmetro altura do peito (DAP)(D); 4 - Origem e número de ocos (Ae B); 5 - Classe dos
ocos na árvore. se em tronco principal (1).
tronco secundário (2). bifurcação de tronco

Localização dos ninhos

Para localizar os primeiros ninhos é preciso ter os dados da distribuição da espécie.
fazer um levantamento de campo e buscár
informações com os moradores locais. Para
tanto. deve-se percorrer o ambiente à procura de árvores com cavidades. presença da
espécie e/ou indícios de ocupação. tais como:
restos de alimento dentro da cavidade ou no
chão. fezes. penas dentro da cavidade 0.11 no
chão. ovos ou filhotes no ninho ou marcas de
beliscado na borda da cavidade (Guedes
1993). Estudos de longo prazo com psitacídeos têm evidenciado que os psitacídeos são
conservadores aos locais de nidificação. se
reproduzindo por vários anos nos mesmos
locais (Snyder et alo 1987. Guedes 1993 e
Guedes e Scherer-Neto 2001).
A chance de encontrar ninhos fora do período reprodutivo é pequena. portanto é melhor investir esforços no período reprodutlvo,
que para a maioria dos psitacídeos brasileiros ocorre de agosto a janeiro (Síck 1997 e
Forshaw 1977). As buscas terão maior sucesso no início da manhã e final de tarde. quando os indivíduos estão em maior atividade
(Seixas 2000). Pode-se procurar ninhos de
forma aleatória ou sistematizada. dependendo do tipo de informação que se deseja obter. Por exemplo. se o seu interesse é história natural ou biologia reprodutiva. qualquer
ninho encontrado é válido; já se o seu interesse é verificar a densidade de ninhos. em
diferentes tipos de ambientes. é indicado
124
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Figura t - A = Altura do oco até o chão (ALTN), B = Diâmetro altura do peito (DAP) ; C = Diâmetro da árvore na
altura da base do ninho (DAN). D
Largura ou diâmetro menor da abertura, E
Profundidade vertical
para cima (PVC), F = Profundidade vertical para baixo (PVB), G = Comprimento ou diâmetro maior da
abertura e H = Profundidade lateral (PLA).

=

=
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primário (3) ou bifurcação de tronco secundário (4); 6 - Altura do oco até o chão (ALTN)
(C); 7 - Diâmetro da árvore na altura da base
do ninho (DAN)(E); 8 - Coordenadas geográficas.
Das cavidades deve-se medir o seguinte:
9 - Comprimento ou diâmetro maior da abertura (F); 10 - Largura ou diâmetro menor da
abertura (G); 11 - Profundidade lateral (PLA)
(H); 12 - Profundidade vertical para baixo
(PVB)(I); 13 - Profundidade vertical para cima
(PVC)(J); 14 - Sentido, orientação da abertura.
Quando a árvore tiver mais de um oco,
deve-se anotar as características da cavidade mais próxima à base do ninho, desde que
esta seja utilizada para entrada e saída dos
psitacídeos. Por experiência própria, sabemos
que o DANnem sempre é possível medir, principalmente quando a cavidade está localizada numa bifurcação primária ou secundária.
Por isso, prezamos mais pelas medidas internas da cavidade como PLA, PVBe PVC.
Para realizar as medições, pode-se utilizar: régua de marceneiro com 2 metros (é
dobrável e fácil de manusear), trena com 10
metres no mínimo, bússola, "Geographycal
Position Satellite" (GPS) e equipamento básico para qualquer atividade de pesquisa no
campo.
Para acessar os ninhos em árvores, geralmente utilizamos equipamento de alpinismo
(hoje chamado de arborismo), com corda estática (a de 11 m é bem apropriada para esta
atividade), cinta, peitoral. mosquetões, ascendedores e descendedores. Para ninhos localizados em palmeiras (mortas ou vivas) utilizamos escadas de tamanhos diversos ou cintas
e fitas. Em qualquer caso, é importante preocupar-se com a segurança tanto do investigador, quanto da árvore, do ninho e dos ovos
e filhotes, se houver.
Vale ressaltar que as técnicas utilizadas
para subir em árvores com galhos é diferente da técnica para subir em palmeiras, inclusive as mortas. Em qualquer caso, deve-se
primeiro fazer um treinamento com alpinista
126

experiente, usar equipamentos adequados, de
boa qualidade e procedência. Esses equipamentos são seguros, fáceis de transportar,
trabalhar e relativamente confortáveis para
acessar o ninho e manusear ovos e filhotes.
Para tanto, nunca trabalhe sozinho. É necessário no mínimo duas pessoas no campo e
nunca descuide do item segurança, pois um
pequeno erro pode ser fatal.
Algumas espécies nidificam em mais de
um substrato, como por exemplo o papagaioverdadeiro que no Pantanal utiliza cavidades
em árvores e cupinzeiros arbóreos (Seíxas
2000) e no Parque Nacional de Emas (Bianchi
et a1.2000), cupinzeiros terrestres. Segundo
Seixas (2000), em alguns casos de ninhos em
cupinzeiros arbóreos foi necessário ampliar a
abertura para acessar os ovos e/ou filhotes
mas, na maioria das vezes, foram apenas
registradas as medidas externas, para segurança do próprio ninho.
Outra espécie observada em abundância
no Pantanal é a caturrita que se destaca por
ser a única espécie de psitacídeobrasileiro
que constrói seu ninho com gravetos nas ramagens das árvores (Sick 1997) onde associam-se alguns casais, sendo que cada casal
nidifica em uma câmara individual. Em estudo realizado por Seixas no Pantanal. verificou-se que os ninhos variavam grandemente
de tamanho e número de câmaras e o acesso interno às câmaras era extremamente difícil. Neste caso, registrou apenas algumas
características externas do ninho (número de
câmaras, altura do ninho ao solo, volume do
ninho).
Ninhos localizados em falhas de paredões
rochosos como o da arara-azul-de-Lear na região de Canudos, Jeremoabo e Raso da Catarina na Bahia (Sanfilippo 1999). a arara-azulgrande na Serra de Aquídauana e arara-vermelha Ara ch1oroptera na Serra da Alegria no
Mato Grosso do Sul (Guedes e Harper 1995).
tiveram a biologia estudada apenas através de
observação de comportamento, sem acesso
aos ninhos.
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CADASTRAMENTO
Data

_

Local

DE NINHOS

Horário

Equipe

N°
LOCAL:

ARVORE

DAP:
ALT:

ESP.AVE:

N° OCOS:

ORIGEM:

ÁRVORE
VIV AlMORTA:

,
Classe: l=Tronco principal, 2=T.
secundário, 3=Bifurcação primária,
4=B. secundária.

H2O:
INDÍCIOS:

DIST. ALiM.:
ÁREA
ABERTAlFECHADA:
Origem: l=Quebra de galho
2=Outros agentes: fungos, cupins ...
Esboço da árvore

com abertura

NINHO
CLASSE:
DAN:
ALT:
SENTIDO:
LARGURA:
COMP.:
PROF. LATERAL:
P.V.BAIXO:
P.V.CIMA:

ESP.ÁRB.:

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS:

DISTÂNCIA

_

DAN=Diâmetro na altura do ninho
Indícios: l=Presença de adultos,
2=Restos de alimento, 3=Fezes,
4=Penas,5=Ovos, 6=Filhotes,
7=Informação de terceiros.
e outras

Figura 2 - Modelo de ficha de cadastramento

informações

que julgar

P.V.= Profundidade vertical
Comp.= Comprimento da abertura
importante:

de ninhos de Psitacídeos.

através de levantamento fitossociológico.
Um índice de abundância de ninhos pode
ser estimado simplesmente pela contagem dos
ninhos que forem encontrados numa determinada área. Mas. possivelmente, este índice
estará subestimando o número real de ninhos
na área. Snyder ei aI. (1987) utilizou o método dos polígonos para estimar o número de
ninhos por hectare.
Porém, para estimar a evolução do número de ninhos, em uma determinada área, ao
longo do tempo, pode-se padronizar rigidamente o esforço de procura (por exemplo, em

Na Figura 2, sugerimos um modelo de ficha de cadastramento de ninhos, cujos dados,
posteriormente
poderão ser armazenados
num banco de dados.

Estudo do hábitat
Muitas das perguntas mais importantes
sobre a ecologia de psitacídeos envolvem estudos do hábitat de nidificação. Mesmo que
seu estudo se limite a conhecer a história
natural de um psitacídeo, será interessante
caracterizar o hábitat ocupado pela espécie
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ninhos e consequentemente na reprodução
dos psitacídeos. Para tanto. os ninhos são
classificados da seguinte forma: 1) ninho
não perturbados. no interior da mata e distante de populações humana; 2) ninhos sujeitos a pouca perturbação. próximos a caminhos. roça; 3) ninhos sujeitos a grande
perturbações. próximo a residências. sedes.
currais e estradas (Guedes 1993). Entretanto
esta classificação trás os Inconvenientes de
subjetividade e de se "categorlzar" variávei
contínuas (Gaines eRice 1990. Allen 1998).

termos de horas/homem) e técnicas de localização dos ninhos ou procurar alguma técnica que forneça uma estimativa da densidade
absoluta (corrigida para viéses) devido a dificuldade de vizualização de muitos ninhos.
Comparar diferentes áreas pode ser mais difícil do que as tendências ao longo do tempo.
porque áreas diferentes podem ter diferentes
probabilidades de avistamento de ninhos. devido a diferenças na cobertura árborea. topografia. facilidade de acesso. etc. Neste caso.
talvez a única alternativa seja empregar técnicas para se estimar a densidade absoluta.
Outra possibilidade é empregar uma técnica
derivada dos métodos de marcação e recaptura, conhecida como "contagem dupla" (ver
análise dos dados. neste capítulo). recomendada como o método mais apropriado para se
corrigir contagens de ninhos de psitacídeos (G.
Mourão. com. pess.).
Para verificar o tipo de distribuição dos
ninhos no ambiente. se disperso ou agrupado. pode-se tirar as posições geográficas com
GPS de cada árvore marcada e plotar uma
amostragem da área num mapa cartográfico.
criando quadrantes de 200 x 200m2. Depois.
calcula-se a média e variância da frequência
dos ninhos para cada quadrante (ver análise
estatística neste capítulo).
Dependendo das questões que estão sendo formuladas pode-se avaliar o tipo de
hábitat. onde está localizado o ninho encontrado estabelecendo algumas categorias.
como por exemplo: 1) ambiente aberto. ninho localizado no campo aberto ou em locais
alterados. principalmente com pastagem cultivada; 2) borda. quando situados até 10 m
da borda da mata; 3) interior. quando o ninho estiver localizado a mais de 10m da borda da mata (Guedes 1993). mas muitas vezes
será necessário usar variáveis contínuas como
cobertura. densidade de árvores. distância da
borda para descrever o hábitat com mais
acuidade.
Pode-se também verificar a influência dos
diferentes graus de perturbação humana nos

Manejo dos ninhos

Juntamente com a predação de ovos e filhotes. um dos problemas mais citados para
a reprodução dos psitacídeos é a falta de cavidades. seja por escassez. desmatamento.
descaracterização do ambiente ou competição
com outras espécies (Saunders 1979.
Saunders et ai. 1982. Snyder et ajo 1987.2000
e Guedes 1996 ). Para constatar se este fator
é limitante à reprodução ou não. é necessário fazer um levantamento da disponibilidade
de cavidades e árvores na área de estudo.
bem como a ocupação de tais cavidades pelas aves (Bianchi 1998).
Segundo Beissinger e Bucher (1992). existem três fatores que aumentariam a produtividade da população: a) aumentar o número
de pares reprodutores; b) aumentar o percentual de ninhos que produzem filhotes; c) aumentar o número de filhotes que voam por
ninho. Sugerimos a leitura de alguns trabalhos
sobre este assunto (Snyder et aI. 1987. Munn
1992. Stoleson e Beissinger 1994. RojazSuárez 1994. Nycander et ai. 1995. Marineros
e Vaughan 1995. Enkerlin-Hoeflich 1995.
Guedes 1996. Arroyo 1997. Bianchi 1998.
Bencke 1998. Guedes et ajo 2000a e b).
Trabalhos realizados por Guedes (1993.
1997. 1999 e 2000) e Guedes e Harper (1995)
demonstram dois métodos de manejo de ninhos que mínlmlzam as limitações 'à reprodução de araras-azuis no Pantanal Sul: 1) ma128
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didade tão grande, mas o filhote não. De tanto debater-se no interior da cavidade ficou
com todas as penas das asas e cauda
danifica das. Ele tinha peso e aparência normal, exceto pela face nua que encontrava-se
esbranquiçada e as penas quebradas. O mais
interessante foi que os pais não o abandonaram, cuidando e alimentando-o dentro do ninho. Posteriormente este indivíduo foi enviado para o CRAS - Centro de Reabilitação de
Animais Silvestres de Mato Grosso do Sul para recuperar as penas.
Em qualquer caso de manejo, procure utilizar material semelhante ao do ninho, buscando-os em outras árvores ou troncos caídos. Procure fazer um manejo que não interfira muito na entrada ou saída da ave, que não
prejudique a incubação dos ovos ou o desenvolvimento dos filhotes e principalmente que
seja seguro.
A retirada de espécies invasoras como as
abelhas africanizadas Apis melifera, de ninhos
tradicionais foi executada com sucesso no início do Projeto Arara Azul (Guedes 1993). Imediatamente as araras-azuis voltaram a ocupar
o ninho e se reproduziram, porém a longo
prazo outras colméias voltaram a invadir o
ninho impedindo a utilização pelas araras.
Logo, este tipo de manejo não surtiu muitos
resultados.

nejo ou recuperação de ninhos naturais, 2)
instalação de ninhos artificiais (veja figuras no
encarte em cores).
Manutenção ou recuperação de ninhos
naturais
A maioria dos psitacídeos são fiéis aos
locais de reprodução e com a utilização dos
ninhos ano após ano sujeitos a intempéries,
chuvas, tempestades e ventos, muitos ninhos
vão sendo danificados até que acabam se perdendo. Em caso de ninhos potenciais para
espécies ameaçadas, pode valer a pena fazer
esforços para o uso de ninhos que são reutilizados todos os anos, mas será importante
fazer uma análise de custo x benéficio para
saber se o retorno em termos de conservação compensa os custos associados com a
ação de manejo.

o que fazer

para recuperar ninhos?
Para recuperar um ninho que está muito
profundo, pode-se refazer a base do ninho
colocando restos de madeira e/ou serragem.
Pode-se fazer uma nova abertura mais próxima da base. Caso o ninho esteja encharcando
ou inundando, pode-se fazer buracos para
drenagem. Quando a abertura está muito
grande e ovos ou filhotes são facilmente
predados, pode-se diminuir a abertura. Quando a abertura está virada para cima e enche
de água, pode-se fazer uma cobertura.
Um exemplo de manejo foi realizado no
Pantanal do Abobral (Guedes 1997) em um
ninho cuja base encontrava-se a uma distância de 4,60 m da cavidade de abertura. O tronco deste ninho tinha uma ligeira inclinação
que impossibilitou o acesso ao filhote de arara-azul na estação reprodutiva de 1995. Em
16/08/1996 foi feita uma nova abertura a 0,50
m da base do ninho, utilizando uma motosserra pequena. Nesse momento, descobriu-se
que o filhote havia ficado preso dentro do ninho por quase um ano. Os pais tinha habilidade para entrar e sair do ninho com profun-

Instalação de ninhos artificiais
Caso o objetivo seja aumentar a produtividade da população e seja comprovada a escassez de cavidades, pode-se oferecer ninhos
artificiais. Para tanto, deve-se testar modelos,
materiais e dimensões dos ninhos artificiais.
Uma vez encontrado o modelo que mais se
adeque à espécie em questão pode-se instalar ninhos em larga escala. Experiências com
ninhos artificiais de vários modelos e materiais diferentes têm sido utilizados para os
psitacídeos
e tem dado bons resultados
(Snyder et ajo 1987, Beissinger e Bucher 1992,
Rojaz-Suárez 1994, Nycander et ajo 1995,
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disponibilidade em campo, pergunta que pretende responder, local de estudo, acesso, recursos financeiros e meios de transporte.
Pode-se planejar monitoramento diário, semanal, quinzenal ou mensal.
Dificilmente todos os ninhos cadastrados
estarão sendo utilizados pelos psltacídeos
consecutivamente, pois algumas espécies têm
reprodução bíanual (Guedes et ajo 2000c),
existe muita competição pelas cavidades e
diferentes espécies podem ocupar o mesmo
oco (Guedes 1993, 1998, Guedes e Harper
1995 e Guedes et ajo 2000a). Estabelecer critérios de comportamento de defesa do ninho
pela espécie estudada, em intensidade forte,
média ou fraca, poderá auxiliar no monitoramento.
Segundo Guedes (1993), considera-se intensamente forte, quando os adultos estiverem presentes e apresentarem comportamento de defesa do ninho, a qualquer aproximação; intensidade média, quando estiverem
presentes nas proximidades, mas voarem para
longe diante de qualquer perturbação; intensidade fraca, quando os psítacídeos forem encontrados esporadicamente nos ninhos.
Um ninho é considerado ativo quando
ele recebe a postura de ovos, mesmo que estes venham a ser posteriormente predados.
Um ninho é considerado não ativo quando ele
é explorado pelos psitacídeos naquela estação
reprodutiva, com diferentes graus de intensidade e comportamento de defesa, mas que
por um motivo ou outro, não recebe a postura de ovos. O ninho pode ser considerado
com sucesso quando dele voar pelo menos
um filhote.

Marineros e Vaughan 1995, Bianchi 1998,
Guedes et ajo 2000b). Deve-se avaliar os critérios que a espécie estudada poderá selecionar ao escolher um ninho, como: acessibilidade, possibilidade de fuga rápida, posição do
ninho na árvore, proteção e outros.
Guedes (1993 e 1996) e Guedes et ajo
(2000a e b) instalaram ninhos artificiais para
as araras-azuis no Pantanal Sul. As araras
exploraram as caixas, fizeram a postura de
ovos e tiveram filhotes em 10% dos ninhos
instalados. Como a maioria dos ninhos artificiais foi utilizada por outras 16 espécies de
aves, sobraram mais ninhos naturais para as
araras-azuis. Com isso, o objetivo do trabalho foi atingido indiretamente. Houve um aumento de ninhos ativos e um aumento de quase 200% no número de filhotes de ararasazuis que voaram após a instalação dos ninhos.
Entretanto, a resposta populacional de
todas estas 16 espécies ao fornecimento de
cavidades artificiais a longo prazo é complexa e pode ser inesperada. Por isso, nos anos
posteriores este manejo foi interrompido para
ser monitorado e continuamente avaliado. No
período de 1998-2001 a instalação de novos
ninhos artificiais no Pantanal Sul só foi realizada para substituir cavidades naturais que
tivessem sido totalmente perdidas. No futuro,
esta técnica poderá ser utilizada para áreas
onde haja grande concentração de ararasazuis e escassez de grandes cavidades, bem
como para regiões para onde a espécie esteja se expandindo.
Biologl« reprodutiva

Biometria de ovos e filhotes

Monitoramento dos ninhos

A maioria dos psítacídeos apresentam fidelidade aos sítios de nidificação (Saunders
1982, Snyder et ajo 1987, Waltman e
Beissinger 1992). Não temos conhecimento de
abandono de ninhos por causa de monitoramento dos mesmos. Entretanto, sugerimo

Para estudar a biologia reprodutiva é necessário monitorar os ninhos previamente
cadastrados, obtendo-se informações, indícios
ou observação de comportamento dos psitacídeos próximo às cavidades. O tempo de
monitoramento dos ninhos vai depender da
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se tirar medidas de comprimento total, peso,
causa, asa (normal e esticada), penas primárias, tarsometatarso e comprimento, largura
e altura do bico. Pode-se anotar ainda a idade em que os olhos e ouvidos forem abertos,
que o dente de ovo desaparece e a presença
de ectoparasitas (Guedes 1993, Martuscelli
1995, Bianchi 1998, Seixas 2000).
Para padronizar e comparar o peso dos filhotes, pode-se estimar a porcentagem de
repleção do papo, pois algumas vezes encontra-se o filhote de papo vazio e em outras, extremamente cheio, dependendo da idade e horário da alimentação. Sugerimos cinco categorias para quantificação do alimento no papo,
variando de vazio = zero a cheio = 100%.

realizar as tarefas o mais rápido e seguro
possível, sem causar muitas perturbações ou
estresse ao casal. Em alguns ninhos, monítorados por Guedes no Pantanal, as ararasazuis chegaram a sair do ninho em silêncio,
voaram para longe, enquanto era realizado o
monitoramento do ninho e só retomaram após
a saída dos pesquisadores. Logo, ovos e filhotes podem ser manuseados, pesados e medidos.
Para realizar a biometria de ovos, sugere-se fazer uma marcação da posição dos ovos
para posteriormente devolvê-tos da mesma
forma. Para fazer as medições pode-se retirar os ovos e filhotes dentro de sacos de tecido ou balde, devidamente acondicionados e
descê-tos até o chão onde se terá maior segurança para trabalhar.
Como materiais pode-se utilizar paquímetro de 150 mm: balança de precisão, régua
e em caso de ninhos estreitos ou fundos,
pode-se utilizar uma espumadeira ou concha
e, se nada disso funcionar, pode-se abrir uma
pequena janela no ninho. Esta janela de inspeção, próxima à base do ninho, deve ser de
tamanho suficiente que permita apenas a retirada dos ovos e/ou filhotes. Neste caso, é
preciso verificar que esta abertura não vá
prejudicar a árvore, e é importante mantê-Ia
cuidadosamente fechada após o monitoramento, para evitar chuva ou predação. Em
alguns ninhos de papagaio-verdadeiro no Pantanal do Mato Grosso do Sul, Seixas optou por
não fazer a janela de inspeção, por considerar que isto representaria risco adicional ao
ninho, como possibilidade de queda do galho
ou exposição demasiada às pessoas que ali
passassem.
Para conhecer dimensões, a taxa de desenvolvimento e crescimento dos ovos e filhotes, pode-se fazer a biometria dos mesmos
(Saunders e Smith 1981, Saunders 1982,
Snyder et aI. 1987, Scherer-Neto 1989,
Guedes e Harper 1995, Bianchi 1998). Dos
ovos pode-se tirar medidas relativas ao comprimento, largura e peso. Dos filhotes pode-

Coleta de material biológico
Tendo acesso aos filhotes, é relativamente fácil coletar material como sangue,
pena, fezes e ectoparasitas (Guedes 1996). Os
materiais coletados poderão servir para outros estudos, como relatar valores hematológicos, bíoquímlcos, parasitológicos e outras
enfermidades que podem acometer as aves na
natureza (Guedes ei aI. 2000c).
A coleta de sangue serve para identificação do sexo, cariotipagem e análise de variabilidade genética. Muitos psítacídeos não
apresentam diferenças morfológicas externas,
logo uma forma de descobrir o sexo é coletar
amostras de sangue (0,1 ml). O sangue é coletado da asa, da jugular ou da unha e depositado num frasco com álcool absoluto, em
temperatura ambiente.
Além de verificar o sexo das aves, amostras de sangue podem ser utilizadas para análise da variabilidade genética das populações,
como por exemplo em araras-azuis (Wajntal et
el. 1994, Miyaki et aI. 1995a e b, Faria et aI.
2000, Faria 2000), araras-vermelhas (Caparroz 1998 e Caparroz et aI. 2001) e ararascanindés (Bianchi 1998 e Caparroz et aI.
2000).
Coleta de penas, fezes e ectoparasitas aju131
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dam a conhecer algumas enfermidades que
podem acometer os psitacídeos de vida livre
e ajudam a elucidar outros tópicos. como a
mortalidade de recém-nascidos (Guedes et aI.
1999. 2000c. Araújo et a1. 2000. Guedes 2000.
Chaves et a1. 2000).
Aproveitando a retirada do filhote do ninho. pode-se também retirar amostras da
cama. Os insetos presentes no ninho e na
base da árvore podem ser capturados com
saco plástico ou pinça e preservados em álcool 70% para posterior identificação (Favero
et aI. 2000 e Guedes 2000).

permanente acabam se perdendo mais rapidamente.
As anilhas podem ser de material plástico colorido para pequenos psítacídeos ou de
aço inoxidável para médios e grandes. As anilhas podem ser colocadas fechadas quando o
filhote tem menos de 21 dias. ou podem ser
anilhas abertas que deverão ser colocada
com auxílio de alicate próprio após essa idade (Guedes 1993 e Seixas 2000). Os demai
marcadores podem ser feitos ou colocados
alguns dias antes dos filhotes deixarem os
ninhos.

Marcação dos filhotes

Manejo de ovos

e filhotes

Cerca de 20% dos psítacídeos brasileiro
encontram-se ameaçados de extinção (Colar
e Juniper 1992. Snyder et aI. 2000). Temo
casos de espécies consideradas extintas como
Anodorhynchus glaucus (Slck 1997). espécie
que podem desaparecer definitivamente da
natureza. como ararinha azul Cyanopsitta
spixli (Nernésío 2000). a arara-azul-de-Lear
com população estimada de 246 indivíduos
(Nascimento et aI. 2001) e outras espécies que
estão em melhor situação mas. nem por isso.
têm sobrevivência assegurada a longo prazo.
como arara-azul-grande (Guedes 2000). papagaio-charão Amazona pretrei e papagaio-decara-roxa Amazona brasiliensis (neste livro).
Os principais fatores de ameaça são: destruição dos hábitats. captura de filhotes e
adultos. coleta de penas. escassez e competição por locais de nidificação. predação, perda ou mortalidade dos ovos e filhotes (Snyder
et aI. 1987. Scherer-Neto 1989. Guedes ei aI.
2000b e c). Para modificar este panorama.
algumas experiências com manejo de ovos e
filhotes vêm sendo realizadas no Brasil
(Guedes 1993. Guedes e Harper 1995. Barro
2000. Vargas et a1. 2001. Martinez e Prestes
neste livro) e outros países da América do Sul
e Central (Munn 1992. Stoleson e Beissinger
1994. Nycander et aI. 1995. Marineros e
Vaughan 1995) com o intuíto de assegurar ou

Diferentes tipos de marcação têm sido
usadas em psitacídeos incluindo anilhas.
"microchíp", cortes ou descoloração de algumas penas. marcas no bico. colocação de colar de contas ou rádio colar (Guedes 1993.
Guedes e Harper 1995. Bencke 1998. Martuscelli 1995. Barros 1999. Seixas 2000. Martinez
e Prestes neste livro).
O objetivo principal da marcação é individualizar Cada filhote. marcar a população.
estudar a área de vida. conhecer os deslocamentos. idade da primeria reprodução. reuti!ização dos ninhos e longevidade. Entretanto.
qualquer um destes marcadores dependerá da
pergunta a ser respondida. do tempo de vida
da marcação. dos recursos disponíveis e de
pessoal capacitado.
Alguns métodos de marcação são eficientes para facilitar o monitoramento. como. por
exemplo. a anilha. colar de conta e rádio colar. Mas a anilha só permite saber se ,é um
filhote anilhado ou não. pois geralmente não
se consegue ler o número dela à distância.
Pode-se recapturar o indivíduo ou caso ele
venha a morrer pode-se recuperar a anilha. O
rádio colar e o colar de contas são mais eficientes como marcadores individuais. mas
geralmente têm duração limitada. O corte.
descoloração ou tingimento das penas e marcação no bico com impressão ou marcado r
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restabelecer populações a curto, médio e longo prazo.
No Projeto Arara Azul, desde 1994 Guedes
tem realizando
experiências
de maneira
casuística na tentativa de resolver uma situação emergencial, mas aproveitando para coletar informações sobre o manejo e translocação de filhotes. A primeira experiência
aconteceu com a apreensão de dois filhotes de
arara-azul, com aproximadamente 45 dias de
idade, no aeroporto rural de Corumbá. Estes
filhotes foram entregues para a Projeto que
testou a adoção dos filhotes por outros casais
com filhotes da mesma idade, obtendo sucesso na operação (Guedes 1997). Posteriormente, outras experiências foram realizadas com
a translocação de ovos e filhotes, algumas
com sucesso e outras não (Guedes 1997,
1999,2000, Cardoso et ajo 2000, Vargas et ajo
2001).
De qualquer forma, o manejo de ovos ou
filhotes é importante para resolver problemas
claros, com perguntas e respostas esperadas
bem definidas. Por exemplo, Barros (2000)
quis testar a capacidade parental do par híbrido (Cyanopsitta
spixii x Propyrrhura
maracana) na natureza, que futuramente poderia ser utilizado para incubar ovos da
ararinha-azul provenientes de cativeiro. Para
tanto, ela retirou os ovos do par híbrido, substituindo-os por ovos de madeira em tamanho
e forma semelhantes. Posteriormente os ovos
de madeira foram substituídos por recém-nascido de outros ninhos e a experiência terminou em sucesso com a aceitação e cuidados
da prole.
Entre as manipulações de ovos e filhotes
que se pode fazer, consta-se: a) retirar ovos
e incubá-Ios artificialmente, para forçar posturas múltiplas; b) fazer translocações de ovos
para diminuir posturas asslncrônícas: c) retirar ovos poucos dias antes da eclosão, incubar artificialmente,
cuidar dos filhotes nos
primeiros dias e devolver ao ninho original ou
translocá-Io para outros ninhos com filhotes
da mesma idade (Beissinger e Waltman 1991,
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Beissinger e Bucher 1992, Guedes 2000, Cardoso et ajo 2000, Vargas et aI. 2001).
Entretanto, é importante saber que para
realizar manipulações e manejo de populações
silvestres no Brasil é preciso ter autorização
prévia do IBAMA.
Análise dos dados
Neste item vamos descrever apenas algumas das análises de dados mais efetuadas em
estudos com psitacídeos no Brasil. Não pretendemos, em hipótese alguma, esgotar a
questão que deve receber a atenção devida
por parte de quem está iniciando qualquer
trabalho de pesquisa. Vale ressaltar que a
escolha do teste estatístico a ser aplicado e/
ou da análise a ser efetuada dependerá fundamentalmente da resposta a primelra pergunta a ser feita antes de iniciar um projeto
de pesquisa, que por sua vez vai nortear o
delineamento experimental a ser adotado:
"qual é a questão biológica a ser respondida?". Isto porque não existe método "correto" e sim métodos apropriados para análise
de certas questões.
Conhecemos muito pouco sobre os
psítacídeos brasileiros e a maioria dos estudos se limitam a inventários de espécies, levantamentos ou estudos da história natural.
O estágio seguinte consiste em imaginar uma
explicação para algum aspecto da observação
que tenha nos despertado interesse. Assim,
surgem os dados sobre as populações silvestres, que precisam ser interpretadas cientificamente - analisados estatisticamente, sumarizados em gráficos, etc. Para isto, dispomos
no mercado de programas especializados nestas funções, genericamente chamados de "pacotes estatísticos"
(p. ex: SASà, SYSTATà,
GLIMà, STAGRAPHICSà).
Dados de características de ninhos e/ou
cavidades
Em geral, para os dados referentes às
características dos ninhos e/ou cavidades,
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entidade biológica,
inclusive
ninhos de
psitacídeos, irá apresentar uma distribuição
agrupada. Por exemplo, na escala de uma
mancha de cerrado no Pantanal os ninhos de
papagaio-verdadeiro podem estar distribuído
aleatoriamente, mas na escala de todo o Mato
Grosso do Sul podem estar agrupados em
duas manchas, uma no Pantanal e outra próxima aos varjões do Rio Paraná.

estamos preocupados em conhecer sua freqüência de ocorrência, para a qual aplicamos
a estatística básica (p. ex: média, mediana ou
moda, desvio padrão e intervalo). Porém, se
também desejamos comparar as variáveis dos
ninhos e/ou cavidades (p. ex: diâmetro da árvore na altura do ninho, altura da árvore, na
de ovos postos, na de filhotes nascidos e na
de jovens que voaram), em relação a diferentes fatores (p. ex: entre anos de coleta, entre
as diferentes espécies arbóreas), recomendamos o uso de testes não-paramétricos (p. ex:
Kruskal-Wallis e Mann-Whitney), uma vez que
estas variáveis geralmente apresentam distribuições não normais.

Dados de crescimento de filhotes

Para verificarmos se a distribuição dos
ninhos no ambiente segue uma das cinco classificações propostas por Odum (1988). que
são: uniforme, aleatória, aleatória agrupada,
agrupada uniforme e agrupada, podemos utilizar o coeficiente de dispersão que é dado
pela fórmula:

Em muitos estudos sobre crescimento de
filhotes de aves têm-se empregado os modelos matemáticos
de von Bertalanffy,
de
Gompertz ou logístico, que descrevem o crescimento por três parâmetros (Ricklefs 1968,
Pruitt et alo 1979, Ricker 1979).
Para o estudo de crescimento de filhotes
de papagaio-verdadeiro no Pantanal, Seixa
(2000) testou as diferenças no crescimento em
peso e comprimento da asa em relação ao
local (vida livre e cativeiro), ao sexo e ano
de coleta, utilizando o modelo de crescimento assintótico não linear de Richards adaptado por Brisbin et alo (1988):

= coeficiente de dispersão; S2 =
das distâncias entre ninhos e X =
média das distâncias entre os ninhos.
As distâncias entre os ninhos podem ser
diretamente computadas a partir das localizações tomadas com o uso de um GPS (global
posttion system) ou a partir de programas utilizados para elaborar um sistema de informação geográfica (GIS).
Segundo Odum (1988), quando a variância
é igual à média, a distribuição é aleatória, se
a variância é significativamente maior que a
média, a distribuição é agrupada, se a varíância for significativamente menor que a média,
a distribuição é uniforme.
O problema com esta abordagem é que
sempre existe alguma escala onde qualquer

Onde SLé o peso ou comprimento medido no
tempo "t", "/\' é a assíntota do peso ou comprimento a ser estimado, "rn" é o parâmetro
que descreve a forma da curva a ser estimada, "SL_t"é o peso ou comprimento medido no
tempo "t-I", "e" é a base logarítmica natural,
"dt" é o intervalo entre "t" e "t-I" e "T" é o
tempo total de crescimento, ou seja, o período necessário para o animal aproximar a
assíntota do peso ou comprimento assintótico.
Entretanto, uma característica
comum
entre os modelos matemáticos utilizados para
analisar a curva de crescimento de filhotes de
aves, é o formato fixo da curva, determinado
pelo ponto de inflexão (Ricklefs 1967, Zach et
aI. 1984) ou pelo parâmetro que define o formato da curva (m) (Brisbin et alo 1986). As-

Dados de distribuição
ambiente

de ninhos no

onde: CD

varíâncía
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didos ou bem sucedidos (quando pelo menos
um filhote deixa o ninho). como estimativa da
probabilidade de sucesso introduz vieses na
estimativa. porque a probabilidade de perda
varia com a idade do ninho (ou do ovo). Este
autor propôs um método para corrigir esse
viés. baseado na idade estimada do ninho ou
ovo e no número de dias de observação. O
método de Mayfield (1975) para estimar o
sucesso do ninho e para calcular a probabilidade de sobrevivência de ovos e filhotes. tem
sido usado também quando o monitoramento
dos ninhos e filhotes é realizado de forma irregular. em períodos variados.
Alguns autores. como Bianchi (1998) estudando araras-canindés (Ara ararauna)
no
Parque das Emas e Seixas (2000) estudando
os papagaios-verdadeiros
no Pantanal SulMato-Grossense. utilizaram este método. Para
maiores detalhes sobre a elaboração das
planilhas e análise dos dados é fundamental
recorrer à descrição do método. feito por
Mayfield (1975).

imo os modelos monomolecular. von Bertalanffy, Gompertz ou logístico apresentam um
ponto de inflexão próximo de O. 0.30. 0.37 e 0.50
e "m" igual a 0.0.67. próximo de 1. e próximo
de 2. respectivamente (Brisbin et a1. 1986).
As vantagens associadas com o emprego
do modelo de Richards são realça das por
muitos autores (White e Ratti 1977. Causton
et ajo 1978. Sugden ei ajo 1981). e contestados por outros que argumentam que as técnicas de ajuste por este modelo são mais trabalhosas. que os valores dos parâmetros obtidos não são diretamente comparáveis e que
modelos simples de três parâmetros são adequados na maioria dos casos (Ricklefs 1967.
1973. Pruit et ajo 1979. Zach e Mayoh 1982).
Dados de sucesso reprodutivo
A escolha do método de análise do suceso reprodutivo depende. em grande parte da
freqüência de coleta dos dados. Pelo menos
duas análises de dados têm sido utilizadas em
estudos reprodutivos em psítacídeos no Bratl, sendo uma proposta por Vielliard (1974)
e outra por Mayfield (1975).
Caso você tenha acesso direto aos ninhos
e faça um monitoramento regular dos ovos e
filhotes. você pode calcular a fecundidade das
fêmeas. a taxa de produtividade. a taxa de
reprodução e o sucesso reprodutívo, segundo
Vielliard (1974). Segundo este autor. a fecundidade é o número médio de ovos posto por
cada fêmea reprodutiva
numa estação. A
fecundidade representa o potencial reprodutivo da população. A taxa de produtividade
é a razão entre o número de filhotes que voaram e o número de casais que tentaram se
reproduzir. A taxa de reprodução é a razão
entre o número de filhotes que voaram e o
número de casais que se reproduziram e o
sucesso reprodutivo é dado pela razão entre
o número total de filhotes que voaram e o
número de casais que tiveram filhotes.
Mayfield (1975) observou que usar diretamente a freqüência de ninho (ou ovos) per-
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sempre estiveram presentes nos dando todo
apoio. )
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