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Penelope jacquacu pertence à família 
Cracidae, a mais ameaçada do Neotrópi-
co, sendo a caça e a perda do hábitat os 
principais motivos para a redução popu-
lacional1,2. A espécie ocorre do alto rio 
Amazonas até o rio Tapajós3. Habita ma-
tas de terra firme, matas de galeria, matas 
secundárias e suas bordas4. Estudos com 
a espécie no Brasil são raros, enfatizando 
principalmente a atividade de caça e abun-
dância5. Neste trabalho são apresentados 
dados relativos à biologia reprodutiva de 
P. jacquacu. Foram encontrados dois ni-
nhos da espécie, localizados na margem 
direita do rio Juruá, dentro da Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável Uacari 
(5o44’51”S, 67o44’35”W), no município 
de Carauari, AM. A reserva possui diver-
sas fitofisionomias, floresta de terra firme, 
mata de igapó e várzea, onde os ninhos se 
encontravam.  Essas áreas se caracterizam 
por ficarem alagadas entre janeiro e junho. 

O primeiro ninho foi encontrado no dia 
15 de novembro de 2014, estava a 2 m do 
solo, apresentando largura de 34 cm e al-
tura de 12 cm. O segundo foi encontrado 
no dia 5 de dezembro de 2014 a 1,1 m do 
solo, tendo 25 cm de largura e 15 cm de 
altura. Em ambos foram observados um 
adulto saindo do ninho. Os dois ninhos 
eram compostos por folhas secas e verdes 
e poucos gravetos (Figura 1); estavam em 
meio de cipós e capim tiririca (Cyperus ro-
tundus). Os dois ovos do primeiro ninho 
foram retirados por um morador para se-
rem chocados na comunidade; eram áspe-
ros e brancos (Figura 2), medindo 69 x 52 
mm e 70 x 51 mm, com peso de 102 g e 97 
g respectivamente. O segundo ninho quan-
do foi encontrado continha um ovo. Dois 
dias depois ao ser vistoriado percebeu-se 
que ele tinha sido predado e as cascas do 
ovo estavam embaixo do ninho.

A reprodução de P. jacquacu no Brasil 
não tem histórico de documentação. Tem 
registros de período reprodutivo na Vene-
zuela entre janeiro e maio, no Peru entre 
novembro e fevereiro e na Colômbia foi 
encontrado um macho em condições re-
produtivas em agosto4,6. A estrutura dos 
ninhos observados neste trabalho é com-
posta de folhas em sua maior parte, da 
mesma forma como o ninho encontrado 
no Peru, porém esse ficava a 5 m de altu-

ra4. A quantidade de ovos tinha a média 
de 2,2 ovos no Peru e de dois a três ovos 
em cativeiro4,6. O encontro do segundo 
ninho por moradores antes da fêmea bo-
tar o segundo ovo, pode ser o motivo para 
seu abandono e predação.  Atualmente a 
espécie não se encontra na lista das espé-
cies ameaçadas de extinção por ter uma 
ampla distribuição e uma grande popula-
ção em lugares muito preservados4,7. No 
entanto, quando ninhos de Cracídeos são 
encontrados seus ovos são frequentemen-
te roubados para serem chocados nas co-
munidades ou consumidos. Além disso, 
geralmente a fêmea é abatida, dentro ou 
fora do ninho, pois ela fica próxima ao 
sair dele. Por isso, trabalhos de educação 
ambiental enfatizando a importância da 
espécie no meio ambiente, são de extre-
ma importância para que no futuro ela não 

entre na lista vermelha das espécies ame-
açadas de extinção.
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Figura 1. Ninho de Penelope jacquacu na RDS Uacari. Foto: Gabriel Augusto Leite.

Figura 2. Ovos de Penelope jacquacu coletados por 
morador na RDS Uacari. Foto: Gabriel Augusto Leite.
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