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Os psitacídeos são as aves mais procuradas do mundo como 
xerimbabos e, nesta situação, os donos ignoram os hábitos e con-
dições da espécie na natureza e a tratam como um cão ou mesmo 
um brinquedo (Sick 1997). No Brasil grande parte destes animais 
de cativeiro tem procedência selvagem, e no ato da captura dos 
filhotes vários morrem, ovos são perdidos e locais de procriação 
são eliminados, já que comumente as árvores dos ninhos são cor-
tadas para facilitar a captura. Consta que em 1982 saíram do país 
ilegalmente 1.000 indivíduos de Anodorhynchus hyacinthinus, e 
em 1980 foram importados para a Alemanha Ocidental 7.438 de 
Amazona aestiva (Sick 1997). Doze espécies de psitacídeos figu-
ram na lista de fauna ameaçada de extinção do estado de São Pau-
lo (Silveira et al. 2009). Cerca de 30% das espécies de psitacídeos 
das Américas estão ameaçadas por desmatamentos, queimadas ou 
captura ilegal (Seixas & Mourão 2000).

O periquitão-maracanã Aratinga leucophthalma é uma espé-
cie comum em vários locais e ocupa diversos ambientes como 
áreas abertas e semi-abertas, florestas e até mesmo cidades onde 
costuma nidificar no forro das residências, costumando voar em 
grandes bandos de 30 a 40 aves (Sigrist 2006). Segundo Joffily 
(2010), apesar desta espécie ser comum, poucos são os estudos 
relacionados ao comportamento alimentar, social e reprodutivo 
da espécie. O preenchimento desta lacuna poderia gerar impor-
tantes informações para programas envolvendo outros Psittaci-
dae ameaçados.

O objetivo deste trabalho foi verificar a sobrevivência de um 
grupo de 26 indivíduos de Aratinga leucophthalma proveniente 
de apreensão, após sua soltura.

Material e métodos
O grupo foi solto em uma propriedade particular, sítio Calan-

go 23°12’56’’S e 41°03’31’’W, local onde se encontra a Área de 
Soltura e Monitoramento (ASM) Projeto Calango, às margens 
da represa do Jaguari, Jacareí, estado de São Paulo. Esta área é 
composta por manchas de Floresta Estacional Semidecidual in-
serida em uma matriz de pastagens e residências do condomínio 
Recanto dos Pássaros.

Na borda de um dos fragmentos estão cinco viveiros medindo 
7 m x 10,5 m x 8 m de altura. Os viveiros foram construídos em 
um local isolado do sítio, minimizando o contato das aves com 
pessoas.

As aves são provenientes do CETAS – Centro de Triagem de 
Animais Silvestres de Lorena e cada ave recebeu uma anilha de 
metal do CETAS. O grupo chegou a Área de Soltura e Monito-
ramento no dia 06 de outubro de 2010. A soltura seguiu os pro-
cedimentos da soltura branda (Melo 2013). Durante o período de 

ambientação e nos primeiros meses após a soltura as aves rece-
beram alimentação suplementar, composta por frutos e sementes 
de girassol, colocados em comedouros localizados nos viveiros 
e espalhados pelo sítio em pontos estratégicos.

O monitoramento foi feito de segunda a sexta-feira durante a 
manhã e tarde percorrendo as trilhas no sítio, seguindo os grupos 
em seus deslocamentos. Apenas as aves que possuíam anilhas de 
metal foram acompanhadas, indicando a procedência do CETAS 
de Lorena. Para auxiliar o monitoramento foram utilizados um 
binóculo 8x40 e câmera digital com zoom de 20 vezes.

Resultados
As aves permaneceram em ambientação em um dos viveiros 

por 54 dias. Durante este tempo foram alimentadas com semen-
tes de girassol e frutas, diariamente, entre 07:00 e 08:00 h. O 
longo tempo de permanência do grupo nos viveiros de ambien-
tação foi devido ao monitoramento ser possível apenas no fim de 
novembro devido à adequação da metodologia de monitoramen-
to. Indivíduos desta espécie foram observados no local antes das 
solturas, porém em grupos de no máximo cinco aves.

A soltura foi realizada no dia 29 de novembro de 2010 as 08:00 
h. Ao abrir a porta todas as aves se mantiveram do lado oposto 
do viveiro, saindo aos poucos individualmente ou em duplas. 
Nos primeiros dias após a soltura, inúmeros indivíduos foram 
observados entrando e saindo do viveiro; este comportamento 
durou aproximadamente 10 dias. Neste período o alimento foi 
gradualmente diminuído dentro do viveiro, e seis dias depois o 
viveiro foi fechado, pois não estava com mais nenhuma ave e 

Figura 1. Aratinga leucophthalma alimentando-se de 
Maprounea guianensis em Jacareí, SP (Foto: Tomaz Melo).
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diversos indivíduos já haviam se acostumado a alimentar-se nos 
comedouros externos, onde foi fornecido o mesmo alimento da 
fase de ambientação.

No dia 13 de dezembro de 2010 uma ave foi encontrada morta 
sobre a tela do viveiro, não apresentando sinais de ferimentos ou 
doença. No dia 21 de dezembro de 2010 uma foi recapturada e de-
volvida ao CETAS, pois passou a acompanhar um dos funcionários 
do sítio diariamente e, apesar de boas condições físicas o compor-
tamento desta ave a colocava em risco de ser novamente capturada.

Além da alimentação fornecida nos comedouros, nos primei-
ros seis meses após a soltura indivíduos de A. leucophthalma 
foram registrados se alimentando de frutos da goiaba-branca 
Psidium guajava, cambará Gochnatia polymorpha, embaúva 
Cecropia sp., marmeleiro-do-campo Maprounea guianensis (Fi-
gura 1), e café Coffea arabica (Tabela 1). Entre estas fontes de 
alimento a que foi mais procurada foi goiaba-branca, visitada 
diariamente pelas aves durante o tempo que frutificou. 

Durante o segundo semestre de monitoramento, alimentos dis-
poníveis no local passaram a ser oferecidos nos comedouros, 
complementando as frutas e sementes de girassol, que passaram 
a ter a oferta diminuída em dezembro. As frutas passaram a ser 
oferecidas inteiras para que as aves pudessem manipulá-las e 
chegarem até a polpa. Embora quase a totalidade de aves ainda 
permanecesse próxima aos viveiros onde se alimentavam diaria-
mente nos comedouros, alguns indivíduos foram registrados se 
alimentando por conta própria em plantas do local. Neste perí-
odo as A. leucophthalma foram observadas consumindo frutos 
e sementes de jacatirão Miconia cinnamomifolia, amora-preta 
Morus nigra, pindaíba Xylophia brasiliensis, camboatã Cupania 
sp. e calabura Muntingia calabura (Tabela 1).

A partir do dia 10 de janeiro de 2012 o alimento passou a 
ser oferecido apenas em três dos 10 comedouros do sítio e em 
esquema de revezamento, trocando o comedouro em que o ali-
mento era oferecido diariamente, estimulando as aves a os pro-
curarem, e a alimentação passou a ser oferecida dia sim, dia não. 
Isso passou a ser feito pela observação de que diversas fontes 
de alimento do local já estavam sendo utilizadas pelas aves e 
para desacostumá-las a depender de pessoas, viabilizando sua 
sobrevivência por conta própria em longo prazo. Nos primeiros 
dias de observação foi percebido que as aves visitavam várias 
vezes ao dia os comedouros aos quais já estavam habituadas, 
procurando por alimento inclusive no chão.

Nos dias em que o alimento não era oferecido vários indi-
víduos passaram a seguir o observador, já acostumados com a 
alimentação. Nestas ocasiões as aves apenas eram observadas, 

sem nenhuma interferência. As aves mais mansas que se aproxi-
mavam demais eram afugentadas, desencorajando este compor-
tamento. A partir de fevereiro de 2012 foi observado novamente 
grande consumo de goiaba-branca. Durante este mês o alimento 
passou a ser ofertado em um intervalo ainda maior (um dia sim 
e dois não) e as sementes de girassol foram suspensas. 

Em março de 2013 o alimento passou a ser oferecido com um 
intervalo de cinco dias. Neste período as aves eram observadas 
por todo o sítio, nas áreas rurais adjacentes e no condomínio 
Recanto dos Pássaros.

Até o dia 30 de julho de 2012 mais de vinte A. leucophthalma 
eram observadas diariamente no local, porém passavam gran-
de parte do dia deslocando-se em comportamento de forrageio. 
Costumavam retornar ao viveiro no final da tarde, entre 15:30 e 
16:30 h. Neste horário se reuniam em grupo pousadas sobre os 
viveiros e na vegetação do entorno e permaneciam longo tempo 
vocalizando sendo possível ver que as aves apresentavam bom 
aspecto e já estavam integradas ao local.

Entre os alimentos que as A. leucophthalma consumiram no 
terceiro semestre de monitoramento estavam: goiaba-branca, 
araçá-roxo Psidium rufum (Figura 2), jerivá Syagrus romanzo-
ffiana e sangra-d’água Croton urucurana (Figura 3).

Um total de 13 espécies de plantas, divididas em 11 famílias 
foi utilizado como recurso alimentar pelo grupo de A. leuco-
phthalma. As partes da planta mais utilizadas foram os frutos 
(69,23%) e sementes (46,15%); o consumo de folhas ou inflo-
rescências representou apenas (7,69%) da dieta (Tabela 1).

Das 26 A. leucophthalma soltas apenas uma morreu após a 
soltura, e uma foi recapturada e excluída da soltura. No fim do 
monitoramento, em dezembro de 2012, mais de 20 aves eram 
observadas diariamente, estabelecidas no local, representando 
aproximadamente 77% das aves.

Discussão 
A incapacidade de adaptação novamente à natureza é citada 

como um problema por Vidolin et al. (2004). Em um trabalho de 
soltura de A. aestiva realizado no Mato Grosso do Sul, Seixas & 
Mourão (2000) constataram a sobrevivência de pelo menos 60% 
dos indivíduos soltos após 13 meses de monitoramento. Porém 
cabe salientar que o método utilizado (radiotelemetria) possibili-
tou um acompanhamento mais preciso, permitindo a estimativa de 
áreas de vida, mas a um custo bem maior que o presente estudo.

No presente estudo este problema praticamente não foi ob-
servado, visto que muitos indivíduos se estabeleceram no local, 
tendo apenas uma morte registrada, número baixo em compara-

Figura 2. Aratinga leucophthalma alimentando-se 
de Psidium rufum (Foto: Tomaz Melo).

Figura 3. Grupo de Aratinga leucophthalma alimentando-se 
de Croton urucurana (Foto: Tomaz Melo).
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ção com o trabalho de soltura de A. leucophthalma conduzido 
por Joffily (2010), onde de um grupo de 30 aves 5 vieram a 
óbito. Nesse estudo o autor comenta que supostamente as aves 
vieram a óbito por estresse térmico ou social. Resultados de su-
cesso também foram alcançados por Lima & Sampaio (2002) 
com A. auricapillus e por Lo (2010) com A. cactorum na Bahia.

A preferência por sementes de girassol, quando disponível, 
comparada a outros alimentos, também foi observada por Jo-
ffily (2010) em um grupo de A. leucophthalma proveniente de 
cativeiro. A alimentação complementar foi considerada um fator 
determinante no sucesso das solturas de Psittacula eques, sendo 
considerada inclusive de importância para facilitar o monitora-
mento, quando as aves retornavam para se alimentar (Malham 
2007). Parte do sucesso na sobrevivência das aves pode ser 
atribuído a isto, pois permitiu às aves ganharem tempo até en-
contrarem suas próprias fontes de alimento. A complementação 
alimentar, com a inserção de alimentos locais, a ocultação de 
alimentos para incentivar o forrageio e a disponibilização de ali-
mentos no local também foram considerados fatores de sucesso 
na reabilitação e soltura de psitacídeos por Lo (2010).

Lopes & Santos (2010) comentam que manter indivíduos mais 
ariscos com aves mansas pode facilitar a sobrevivência dos últi-
mos por permitir o reaprendizado de comportamentos naturais. 
Os resultados obtidos com A. leucophthalma corroboram com 
esta observação, pois no decorrer dos meses não foram mais ob-
servados comportamentos associados ao cativeiro.

Conclusão
O método utilizado para a soltura se mostrou apropriada. O 

tempo de ambientação antes da soltura, somado ao tamanho con-
siderável e estrutura dos viveiros possibilitou que as aves se acos-
tumassem gradativamente ao ambiente. Como a técnica de “soltu-
ra branda” não envolve manipulação humana durante a soltura o 
estresse é reduzido. A metodologia do monitoramento permitiu a 
coleta de dados referentes à alimentação, estabelecimento e com-
portamento geral, porém para a obtenção de dados conclusivos 
de dispersão e estimativa de área de vida a metodologia escolhida 
mostrou-se insuficiente. Quando a obtenção destes dados for ne-
cessária recomenda-se a utilização de técnicas como a radiotele-
metria, como realizado por Seixas & Mourão (2000).

Embora A. leucophthalma seja uma espécie comum em boa 
parte de sua distribuição, esta experiência positiva na recoloca-
ção na natureza incentiva iniciativas semelhantes que auxiliarão a 

conservação de espécies ameaçadas. Trabalhos de solturas e rein-
troduções são uma realidade em diversos países. No Brasil esta 
atividade ainda é vista por alguns com receio, porém para certas 
espécies, como a ararinha-azul (Cyanopsitta spixii) a reintrodu-
ção pode ser viável (Mattos et al. 2005). Portanto, experiências 
positivas ou negativas que agreguem conhecimento visando aper-
feiçoar metodologias para estes trabalhos devem ser incentivadas.
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Tabela 1. Espécies vegetais utilizadas como recurso alimentar, tipo de recurso e mês de registro, por grupo de Aratinga leucophthal-
ma soltas no Sítio Calango, Jacaraí, SP, monitoradas de 2010 à 2011.

Espécie (Família) Recurso utilizado Mês
Cecropia sp. (Cecropiaceae) frutos jan. / mai.

Croton urucurana (Euphorbiaceae) frutos / sementes jun.
Coffea arabica (Rubiaceae) frutos mai / jun.
Cupania sp. (Sapindaceae) sementes ago. / set.

Gochnatia polymorpha (Asteraceae) inflorescência / folhas dez. / fev.
Maprounea guianensis (Euphorbiaceae) sementes fev.

Miconia cinnamomifolia (Melastomataceae) frutos jul. / set.
Morus nigra (Moraceae) frutos set.

Muntingia calabura (Elaeocarpaceae) frutos dez.
Psidium guajava (Myrtaceae) frutos / sementes fev. / mar.
Psidium rufum (Myrtaceae) frutos / sementes abr. / mai.

Syagrus romanzoffiana (Arecaceae) frutos mai. / abr.
Xylophia brasiliensis (Annonaceae) sementes out. / nov.
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