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Introdução 

No Brasil podemos encontrar 86 espécies da família Psittacidae, desta forma, 

o pais é considerado o mais rico do mundo em representantes desta família (SICK, 

1997; CBRO, 2015).  Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, possui cerca de 

12 espécies de psitacídeos, dentre elas, pode-se citar a maracanã-de-cara-amarela 

(Orthopsittaca manilatus) (BENITES et al., 2013). A O. manilatus é uma espécie de 

pequeno porte, apresenta coloração verde em todas as partes do corpo, face nua e 

áspera de cor amarelada, bico pequeno e negro. Sua cauda é longa e pontiaguda 

com coloração amarela por baixo (Figura 1). Nas plumagens da cabeça e das 

extremidades das asas predominam a cor azul e no abdômen as plumagens 

possuem coloração castanho-avermelhada (FORSHAW, 2006; GWYNNE et al., 

2010). Sua ocorrência no Brasil abrange vários estados como Amazonas, Piauí, 

Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e extremo nordeste de São 

Paulo (MAHECHA et al., 2005). Pesquisas mostram que a ocorrência da O. manilatus 

predomina em áreas de veredas, onde há a presença de palmeiras da espécie 

Mauritia flexuosa (buriti), a frutificação do buriti é sua principal fonte de alimento e 

após a morte das palmeiras, seu tronco é utilizado como ninho. A conservação 

dessas áreas se torna importante para a sobrevivência dessa espécie em vida livre 

(BONADIE e BACON, 2000; SILVA, 2009). Este trabalho teve por objetivo conhecer e 

descrever outras espécies de palmeiras utilizadas pela O. manilatus e sua nidificação 

em diferentes pontos na área urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

 

Materiais e Métodos  

Este estudo foi realizado na área urbana de Campo Grande, capital de Mato 

Grosso do Sul (20° 26’34” S e 54° 38’47” W), considerada uma das capitais mais 

arborizadas do pais. A coleta dos dados compreendeu os anos de 2015, 2016 e 

2017. Os ninhos de O. manilatus foram selecionados a partir dos ninhos já 

cadastrados pelo Projeto Aves Urbanas – Araras na Cidade. Durante o 

monitoramento novos ninhos foram procurados, medidos e marcados. A partir da 
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exploração das cavidades por casais O. manilatus, os ninhos foram monitorados 

semanalmente e foram considerados ativo, quando encontrado com ovos ou filhotes. 

A metodologia de acesso e marcação dos ninhos foram as mesmas descritas por 

GUEDES e SEIXAS, (2002). Para fazer o registro dos ninhos, foram utilizadas 

máquinas fotográficas Cyber-shot 14.0 megapixels e Sony Cyber-shot de 18.2 

megapixels. 

 
Figura 1: Casal de Maracanã-de-cara-amarela (O. manilatus) pousado em ninho 

feito na palmeira imperial (Roystonia oleraceae). Foto: Simone Mamede. 

Resultados  

Na área urbana de Campo Grande a O. manilatus se reproduziu em tronco 

de palmeiras mortas de cinco espécies (Figura 2). O buriti (Mauritia flexuosa) e a 

bocaiúva (Acrocomia aculeata), são espécies nativas da região, o babaçu (Orbignya 

phalerata), a palmeira rabo-de-peixe (Caryota urens) e a palmeira Imperial 

(Roystonia oleraceae), são espécies exóticas muito utilizadas no paisagismo.  



 

 
Figura 2: Espécies de palmeiras utilizadas como ninhos pela maracanã-de-cara-

amarela (O. manilatus), na área urbana de Campo Grande, MS. 

 

As palmeiras ocupadas pela O.manilatus estavam localizadas em vários 

pontos da cidade como parques, avenidas movimentadas, calçadas e dentro de 

residência (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Imagens de alguns ninhos localizados em diferentes lugares e utilizados 

pela O. manilatus para nidificação. Fotos: Arquivo Instituto Arara Azul. 

Conclusão 

Com essa pesquisa podemos observar que o comportamento da O. 

manilatus na área urbana de Campo Grande se mostrou diferente do descrito na 

literatura. Ela se reproduziu tanto em parques, áreas de buritizais, como também, 

em vários outros pontos da cidade como avenidas movimentadas, dentro de 

residências e calçadas. Além da palmeira buriti, ela também utilizou mais quatro 

espécies de palmeiras para nidificação. 
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