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Resumo 

Dieta e comportamento alimentar dos Psitacídeos

Brotogeris tirica e Pyrrhura frontalis no Jardim Botânico do Rio de Janeiro

O  conhecimento  da  dieta  dos  animais  na  natureza  fornece  uma  série  de  informações

importantes  sobre a ecologia dos  mesmos, sendo útil  para diversas aplicações práticas,

incluindo  a  soltura  e  readaptação  de  animais  cativos.  Este  estudo  tem  como  objetivo

descrever as espécies vegetais consumidas pelas espécies de Psitacídeos Pyrrhura frontalis

e  Brotogeris tirica (separando entre nativa e exótica), identificando também se há alguma

espécie vegetal preferida na dieta dos animais. O estudo também apresenta uma analise de

como as espécies costumam obter, manipular e ingerir o alimento, através de observações

feitas pelo pesquisador  in  loco.  Também foram feitas  observações  para  ver  se  as duas

espécies podem forragear ao mesmo tempo, em uma mesma árvore sem que haja briga

entre as espécies. O presente estudo será importante para conhecer melhor a dieta e o

comportamento alimentar de duas espécies pouco estudadas.  Estudos sobre a dieta das

aves são de crucial importância na compreensão de diversos aspectos relacionados à vida

desses animais, fundamentais para um melhor entendimento dos processos ecológicos nos

quais elas participam, além do papel desempenhado por elas nos ecossistemas. (Rodrigues,

2010). Os dados adquiridos na pesquisa também poderão ser importantes para soltura e

readaptação de indivíduos cativos da espécie.

Palavras Chave: Psittacidae, ecologia, comportamento alimentar
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Abstract

Diet and feeding behaviour of the species of Psittacidae Brotogeris tirica e Pyrrhura

frontalis at the Botanical Garden of Rio de Janeiro

The knowledge of the diet of animals in nature provides a series of important information on

the ecology of them, being useful for many practical applications, including the release and

rehabilitation of captive animals. This study aims to describe the plant species consumed by

the species of Parrots Pyrrhura frontalis and Brotogeris tirica (separating between native and

exotic). It  also aims to identify if there are any preferred plant species in the diet of these ani-

mals. The study also presents an analysis of how species usually obtain, manipulate and in-

gest food through observations made by the researcher on the spot. Observations were also

made to see if the two species may forage at the same time in the same tree without fighting

among them. This study is important to learn more about diet and feeding behavior of two

species little studied. Studies on the diet of the birds are of crucial importance in understand-

ing many aspects of the lives of these animals, which are fundamental for a better under-

standing of ecological processes in which they participate, in addition to the role played by

them in ecosystems. (Rodrigues, 2010). The data acquired in the research will also be impor-

tant for release and rehabilitation of captive individuals of the species.

Key words: Psittacidae, ecology, feeding behaviour
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1. Introdução

1.1 Aves urbanas

A urbanização  pode  ser  vista  como  um  experimento  ecológico,  onde  novas

características  são  introduzidas  em uma área  restrita,  de  onde  muitas  características

originais  foram  removidas  (Emlen,  1974).  O  ecossistema  urbano  oferece  uma

oportunidade  especial  para o estudo  de comunidades de aves  (Matarazzo-Neuberger,

1995), que são um dos grupos animais mais pesquisados em ambientes urbanos (Turner,

2003).  Vários  estudos  mostram  que  a  estrutura  desse  ambiente  pode  influenciar  a

distribuição e a composição da avifauna (Ruszczyk et al., 1987; Willis e Oniki, 1987; Argel-

de-Oliveira,  1995;  Matarazzo-Neuberger,  1995;  Villanueva  e  Silva,  1996).  Praças  e

parques  urbanos  possuem muitos  habitats  potenciais  e  oferecem oportunidades para

estudar a relação entre comunidades de aves e mudanças introduzidas pela urbanização

(Gavareski, 1976). 

Figueiredo (2004) cita alguns fatores que podem levar as aves a se adaptarem em

ambientes urbanizados, a qual ele chama de “tendência sinantrópica” (etimologicamente

=  junto  do  homem):  a  maior  disponibilidade  de  locais  para  ninhos,  como  cavidades

artificiais,  pode  atrair  aves  que  se  utilizam  destes  lugares;  concentração  maior  de

espécies vegetais atrativas para aves por seus frutos e flores,  muitas destas exóticas,

como diversas plantadas em pomares, pode atrair espécies de frugívoros e nectarívoros;

a tendência moderna de fazer a arborização urbana de vias públicas com espécies de

importância biológica para a fauna; restos de alimentos humanos podem ser aproveitados

também por diversas espécies de aves assim como as práticas de atração de aves, como

a colocação de fontes de água, alimentos, bebedouros para beija-flores e caixas para

ninhos,  podem também  ser  fatores  responsáveis  pelo  adensamento  populacional  de

algumas espécies nos ambientes urbanos. 

Parques e praças com pouca área construída e vegetação semelhante ao ambiente

original  podem abrigar  maior  variedade  de  espécies  de  aves  (Matarazzo-Neuberger,

1995).

Existem poucos estudos sobre avifauna urbana no Brasil. Em geral, esses estudos

restringem-se  a  comentários  e  listas  de  ocorrência  de  espécies  de  aves  em praças,

parques e áreas verdes (Matarazzo-Neuberger, 1995).Sabe-se que muitas espécies de
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psitacídeos são sensiveis aos impactos 

produzidos pela urbanização, porém, essas espécies irão diferir quanto à vulnerabilidade

a  esses  impactos.  Isso  porque  as espécies  deste  grupo  apresentam grande variação

quanto  as  caracteristicas  como  especialização  de  dieta,  abundância,  amplitude  de

distribuição geográfica, tamanho corporal e especialização de habitat (Galetti et al. 2002).

Por  esse  motivo,  enquanto  algumas espécies  possuem caracteristicas que as tornam

vulneraveis  a  extinção,  outras  possuem  caracteristicas  que  permitem  que  atinjam

tamanhos populacionais preocupantes,  por apresentarem maior flexibilidade de dieta e

habitat, sendo que essas podem ser favorecidas pelas condições e recursos encontrados

no meio urbano.

1.2 Os Psitacídeos

Psittacidae  é  uma  família  de  aves  distribuida  pela  zona  tropical  do  globo,

irradiando-se para zonas subtropicais e frias como a Patagônia e a Nova Zelândia. É a

familia com o maior número de espécies ameaçadas no mundo, pois das 360 espécies

descritas,  116  encontram-se  nas  categorias  de  ameaça  (vulnerável,  em  perigo  e

criticamente em perigo) na Lista Vermelha da IUCN (International Union for Conservation

of Nature).

Metade das espécies ameaçadas são exclusicas do neotrópico (Forshaw 1989, Collar e

Juniper 1992). Desde 1500 foram  extintas 9 espécies somente nos néotropicos (Galetti,

2002). A perda de habitat é o principal fator para o declínio de muitos psitacídeos, mas há

outras causas, como introdução de espécies predadoras ou competidoras, endogamia e

outros processos relacionados à caça humana para o comércio e arte plumária indigena,

caça e coleta indiscrimidadas de ovos e filhotes e destruição das espécies de árvores

utilizadas para ninho (Juniper e Parr 1998; Snyder , 2000).        

O Brasil é o pais mais rico do mundo em diversidade de psitacídeos, e isso já era

evidenciado  desde  o  século  XVI,  quando  o  país  foi  designado  como  “Terra  dos

Papagaios” (“Brasilia sive terra papagallorum”)( Sick, 1984). O Brasil abriga  85 espécies

reconhecidas, sendo 24 endêmicas do país, distribuidas em 23 gêneros (CBRO, 2001).

Dentre  estas espécies,  17  estão  listadas  no  “Threatened  Birds of  the World”  (Birdlife

International, 2000), duas foram extintas após a chegada dos europeus no Brasil: a arara-

azul-de-Glaucus (Anodorhynchus glaucus) e a ararainha-azul-de-Spix (Cyanopsitta spixii)
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(esta  foi  extinta  somente  na  natureza);  uma  encontra-se  criticamente  ameaçada

(Anodorhynchus  leari);  sete  estão  ameaçadas;  seis  consideráveis  vulneráveis  e  uma

“quase-ameaçada” (Pyrrhura lepida) ( Galetti, 2002). 

A maioria das espécies desta família é monogâmica,  não apresenta dimorfismo

sexual,  possui  cabeça  grande  em relação  ao  corpo,  pescoço  bastante  reduzido,  pés

zigodáctilos,  tarsometatarso  geralmente  curto,  apresentam  bico  grande,  forte,  alto  e

decurvado, e uma vocalização forte e distintiva (Forshae & Cooper, 1981; Juniper & Parr,

1998; Wright et al., 2008).

Nidifica  em  cavidades,  aproveitando  oco  de  árvores,  paredões  rochosos  e

cupinzeiros (Forshaw,1989; Galetti,2002; Guedes & Seixas, 2002). 

Psitacídeos ocorrem nos mais variados biomas e tipos de vegetação (Galetti et al.

2002). As florestas tropicais são o habitat no qual as espécies de psitacídeos prevalecem,

e eles parecem ser mais comuns ao longo de bordas de florestas, à margem do curso

d’água, ou em areas adjacentes a clareiras.  Apesar de geralmente apresentarem uma

forte  associação  com  árvores,  principalmente  as  que  margeiam  cursos  d’água,  as

espécies de psitacídeos que habitam áreas abertas, tendem a ter uma maior tolerância de

habitat  do  que as espécies dependentes  de ambientes florestais,  sendo que algumas

dessas espécies se tornam residentes ou visitantes regulares de parques urbanos, praças

e quintais (como é o caso de Brotogeris tirica e de Pyrrhura frontalis), e assim poderiam

ser facilmente melhor estudadas.(Forshaw 2010 ; Galetti, 2002).

Mesmo para as espécies mais estudadas,  dispomos de poucas informações sobre

diferenças geográficas na sua dieta. Este conhecimento pode ser importante para traçar

padrões  evolutivos  e  avaliar  como os  recursos  de cada  área influenciam a dieta  das

espécies (Long 1984; Smith e Moore 1991).

1.3 Dieta 

A maior parte dos psitacídeos é generalista com relação à alimentação, e dentre os

itens de sua dieta estão sementes e frutos de vários tipos obtidos nas copas das árvores

ou no  solo (Sick,  2001; Paranhos  et al.,  2007;  Silva,  2007).  Há  também registros  de

exemplares dessa família consumindo brotos, flores e folhas tenras, principalmente nas

épocas secas, quando há declínio na disponibilidade de frutos (Sick, 2001; Ragusa-Netto

e  Fecchio,  2006).  Existem  ainda  registros  de  psitacídeos  comendo  pequenos

invertebrados.  Brotegeris  chrysoptera (Linnaeus,  1766),  por  exemplo,  foi  registrado
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ingerindo moluscos, vermes e larvas de besouros, enquanto que em Aratinga aurea foi

observado o consumo de cupins alados no solo (Sick, 2001). Este mesmo autor mostrou a

preferência  de  alguns  psitacídeos  por  frutos  de  palmeiras  (Arecaceae),  que  são

apanhados às vezes até mesmo no solo. Um exemplo é o caso da arara-azul-grande,

Anodorhynchus  hyacinthinus (Latham,  1790)  que  desce  ao  solo  para  consumir  as

sementes dos frutos do acurí, Attalea phalerata (Mart. ex Spreng), regurgitados pelo gado

(Yamashita, 1997).

Existem cinco  métodos  principais  usados  para  avaliar  a  dieta  de  psitacídeos:

análise de conteúdo estomacal e/ou esofágico; registros de alimentação (“feeding-bouts”);

observações sequenciais;  observações de fruteiras preferenciais e análises de marcas

nos itens alimentares. Muito raramente a análise de fezes é usada para amostrar a dieta

de psitacídeos (Galetti, 2002). É fundamental para um estudo de dieta de psitacídeos a

análise dos itens alimentares ingeridos pelas aves. Essas informações serão úteis para

avaliação da partilha de recursos e preferências alimentares (Galetti, op. cit). 

Alguns  psitacídeos  neotropicais  (Brotogeris)  podem  atuar  como  polinizadores

(Galetti, op. cit). Existem raros trabalhos envolvendo aves que se utilizam diretamente ou

indiretamente  de  árvores  frutíferas  em ambientes  urbanos.  Tanto  as  árvores  exóticas

quanto as nativas constituem um recurso de semelhante importância na alimentação de

aves urbanas (Altafini & Fontana, 2004).

A  dieta  dos  psitacídeos  além  de  generalista  é  geralmente  sazonal  como

demonstraram alguns estudos. Galetti (1993), estudando o comportamento alimentar de

maitaca-verde  Pionus  maximiliani (Kuhl,  1820)  em Campinas,  SP,  afirma  que  a  dieta

dessas aves variou durante o ano e foi  composta por flores, sementes e polpa, sendo

maior o consumo de flores na época seca e o de sementes e polpa na época úmida. Já

Luccas  et al. (2009) ao realizarem estudos no Parque Estadual Alberto Löfgren (PEAL)

em São Paulo, SP, avaliaram a dieta de psitacídeos encontrando diferenças nos itens

alimentares dessas aves, que sofreram variação de acordo com a época de frutificação

das plantas. Werdmunds (1995) ao estudar a dieta do periquito-do-pacífico Aratinga 

strenua (Ridgway,  1915),  na  Nicarágua,  encontrou  resultados  parecidos  com os  dois

autores anteriores,  já  que flores foram consumidas na  estação  seca  enquanto alguns

frutos que eram produzidos o ano inteiro foram consumidos por esta ave somente na

seca, quando havia menor  disponibilidade de alimento.  Tal  variação na dieta entre as

estações do ano pode estar relacionada com a sazonalidade das plantas e/ou com a falta

de recursos preferenciais, o que leva ao consumo de outros itens e evidencia uma dieta

generalista (Luccas et al., 2009). Sendo assim, essas aves possuem grande flexibilidade
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na  escolha  dos  recursos  alimentares,  frequentemente  incluindo  diversas  espécies

exóticas em sua alimentação (Galetti, 1993; Kristosch e Marcondes-Machado, 2001; Sick,

2001;  Silva,  2005;  Fonseca  e  Antunes,  2007;  Luccas  et  al.,  2009;  Joffily,  2010).  No

entanto,  apesar  de  generalistas,  alguns  psitacídeos  têm preferências  na  escolha  dos

recursos, sendo um recurso preferencial substituído por outro só em casos de escassez.

Esse  é  o  caso  da  arara-azul-de-lear,  Anodorhynchus  leari (Bonaparte,  1856),  que

alimenta-se  principalmente  dos  frutos  do  licuri,  Syagrus  coronata Mart  (Arecaceae).

Apenas quando  esse  recurso  se  torna  escasso  ela se  alimenta  de  milho,  Zea mays

L.,1753 (Poaceae), e da flor do sisal  Agave sp (Agavaceae) (Brandt e Machado, 1990;

Neto e Gomes, 2007).

2. Objetivo Geral:

O objetivo do presente trabalho é descrever a alimentação das espécies Pyrrhura

frontalis e Brotogeris tirica dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), estudar o

seu comportamento alimentar de forma a registrar como o alimento é obtido e consumido

pela  espécie,  e  verificar  se  as  duas  espécies  forrageiam  na  mesma  árvore

simultaneamente ou alternadamente e se há ocorrência de conflitos nesta dinâmica.

2.1 Objetivos específicos:

- Identificar as espécies vegetais consumidas pelas duas espécies estudadas (Brotogeris

tirica e Pyrrhura frontalis), identificando se são nativas ou exóticas.

- Descrever quais as partes consumidas de cada espécie de planta (sementes, polpa,

brotos/folhas ou flores).

- Identificar outro tipo de alimentação que não seja de origem vegetal. 

- Descrever os métodos que a espécie usa para obter e ingerir o alimento.

- Verificar se existe algum alimento preferido pelas espécies.

-  Verificar  se  as  duas  espécies  forrageiam  na  mesma  árvore  simultaneamente  ou

alternadamente e a ocorrência de conflitos nesta dinâmica.
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3. Materiais e Métodos :

3.1 Objeto de estudo :

O gênero Brotogeris é exclusivamente  neotropical,  composto por  oito espécies,

seis delas ocorrentes em território brasileiro, quatro amazônicas, uma do Brasil central e a

última do bioma mata atlântica,  o periquito-rico (Brotogeris tirica),  único representante

endêmico do gênero no Brasil (Forshaw 1989; Sick 1997; CBRO 2011).  

Brotogeris  tirica,  também conhecido  como  periquito-rico,  é  a  maior  espécie  do

gênero,  atingindo  24cm  de  comprimento.  É  verde  uniforme,  com  cauda  longa  e

coberteiras da asa acobreadas. Ocorre no leste do Brasil, de Alagoas e leste da Bahia ao

sul de São Paulo, com limite de ocorrência em Santa Catarina (Figura xx). É uma ave

comum em parques de grandes cidades, bosques e borda de floresta atlântica, até os

1200m de altitude (Forshaw, 1989; Sick, 1985). Assim como a maioria dos psitacídeos

neotropicais,  e  apesar  de  abundante  mesmo  em grandes  centros  urbanos  do  Brasil

oriental, Brotogeris tirica foi pouco estudado (Galleti, 2002). Seu nome Brotogeris vem do

grego “brotogerus”, onde “brotos” significa homem, e “gerus” é o mesmo que voz, poder

da palavra,  ato de falar.  E  tirica vem do  Tupi,  onde  quer  dizer  tilintar.  Seu  nome em

tradução livre significa algo como “com voz humana de tilintar” (Frisch, 2005). 

Pyrrhura é um gênero de ave da Ordem Psittaciformes, da Família Psittacidae, com

o maior número de espécies na familia. Foi descrito por Bonaparte (1856) e tem como

espécie  tipo  Psittacus  vittatus Shaw,  1811  [=Pyrrhura  frontalis  (Viellot,  1817)],  por

designação subsequente (Salvadori, 1891). Atualmente composto por 24 espécies, das

quais 17 ocorrem no Brasil (CBRO, 2010). São exclusivas da América do Sul. As espécies

do  gênero  Pyrrhura são  tipicamente  florestais,  podendo  ser  observadas  voando  em

bandos  sobre  o  dossel  ou  no  interior  da  mata,  apesar  de  serem  eventualmente

encontradas  em areas  abertas  e  bordas  florestais  (Forshaw  e  Cooper,  1981;  Collar,

1997a; Juniper e Parr, 1998). Na cidade, vive apenas em áreas verdes grandes e com

Mata Atlântica, mesmo que alterada. São aves muito sociáveis, que vivem em bandos

ruidosos com até dez aves que quase nunca saem da mata. Apesar de extremamente

barulhentas  ao  voar,  sâo  silenciosas  quando  pousam,  sendo difícil  localizar  as  aves

enquanto elas se alimentam na copa das árvores. Às vezes, só se percebe sua presença

pelos detritos que deixam cair enquanto se alimentam. Quando se assustam, o bando
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levanta vôo numa gritaria intensa (Sick, 1985).

Pyrrhura frontalis, conhecida popularmente como tiriba-de-testa-vermelha ou cara-

suja, é o periquito mais comum no sudeste brasileiro (Sick, 1985). Ocorrem da Bahia ao

Rio Grande do Sul, além da Mata Atlântica de Goiás e do sul do Mato Grosso do sul,

Uruguai, Paraguai e Argentina(Sick, 1985).  Mede cerca de 27cm de comprimento. Sâo

verdes, inclusive nas bochechas, com a zona auricular pardacenta. Fronte, abdômen e

face inferior de cauda de cor vermelha. Costumam deslocar-se em bandos entre 10 e 40

indivíduos (Sick, 1985) Seu nome Pyrrhura vem do grego “purrhos” que significa com a

cor vermelho, vermelho-fogo, e “ouros” que quer dizer com a cauda. Já frontalis vem do

latim, onde “frontis” é o mesmo que testa, frente, fronte. Seu nome em uma livre tradução

significa algo como “ave com a cauda e testa vermelhas”. (Frisch, 2005). 

 A)                                                               B)

 

Figuras 01 e 02: A imagem (A) mostra um indivíduo de Pyrrhura frontalis, e a imagem (B)

mostra um indivíduo de Brotogeris tirica. (Fotos de Bruno Valle e Alexandre Machado)

Brotogeris tirica Pyrrhura frontalis

Figuras 03 e 04: Distribuição geográfica de B. tirica e P. frontalis. (Wikiaves)
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3.2 Área de estudo: 

O presente estudo foi realizado dentro da área do arboreto científico (parque) do

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (IPJBRJ),  localizado na Rua

Jardim Botânico, número 1008, Rio de Janeiro, RJ (22º57’a 22º59’S e 43º13’a 43º14’W),

cobrindo  o uma área  de  137  hectares,  sendo  54  hectares de  arboreto  plantado  com

espécies de todo o mundo e 83 hectares de remanescentes da Floresta Atlântica (Rangel,

2010). 

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) foi criado por Dom João VI, quando

este ainda era Príncipe Regente, logo após sua chegada ao Brasil no ano de 1808, sob o

nome de Real Hôrto, anexo à uma Fábrica de Pólvora estabelecida no antigo Engenho da

Lagoa que pertenceu a Rodrigo de Freitas. Preocupado com o problema acarretado pelas

longas  viagens  e  pelos  perigos  enfrentados  durante  o  trajeto  pelos  navios  que

transportavam especiarias das Índias Orientais e de outras partes da Ásia para Portugal,

grande mercado consumidor, D. João resolveu iniciar a construção, no Rio de Janeiro, de

um parque onde essas espécies pudessem ser aclimatadas. Com esse objetivo, em 13 de

junho de 1808, foi criado o Jardim de Aclimatação, em área próxima à Fábrica de Pólvora.

Alguns meses depois, a 11 de outubro, o jardim recebia o nome de Horto Real. 

Com o retorno de D. João VI a Portugal, em 21 de abril de 1821, D. Pedro I, ao

assumir  o  trono,  deu  prosseguimento  às  obras  iniciadas  por  seu  pai;  sua  primeira

providência  foi  franquear  ao  público  o  real  jardim  Botânico  que,  até  então,  era

inteiramente privado. Em 1824, nomeou seu primeiro diretor botânico, Frei Leandro do

Sacramento, carmelita e professor de botânica na Academia de Medicina e Cirurgia, que

deu um grande impulso ao jardim (Lavôr, 1983 ).

Atualmente  a  área  do  Parque  abriga  hoje,  fora  das  estufas,  cerca  de  9  mil

exemplares botânicos pertencentes à cerca de 1500 espécies. Nos canteiros predominam

espécies de porte arbóreo, sendo Leguminosae, Arecaceae, Myrtaceae e Bignoniaceae

as famílias botânicas mais bem representadas, com apenas 30% deste quantitativo de

representantes da flora nacional. Já nas estufas e nas coleções temáticas como um todo

essa realidade se inverte. Um exemplo são as coleções de orquídeas e de bromélias que

juntas somam mais de 8 mil vasos e mais de 1000 espécies, a maioria absoluta brasileira

e obtida em expedições botânicas realizadas por pesquisadores da casa nos últimos 30

anos. 

A fauna dentro do Parque atualmente também é bastante diversificada, apesar de
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não  serem vistos  com  tanta  facilidade,  existem  registros  de  mamíferos  de  médio  e

pequeno porte que moram e habitam o parque, como Cuícas (Caluromys philander e

Monodelphis americana), Gambás (Didelphis Aurita), Ouriços caxeiros (Coendou villosus),

Mãos-peladas (Procyon cancrivorus), Preguiças (Bradypus variegatus), Tamandua-mirím

(Tamandua tetradactyla), Pacas (Cuniculus paca),  Quatis (Nasua nasua), Lontra (Lutra

sp.) e diversas espécies de morcegos (Rangel, 2005). 

Também existem aqueles animais que são vistos com mais facilidade, que é o caso

do Macacos-prego (Sapajus nigritus), Caxinguelês (Guerlinguetus ingrami) e dos Saguis

(Callithrix  jacchus  e Callithrix  penicillata).  Outros  animais  vistos  tambem  com  muita

facilidade são as aves (os últimos levantamentos no JBRJ apontam para cerca de 200

espécies, dentre as migratórias, residentes e aquelas que nunca pousam, mas passam

pelo  alto),  alguns  répteis  como  o  Calango  (Tropidurus  torquatus),  Teiú  (Salvator

merianae), Jiboias (Boa constrictor)  e Cobras Verdes (Liophis sp), que, em sua rotina

natural, não oferecem perigo aos visitantes. Além de algumas espécies de anfibios, peixes

e muitas espécies de artrópodes. 

Hoje em dia o JBRJ abriga o Núcleo de Conservação da Fauna (Projeto Fauna JB),

lotado regimentalmente na Coordenação de Conservação de Áreas Verdes / Diretoria de

Ambiente e Tecnologia, e tem como objetivos principais o atendimento de socorro à fauna

de vertebrados presente no território do JBRJ (Brasil, 2009). Preza ainda pela orientação

ao  público,  visitantes  e  colaboradores,  além  de  moradores  do  entorno  no  correto

comportamento em relação à fauna e pesquisas científicas. São desenvolvidos projetos

por estudantes que se aplicam a esse objetivo, como exemplo a identificação taxonômica

da fauna do jardim botânico (Brasil, 2014).
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Figura 05: Vista do IPJBRJ de cima. Crédito Google Earth, acesso em novembro de 2014.

O JBRJ que abriga cerca de apenas 30% de espécies nativas de Mata Atlântica,

faz conexão com a Floresta da Tijuca, que também pode até servir como dormitório de

muitas aves que frequentam o parque. A Mata Atlântica brasileira é considerada um dos

ecossistemas com maior biodiversidade e taxa de endemismos do planeta e também para

grande parte dos grupos de animais.  Além disso, existe uma considerável variação na

diversidade  local  entre  áreas  ao  longo  desse  contínuo  (Fonseca,  1985;  Brooks  e

Balmford, 1996; Myers et al., 2000). A Mata Atlântica é uma das 25 áreas prioritárias para

conservação  mundial,  isto  é,  de  rica  biodiversidade  e  ameaçada  no  mais  alto  grau

(“hotspots”).  É  considerada  “hotspot”  uma  área  com  pelo  menos  1.500  espécies

endêmicas de plantas e que tenha perdido mais de 3/4 de sua vegetação original. No

Brasil, há dois “hotspots”: a Mata Atlântica e o Cerrado. Embora tenha sido em grande

parte  destruída,  a  Mata  Atlântica  ainda abriga mais de 8.000 espécies endêmicas de

plantas vasculares, anfíbios, répteis, aves e mamíferos (Myers et al., 2000)

A Mata Atlântica contém 75,6% das espécies de aves ameaçadas e endêmicas do

Brasil, fazendo desse bioma o mais crítico para a conservação de aves. Não só para as

aves, a Mata Atlântica possui a maior concentração de espécies endêmicas e ameaçadas,

e de alta prioridade de conservação (COLLAR et al., 1997). Segundo a literatura (Teixeira

et al., 1986; Collar et al., 1997; Mittermeier et al., 2003; Ibama, 2003) quatro regiões da

Mata Atlântica são prioritárias para aves ameaçadas: as baixadas do litoral Sudeste; as
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montanhas  do  Sudeste;  as  baixadas  do  litoral  Nordeste  e  a  encosta  atlântica;  e  os

planaltos do Sul. Entre 29 e 52 táxons ameaçados ocorrem nas três primeiras regiões, e

11 ocorrem no planalto do Sul. Dessas quatro regiões, a mais importante para ações de

conservação são as baixadas do litoral Sudeste. Esta região abriga 46% (52 espécies)

dos 112 táxons ameaçados do bioma, sendo 34 destes endêmicos à Mata Atlântica.

A Amazônia  e  a  Mata  Atlântica  são  os  dois  biomas  com o  maior  número  de

espécies de aves e os maiores níveis de endemismo. Cerca de 92% das aves brasileiras

são espécies residentes,  sendo apenas 8% espécies migrantes (Sick,  1993).  O maior

número de espécies de aves residentes (1.300)  e a maior  taxa de endemismo (20%)

ocorrem na  Amazônia,  seguida  pela Mata  Atlântica,  com 1.020  espécies,  sendo  18%

endêmicas (Mittermeier et al., 2003). 

3.3 Delineamento amostral

Foram realizadas 2 visitas semanais no período de 10/09/2014 a 10/09/2015, para

observação  “in  loco”.  Para  o  estudo  da  dieta  foi  utilizado  o  método  de  registro  de

alimentação (“feeding bouts”), que é atualmente o mais utilizado em estudos de dietas de

psitacídeos na natureza (Galetti, 2002). Também foi utilizado a observação de fruteiras

preferenciais. O método “feeding bouts” consiste em coletar os seguintes dados a cada

encontro com a espécie que se alimenta: hora; espécie observada; número de indivíduos

se  alimentando  (quando  possível);  espécie  vegetal  e  item consumido  (frutos,  flores,

folhas, etc.). Além disso, em algumas observações é possível anotar o número de itens

consumidos por minuto, detalhes do item consumido e a forma como o indivíduo ingere o

alimento (Galetti, 2002). 

Para o comportamento alimentar das duas espécies, o método utilizado foi o “ad

libitum” que consiste em registrar todas as ocorrências comportamentais relevantes, neste

caso,  principalmente  o  consumo  de  alimento  (Altmann,  1974).  Foi   considerado  um

registro  de  alimentação,  sempre  que  um  ou  mais  indivíduos  forem  observados

forrageando. Os dados foram anotados em uma ficha elaborada para este estudo (anexo

I). Sempre quando houve materiais coletados e não foi possível identificar  a que espécie

vegetal  o  material  pertence,  o  mesmo  foi  levado  a  pesquisadores  especialistas  em

botânica  para  ajudar  na  identificação.  Quando  o  pesquisador  não  conseguiu  coletar

material para identificação, foram utilizadas outras estratégias para que a identificação
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pudesse  ser  feita,  como,  por  exemplo,  tirar  foto  da  espécie  vegetal  para  posterior

identificação com ajuda de um especialista.

Foi utilizada durante a pesquisa de campo uma camêra fotográfica Nikon D500, um

binóculo cedido pelo Projeto Conservação da Fauna do JBRJ, um caderno de anotações

adaptado para a pesquisa, caneta e lápis.

3.4 Estudo do alimento consumido:

Foram realizadas  coletas  das  partes  alimentares  consumidas  por  B.  tirica e  P.

frontalis (flores, frutos, etc), as quais foram identificadas e analisadas morfologicamente. 

Flor: Várias espécies de psitacídeos alimentam-se de flores, principalmente na estação

seca (Galetti, 1993). Ao se observar B. tirica e P. frontalis consumindo flores, foi anotado:

espécie. 

Frutos: Frutos compõem a maior parte da dieta de psitacídeos neotropicais no mundo

(Galetti,  2002).  Por  essa  razão  a  descrição  do  fruto  é  essencial  para  entendermos a

seletividade na dieta (Roth, 1984). 

Insetos: Psitacídeos podem eventualmente comer os insetos que estejam presentes nos

frutos  (Galetti,  op.  cit.).  A insetivoria  em Psittacidae  é  um fato  pouco  relatado,  e  as

espécies desta família são geralmente classificadas como frugívoras (Paranhos, 1995).

3.5 Comportamento alimentar 

Em uma analise de registro alimentar, também foram observados comportamentos

de alimentação (métodos para obtenção de alimento e ingestão), conforme utilizado por

Barros e Marcondes-Machado (2000). 

Métodos para obtenção de alimento: 

(P) Colher (“Picking”): Quando a ave pega o alimento próximo ao poleiro, sem esticar o

corpo ou assumir posições especiais (ficar de cabeça pra baixo, por exemplo);  

(R) Alcançar (“Reaching”) – quando a ave estica o corpo para fora ou para baixo do
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poleiro. 

Métodos de ingestão do alimento: 

(A) - Comer aos pedaços – quando a ave bica ou arranca pedaços do alimento, sem

arrancar o alimento do galho; 

(B) - Arrancar inteiro e mascar – quando a ave apreende o alimento (fruto, flor, semente)

inteiro e o mascar até que seja parcialmente triturado; o termo mascar refere-se à intensa

atividade das maxilas, com o alimento entre elas. 

(C)  -  Arrancar  inteiro,  segurar  com o  pé  e  comer aos pedaços  –  quando a  ave

apreende o alimento inteiro, e se alimenta aos poucos, enquanto segura com o pé.

Outros métodos de obtenção e ingestão que não se enquadrarem ao citado acima

foram anotados e descritos. 

      Figura 06. B. tirica acessando o alimento direto do poleiro, sem retirá-lo de sua base.
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Figura 07. B. tirica retira totalmente, ou parte do alimento de sua base e se alimenta, com auxílio de um dos

pés.

4. Resultados:

4.1 Espécies vegetais utilizadas como alimento

Durante a realização deste trabalho foram feitos 74 registros no arboreto do Jardim

Botânico  do  Rio  de  Janeiro,  ao  longo  de  um  ano  de  pesquisa  de  campo.  Foram

observadas a interação ave-planta, em relação ao comportamento da espécie durante o

consumo alimentar, e também em relação a espécie vegetal consumida pelas espécies de

psitacídeos.

Destas espécies vegetais citadas,  6 são nativas do Brasil  (Bertholletia excelsa,

Ficus clusiifolia,  Erythrina verna,  Alchornea triplinervia,  Psidium cattleianum e Eugenia

uniflora)  ,  e  3  são  espécies  exóticas  (Elaeis  guineensis,  Mangifera  indica  e  Ceiba

pentandra) das respectivas regiões da Costa Ocidental da África, sul asiático e México e

norte da América do Sul. 

Nas tabelas 01 e 02 apresentamos as espécies consumidas pelas aves no período

de setembro de 2014 a setembro de 2015
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TABELA 

dC189999al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

6

2

13

2
3 3

5

Espécies vegetais consumidas por Brotogeris tirica

Tabela 01 : Espécies vegetais consumidas por Brotogeris tirica

dC189999al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

2 2 1 1

20

6
8

Espécies vegetais consumidas por Pyrrhura frontalis
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Tabela 02 : Espécies vegetais consumidas por Pyrrhura frontalis

Como observado na tabela acima, Brotogeris tirica se alimentou de xx em xx% das vezes,

sendo o seu fruto mais consumido. Já Pyrrhura frontalis se alimentou mais de xx, sendo

registrado em xx% das vezes.

4.2 “Partes” dos itens consumidos

No JBRJ foi possível observar e identificar que Brotogeris tirica consumiu frutos das

seguintes  espécies:  Bertholletia  excelsa,  Elaeis guineensis,  Ficus clusiifolia,  Mangifera

indica e Ceiba pentandra, e flores das seguintes espécies: Erythrina verna e Bertholletia

excelsa.

Pyrrhura frontalis consumiu frutos de  Alchornea triplinervia, Psidium cattleianum,

Bertholletia  excelsa,  Elaeis  guineensis,  Ficus  clusiifolia,  Eugenia  uniflora,  e  um único

registro em que a tiriba se alimentava da folha de Eugenia uniflora. 

Duas  espécies  vegetais  tiveram  mais  de  um  item  consumido  por  B.  tirica:

Bertholletia excelsa (flores e sementes). Nas outras espécies foi consumido apenas um

item, ou o fruto ou a flor.  

Já com P. frontalis, apenas uma espécie teve mais de um item consumido, Eugenia

uniflora.
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Figura 08: P. frontalis comendo um fruto de Pitanga. Crédito da foto: Bruno Valle.

4.3 Métodos de obtenção de alimento:

 Os métodos utilizados por  Brotogeris tirica  e Pyrrhura frontalis para obtenção de

alimento  variaram  de  acordo  com  a  espécie  vegetal.  O  comportamento  alimentar

observado com maior frequência nas duas espécies foi o de alcançar (“reaching”), quando

a ave estica o corpo  para fora  ou para baixo  do poleiro e o de comer  aos pedaços,

quando a ave bica ou arranca pedaços do alimento, sem arrancá-lo inteiro do ramo. Nas

tabelas 03 e 04 estão representados, os comportamentos alimentares do B.  Tirica e P.

frontalis observados. 
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Indeterminado Reaching Picking

dC189999al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

4

7

23

Métodos de obtenção de Brotogeris tirica

Tabela 03: Métodos de obtenção de Brotogeris tirica

Indeterminado Reaching Picking

dC189999al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

2
1

38

Métodos de obtenção de Pyrrhura  frontalis

Tabela 04: Métodos de obtenção de Pyrrhura frontalis

4.4 Métodos de ingestão do alimento

O método de ingestão do alimento mais utilizado por Brotogeris tirica foi o método

“C”, que consiste em arrancar o fruto inteiro, segurar com o pé e comer aos pedaços. 

O método “C” também foi o mais utilizado por  Pyrrhura frontalis,  porém o método
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“A” não foi observado em nenhum dos registros alimentares feitos com a espécie. 

O gráfico abaixo mostra quantas vezes cada espécie utilizou cada método para

ingerir o recurso alimentar.

Indeterminado A B C

dC189999al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

3

11

2

19

Métodos de ingestão do alimento por Brotogeris tirica

Tabela 05 : Métodos de ingestão do alimento por Brotogeris tirica

Indeterminado A B C

dC189999al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

2

0

8

30

Métodos de ingestão do alimento por Pyrrhura frontalis

Tabela 06 : Métodos de ingestão do alimento por Pyrrhura frontalis
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4.4 Forrageio simultâneo interespecífico

Na maioria das vezes em que Brotogeris tirica foi observado se alimentando, não

havia outras espécies de aves na mesma árvore, e em boa parte das vezes, havia aves

de outras espécies, normalmente Turdus rufus, Tangara sayaca, Tangara palmarum e xxx.

Os Brotogeris tirica foram observados normalmente se alimentando em bandos, e

poucas vezes em casais. Em todos os registros eles forragearam na mesma árvore, ou no

chão catando os frutos da mesma. 

Dos 40 registros alimentares de Pyrrhura frontalis, em apenas 9 foram observadas

outras  espécies  de  aves  (Tangara  sayaca,  Turdus  rufus)  se  alimentando  na  mesma

árvore, enquanto em 31 dos registros não foi registrado o forrageio interespecifico. 

Pyrrhura frontalis foi  observado com mais frequencia se alimentando em casais,

mas  na  maioria  das  de  vezes,  chegavam  silenciosamente  em  bando,  permaneciam

silenciosos e as vezes com vocalizações bem baixas durante o forrageio, e quando iam

embora na maioria das vezes voavam vocalizando bem alto.

Sim Não

dC189999al

dC189999al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

6

2,5

Forrageio simultâneo interespecífico de Brotogeris tirica 

Tabela 07: Forrageio simultâneo interespecífico de Brotogeris tirica 
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Sim Não

dC189999al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

dC190000al

9

31

Forrageio simultâneo interespecífico de Pyrrhura frontalis

Tabela 08: Forrageio simultâneo interespecífico de Pyrrhura frontalis 

5. DISCUSSÃO :

5.1 Espécies vegetais utilizadas como alimento

O JBRJ é considerado um Museu vivo, que abriga fora das suas estufas cerca de 9

mil exemplares botânicos pertencentes à cerca de 1500 espécies. Dessa coleção a céu

aberto, apenas 30% representa a flora nacional (Reis, 2008). 

Este estudo mostrou que B. Tirica e P. frontalis apresentam uma dieta variada, na

qual encontramos itens de 10 espécies vegetais, entre eles frutos e flores.

A espécie vegetal mais consumida pelas duas espécies de psitacídeos foi o Elaeis

guineenses. 

O estudo também corrobora com outras pesquisas, como a de Pizzo (1995) por

exemplo,  que  mostrou  que  Pyrrhura  frontalis se  alimenta  de  Alchornea  triplinervia,

Psidium cattleianum, em um estudo realizado em SP.
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O trabalho  de  Ortiz  (2011),  que  foi  feito  em São Paulo,  também mostrou  que

Brotogeris  tirica se  alimenta  de   Ficus  clusiifoli. Porém o  estudo  também apresentou

diversas espécies vegetais consumidas por Brotogeirs tirica, e que não foram registradas

sendo consumidas pelos mesmos psitacídeos no JBRJ.

Através de pesquisa bibliográfica, foram encontrados 48 registros alimentares de

Brotogeris tirica publicados, onde apenas 2 corroboram com essa pesquisa. Os frutos que

coincidem com a pesquisa bibliográfica são Psidium cattleianum, Erythrina verna.

Apesar de Sazima (2008) ter  feito um estudo com  Brotogeris tirica dispersando

frutos de  Syagrus romanzoffiana  em Ubatuba, SP, no JBRJ a espécie não foi  vista se

alimentando  de  Syagrus  romanzoffiana  (espécie  nativa  de  mata  atlântica),  talvez

preferindo outros tipos de frutos, como por exemplo  Elaeis guineenses (que é nativo da

África ocidental).

Como boa parte dos frutos que Brotogeris tirica e Pyrrhura frontalis se alimentam

dentro  do  JBRJ  são  exóticos,  eles  podem estar  dispersando sementes  destes  frutos

dentro e fora do parque.

5.2 Métodos de obtenção e ingestão de alimento:

Houve uma variação no método de obtenção de alimento, o qual muda de acordo

com a forma e o tamanho do item consumido.  A forma e o tamanho do bico parecem

influenciar quais frutos podem ser pegos mais eficientemente e que as características do

bico parecem estar mais associadas com comportamento particular de manuseio do fruto

do que com o hábito frugívoros em geral (Moermond e Denslow, 1985).  

Segundo Moermond e Denslow (1985), as diferenças na seleção dos itens estão

baseadas na relação custo-benefício associada a cada técnica de coleta.  A habilidade

para executar estas técnicas depende da morfologia e herança genética de cada espécie

de ave. Um  Forpus  sp. por  exemplo, não é apto morfologicamente a segurar um item

alimentar  com o  seu  pé-zigodáctilo,  já  araras  dos  gêneros  Anodorhynchus  e  Ara,  se

alimentam quase que exclusivamente através do intermédio de um dos pés.

As duas espécies foram observadas se alimentando no chão. 
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O método de ingestão mais observado pelas duas espécies de psitacídeos foi o

método “C”, que consiste  em arrancar o fruto  inteiro,  segurar com o pé e comer aos

pedaços. A manipulação dos alimentos também está diretamente ligada ao tamanho do

fruto a ser obtido e ingerido.

5.3 Forrageio simultâneo interespecífico

Brotogeris tirica e Pyrrhura frontalis forragearam na mesma árvore algumas vezes,

sempre sem briga. Apesar de na maioria das vezes, não ser observado outra espécie de

ave se alimentando ao mesmo tempo e na mesma árvore das espécies de psitacídeos

estudadas, os poucos registros que foram feitos sobre brigas por disputa de alimento,

foram entre individuos da mesma espécie, e sempre de Brotogeris tirica.

Quando  a  oferta  de  alimento  era  muito  abundante,  nao  eram  observados

comportamentos  agressivos  nos  Brotogeris  tirica,  porém  algumas  vezes,  quando  o

recurso alimentar não era tão abundante, chegavam a haver disputa pelo alimento, sendo

vistos alguns poucos ataques não bem sucedidos entre alguns individuos.

Não  foi  observado  nenhum  comportamento  agressivo  durante  os  forrageios

registrados de Pyrrhura frontalis.

6. Conclusões:

Pode-se  concluir  que  o  JBRJ  é  um  local  que  apresenta  bastantes  recursos

disponiveis para as duas espécies de psitacídeos estudadas.

Em relação as espécies vegetais consumidas, Elaeis guineenses foi a que obteve

mais registros para as duas espécies, que é uma planta exótica. 

O estudo de Sazima (2008), afirma que  Brotogeris tirica atua como dispersor de

Syagrus romanzoffiana,  portanto um estudo para descobrir  se as espécies estudadas

neste trabalho possam estar dispersando sementes principalmente de plantas exóticas,

dentro e fora do parque seria muito importante, já que 3 das 6 espécies registradas da

dieta de Brotogeris tirica dentro do JBRJ são de plantas exóticas.
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Já Pyrrhura frontalis não se alimentou tanto de plantas exóticas, apesar do dendê

ser o fruto mais registrado em sua dieta, ele é a única espécie vegetal exótica que foi

registrada como parte da dieta alimentar de P. frontalis. Apesar disso, ainda não foi feito

nenhum trabalho para saber se Pyrrhura frontalis atua como predadora ou dispersora de

sementes.



35

7. Referências:

ALTMANN, J. 1974. Observational study of behaviour: sampling methods. Behaviour 49: 

227-267.

BIRDLIFE  INTERNATIONAL.  2000.  Threatened  birds  of  the  world.  Barcelona  and
Cambridge:  Lynx  Edicions  and  Birdlife  International.  Disponivel  em  www.birdlife.org  ,
acessado em 03 de abril de 2015.

COLLAR, N. J. 1997a.. In: Del Hoyo, J.; Elliott, A.; Sagatal, J. Handbook of the Birds of the

World. (Eds.).  Family Psittacidae. Barcelona: Lynx Editiones. V. 4, p. 280-479.

COSTA, P. C. R., Comportamento alimentar e dinâmica populacional do Periquito-de-

asa-branca  Brotogeris  versicolurus  versicolurus  (Aves-Psittacidae)  na  cidade de

Belém, PA. Trabalho de conclusão de curso. Belém, PA : Universidade Federal do Pará.

2006.

CBRO (Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos) (2010) Listas das aves do Brasil.

Versão 25/1/2011. Disponível em http://www.cbro.org.br. Acesso em: 25/01/2015.

 FRISCH, J. D. & FRISCH, C. D. Aves Brasileiras e Plantas que as atraem. São 

Paulo, Dalgas Ecoltec – Ecologia Técnica Ltda. 480p. , 2005.

FORSHAW, J.M., COOPER, W.T. Parrots of the World. 3. Ed. Melbourne: Lansdowne 

Press. 672p., 1989.

FORSHAW, J.M.,  COOPER, W.T. Parrots of the World. 2. Ed. Melbourne: Lansdowne 

Press. 616p., 1981.

GUEDES, N.M.R., SEIXAS, G.H.F. 2002.. In: GALETTI, M.; PIZO, M. A. (Eds.). Ecologia e

Conservação de  psitacídeos no Brasil. Método para estudos de reprodução de 

psitacídeos. Belo Horizonte.  Melopsittacus Publicações  Científicas. 123-140p.

GALETTI, M. & PIZO, M. A. Ecologia e Conservação de Psitacídeos no Brasil. Belo 
Horizonte: Melopsittacus Publicações Científicas. 2002



36

HELMUT SICK – Ornitologia brasileira. 1ª ed. Editora Universidade de Brasilia, 1985.

JUNIPER, T. e M. PARR,. Parrots: A guide to the Parrots of the World. Pica Press. 

Sussex. 1998.

JAIME MARTINEZ, NÊMORA PAULETTI PRESTES – Biologia da conservação estudo

de caso com o papagaio-charão e outros papagaios brasileiros , 2008.

KLEBER  DEL-CLARO,  HELENA  MAURA  TOREZAN-SILINGARDI.  Ecologia  das

Interações Plantas-Animais, Techinical Books Editora, 2012.

LONG. J. L. 1984. The diets of three species of parrots in the south of Western Australia.

Australian Wildlife Research 11:357-371.

LAVÔR, João Conrado Niemeyer. Histórico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Rio

de Janeiro: IBDF/JBRJ, 1983. Disponivel em http://www.jbrj.gov.br, acessado em 15 de 

maio de 2015

MALLET-RODRIGUES,  F.  Técnicas  para  amostragem da  dieta  e  procedimentos  para

estudos do forrageamento de aves.Em Ornitologia e Conservação: Ciência Aplicada,

Técnicas de Pesquisa e Levantamento. Techinical Books Editora, p. 457- 470, 2010.

ORTIZ, G. G.. Comportamento alimentar, biogeografia e estudo bioacústico de 

Periquito Rico, Brotogeris tirica (Aves, Psittacidae) no estado de São Paulo. 

Dissertação de mestrado. Botucatu-SP : Universidade Estadual Paulista. 2011.

RANGEL,  C.  2010.  Ecologia  e  comportamento  de  Callitrichidae  (Primates)  no  Jardim

Botânico do Rio de Janeiro. 67 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas). Instituto

de Biologia Roberto Alcantara Gomes. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de

Janeiro.

SNYDER, N. F. R., P. MCGOWAN, J. GILARDI e A. GRAJAL. Parrots: status survey and

conservation action plan 2000-2004. IUCN. Cambridge. 2000



37

SANDRO  VON  MATTER,  FERNANDO  COSTA STRAUBE,  IURY  ACCORDI,  VITOR

PIACENTINI E JOSÉ FLÁVIO CÂNDIDO JR. – Ornitologia e Conservação, Ciência

aplicada, Técnicas de Pesquisa e Levantamento, Techinical Books Editora, 2010.

SMITH,  G.T.  e  L.  A.  MOORE.  Foods  of  corellas  Cacatua  pastinator  in  Western

Australia. Emu 91:87-92, 1991.



38

8.  Anexo 1 

 

Ficha de registro : 

Tabela de observação de dieta 
Brotogeris e Pyrrhura :

Registro N:

           
Espécie observada:
(   ) Brotogeris

(   ) Pyrrhura

Data do     registro:

___/___/______

Horário:

Local arboreto:

Espécie da planta:

Parte vegetal consumida: Predação:

Invertebrados: 
(   ) Vertebrados:
(   )

Métodos de obtenção:
(   ) Picking

(   ) Reaching
(   ) outro

(   ) Flor
(   ) Fruto
(   ) Semente
(   ) Folha

Broto 
 (   ) Outro
 (   )

Material coletado:
 (   ) Não (   ) Sim:

Métodos de ingestão:
(   ) Comer aos pedaços
(   ) Arrancar inteiro e mascar:
(   ) Arrancar inteiro, segurar com o pé e comer 
aos pedaços.
(   ) Outro comportamento:

Forrageio simultâneo interespecífico?
 (   ) Não (   ) Sim  - 
Spp.:

 Observações:


