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1. Apresentação  

O Brasil, com 1832 espécies de aves descritas, é um dos países com maior número de 

espécies de aves no mundo (CBRO 2011).  

A ordem Psittaciformes é dividida em duas famílias, Cacatuidae e Psittacidae, que 

compreendem cerca de 332 espécies no mundo, sendo as araras (Ara, Anodorhynchus), os 

papagaios (Amazona), os periquitos (Brotogeris, Forpus) e as maritacas (Pionus, Aratinga), 

as espécies mais conhecidas (Collar 1997). De acordo com Sick (2001), poucas são as ordens 

tão características: possuem o bico alto e recurvado, os pés zigodáctilos (o primeiro e quarto 

dedos voltados para trás) e os tarsos curtos. Assim, sua diagnose é imediata, mesmo com a 

extrema variação de tamanho nos representantes brasileiros o tamanho dos psitacídeos varia 

entre 12 cm (Forpus spp.) e 100 cm (Anodorhynchus hyacinthinus).  

Dentre os psitacídeos brasileiros, o papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva Linnaeus, 

1758) (Fig. 1) é um dos mais comuns e conhecidos (Béjcek & Stastný 2002). São papagaios 

que apresentam a plumagem característica verde, com fronte e loros azuis, faces e garganta 

amarelo-ouro, a parte basal da cauda vermelha e rêmiges azuis a quase negras.  Há indivíduos 

com a cabeça predominantemente amarela. Imaturos podem ter a cabeça toda verde (Forshaw 

1977; Sick 2001).  

Essas aves são encontradas em todos os biomas brasileiros, exceto nos Pampas 

(ICMBIO 2011), ocorrendo preferencialmente em matas úmida ou seca, em palmais e em 

beiras de rios. No Brasil são encontradas no nordeste (Piauí, Pernambuco, Bahia), no Brasil 

central (Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso) e no Rio Grande do Sul, estando ausentes das 

áreas litorâneas. Fora do Brasil ocorrem no Paraguai, norte da Argentina e Bolívia (Sick 

2001).  

Nessa espécie existe um pequeno dimorfismo sexual, o macho costuma ser mais 

robusto, principalmente em relação ao bico, e a cor da íris dos machos é amarelo-alaranjada e 
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das fêmeas vermelho-alaranjada (Sick 2001). Entretanto, para uma sexagem confiável é 

recomendado a análise  de DNA via PCR. Os materiais coletados para este exame podem ser 

sangue ou bulbos de penas (Marques et al. 2009). Essas aves possuem uma longa expectativa 

de vida, chegando a viver mais de 40 anos (Sick 1997), porém em cativeiro não há como 

determinar a idade das aves oriundas de apreensão (Medeiros et al. 2006). 

 
Figura 1- Papagaio-verdadeiro (Amazona 

aestiva) 

 

O papagaio-verdadeiro é monogâmico, acasalando com o mesmo parceiro durante 

toda a vida; nidifica em troncos ocos de palmeiras e outras árvores, forrando o ninho com 

lascas de madeira, o que facilita a secagem das fezes no interior do buraco. De acordo com 

Sick (2001), a construção de ninhos em ocos seria uma adaptação antipredatória.   

 O papagaio-verdadeiro é uma das espécies mais comumente encontradas em cativeiro, 

(Forshaw 1977), pois desperta um grande interesse devido à habilidade em imitar a voz 

humana, à inteligência, beleza e docilidade (Seixas & Mourão 2002; ICMBIO 2011). É o 

psitacídeo mais capturado do mundo (Fig. 2) e apreendido com maior frequencia pelas 

autoridades ambientais (Beissinger & Bucher 1992; Seixas & Mourão 2002). Dentre esses 

animais, os exemplares machos são mais procurados por possuírem maior capacidade de 

canto e uma plumagem mais bonita (Ribeiro & Silva 2007). A captura desses animais pode 

interferir diretamente na distribuição espacial e no tamanho das populações de A.aestiva, a 

curto e longo prazo (Seixas & Mourão 2002). Entretanto, a perda de hábitat também 
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representa uma ameaça à espécie, contribuindo para que populações diminuam em vários 

pontos de sua ocorrência.  

 

 
Figura 2. Filhotes de papagaio-verdadeiro Amazona 

aestiva apreendidos e aos cuidados do 

CRAS/IMASUL-MS.   Fonte: ICMBIO 

 

Embora A. aestiva não seja classificado como ameaçado, é o principal alvo do 

comércio ilegal de animais silvestres (Beissinger & Bucher 1992, ICMBIO 2011). Diante 

deste quadro, ações que visem a conservação dessa espécie precisam ser realizadas. Tais 

ações são extremamente importantes na definição de estratégias conservacionistas (Nunes 

2010). 

Projetos de reintrodução são uma alternativa para a conservação de populações de 

espécies (Foose 1986; Cade 1988). Um programa de reintrodução compreende soltar 

indivíduos criados em cativeiro em áreas de sua ocorrência histórica, onde a espécie não mais 

existe ou está em declínio (Kleiman 1989). Quando um projeto de reintrodução é realizado, a 

população da área de entorno do local deve ser comunicada e integrada ao projeto, a partir de 

ações de educação ambiental (Azevedo 2004). O processo de reintrodução tem sido uma 

ferramenta cada vez mais importante para o manejo de espécies e reestabelecimento de 

populações no habitat natural (Azevedo 2004; Magin et al. 1994).  

Os potenciais benefícios de um programa de reintrodução bem sucedido incluem o 

aumento da diversidade genética em uma pequena população e o estabelecimento de novas 
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populações (Carpenter 1983). Entretanto, a permanência em cativeiro durante longos períodos 

pode diminuir as chances de sobrevivência dos animais, uma vez que perdem a capacidade de 

encontrar alimento, abrigo e parceiros, e de reconhecer e fugir de predadores (Shepherdson et 

al. 1998; Griffin et al. 2000; Young 2003). 

 Recentemente, o interesse em treinar animais ingênuos a reconhecerem predadores 

tem crescido (Griffin et al. 2000). As presas, quando confrontadas com um predador, têm que 

tomar uma decisão rápida e selecionar a resposta mais efetiva em seu repertório. Respostas 

adequadas implicam a presença do processo de reconhecimento (Curio 1993). O 

reconhecimento do predador irá garantir que os animais não irão generalizar suas respostas a 

não predadores que podem apresentar características semelhantes a um predador (Griffin et al. 

2000). Colombelli-Négrel et al. (2010) treinaram o passeriforme Malurus cyaneus contra 

modelos de serpente (Pseudechis porphyriacus), raposa (Vulpes vulpes) e gavião (Accipiter 

cirrhocephalus). Ele observou que o passeriforme reconheceu os predadores, respondendo 

com vocalizações de alerta a todos os predadores, entretanto a resposta foi maior contra 

gavião, seguida pelo modelo de raposa e posteriormente a serpente.  

O comportamento antipredatório tem importantes consequências para a sobrevivência 

da presa, dinâmica da população de presas e para a estabilidade das interações predador-presa 

(Stankowich & Blumstein 2005). Este comportamento geralmente é exibido quando um 

predador é visto pela primeira vez, mas os animais podem melhorar suas respostas com 

experiência. A maior parte dos estudos sobre esse tipo de aprendizagem tem sido feito com 

peixes, aves e mamíferos (Griffin et al. 2000). 

A aquisição de uma resposta de medo ao predador via treinamento antipredação 

produz mudanças quantitativas no comportamento de escape, melhorando sua efetividade, 

como o aumento da distância de voo ou diminuição do tempo de reação (Griffin et al. 2000). 

St Clair et al. (2010) observaram que a distância de voo (a distância que eles se afastaram 

primeiramente frente a um predador em aproximação) era grande em indivíduos de batuíra-
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de-coleira-dupla (Charadrius falklandicus) em áreas onde a presença de mamíferos 

predadores era alta. 

Não se sabe sobre o aprendizado da presa sobre o predador na natureza, mas sabe-se 

que não seria o ideal pra a presa ter muitas experiências. É difícil estabelecer uma regra de 

quantos treinamentos têm que ocorrer para um reconhecimento do predador, mas sabe-se que 

quanto menos treinamento, melhor é.  Muitas apresentações causam habituação e revertem o 

aprendizado que foi feito anteriormente. Treinamentos curtos são mais econômicos e práticos 

(Griffin et al. 2000).  

A capacidade de memória dos animais após sessões de treinamento antipredação é 

extremamente variável (Azevedo 2004). Specht (2007) realizou um treinamento antipredação 

em corujinhas do mato (M. choliba). 90 dias após o treinamento foi realizado o teste de 

memória. A capacidade de memória das corujas se mostrou adequada, uma vez que os 

indivíduos responderam com comportamentos antipredador (fuga ou defesa) durante 90 dias 

após o término dos treinamentos antipredação. Esses resultados reforçam a capacidade que os 

indivíduos tem de aprender e maximizar as respostas comportamentais para evitar predadores. 

Azevedo (2004) em seu estudo também observou a capacidade de memória de emas (Rhea 

americana) treinadas e concluiu que mesmo após 88 dias do treinamento essas aves 

responderam corretamente aos predadores. 

Segundo Danchin et al. (2004), os animais podem coletar informações pessoais sobre 

seu ambiente, ou eles podem observar outros indivíduos para coletar informações sociais. As 

diferenças entre os indivíduos são descritas através da personalidade em comportamento 

animal e são definidas pelas características comportamentais e fisiológicas consistentes ao 

longo do tempo (Groothuis & Carere 2005). Um crescente corpo de evidências indica que os 

indivíduos diferem consistentemente em traços comportamentais, tais como 

agressividade, evitação à novidade, propensão a correr riscos, exploração, ou sociabilidade 

(Re´Ale et al. 2007). Esta variabilidade em tendências comportamentais pode influenciar 
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como os indivíduos lidam com as variações ambientais e, conseqüentemente, como suas 

populações podem persistir em um ambiente dinâmico e antropomorfizado (Dall et al. 2004). 

Verbeek et al. (1996), observaram que os indivíduos machos agressivos de chapim-real 

(Parus major) tendem a ser mais exploratórios para novos objetos e ambientes desconhecidos 

do que machos menos agressivos. 

Nesse sentido, é preciso que sejam desenvolvidas ações como evitar ao máximo o 

contato dos animais a serem reintroduzidos com os humanos (evitar o imprinting), evitar a 

contaminação e transmissão de doenças, e treinar os animais contra predadores antes da 

soltura, com o intuito de aumentar as chances de sucesso na conservação de espécies 

ameaçadas. 

Essa dissertação é um desses trabalhos e foi dividida em dois capítulos. O primeiro 

capítulo aborda técnicas de treinamento antipredação para papagaios e sua eficiência e 

importância para animais que serão reintroduzidos. O segundo capítulo consiste em identificar 

a personalidade de papagaios-verdadeiros e avaliar se o treinamento antipredação modifica a 

personalidade dessas aves. 
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2. Capítulo 1 

 Eficiência no treinamento antipredação de papagaios verdadeiros - Amazona aestiva 

(Linnaeus 1758) 
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2.1 Resumo 

 

O comportamento antipredatório tem importantes consequências para a sobrevivência e 

dinâmica da população de presas e para a estabilidade das interações predador-presa. Animais 

que não exibem comportamento antipredatório geralmente foram criados em cativeiro ou têm 

origem em locais onde populações de predadores não se estabeleceram. A mortalidade 

causada pela predação tem sido determinante em algumas tentativas de reintrodução de 

espécies. Treinar os animais para reconhecer e evitar predadores é uma maneira de contornar 

esse problema. Este trabalho teve o objetivo de testar uma metodologia para treinamento 

antipredação de papagaios Amazona aestiva (Linnaeus 1758) em cativeiro. Vinte e seis 

papagaios receberam treinamento utilizando modelos de gavião, humano, jaguatirica e cadeira 

(controle). Foram comparadas as respostas comportamentais dos papagaios antes, durante e 

após as sessões de treinamento antipredação. Durante os treinamentos, os comportamentos 

mais comuns dos papagaios em resposta aos predadores foram esconder atrás de arbusto, voar 

e movimentar no poleiro. Os papagaios responderam mais eficazmente aos modelos de gavião 

e humano nos testes-controle, e aos modelos de jaguatirica, gavião e humano nos testes 

antipredação.  O treinamento antipredação demonstrou ser uma alternativa viável para 

papagaios a serem reintroduzidos na natureza.  

Palavras- chave: papagaios, comportamento antipredatório, treinamento pré-soltura, 

reintrodução. 
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2.2 Introdução 

A predação é um dos fatores que afeta a distribuição e a abundância das espécies 

(McLean et al. 1999; Begon  et al. 2006). Esse fator pode resultar no melhoramento de 

estratégias físicas e comportamentais de fuga dos predadores pelas presas (Brown & Freitas 

2009). O comportamento antipredatório tem importantes consequências para a sobrevivência 

e dinâmica da população das presas, e para a estabilidade das interações predador-presa 

(Stankowich & Blumstein 2005). A maior parte dos estudos sobre esse tipo de 

comportamento tem sido feito com peixes, aves e mamíferos (Griffin et al. 2000).  

O modelo ótimo de escape afirma que quando a presa detecta seu predador, ela não 

deve fugir imediatamente, ao invés disso, ela deve monitorar sua aproximação (Cooper 2008). 

Outros fatores que afetam a decisão de escape são a condição física da presa no início do 

encontro predador-presa (fitness inicial) e os custos de escape, que são custos devido às 

despesas energéticas e risco de injúria devido aos esforços de escape (Cooper & Frederick 

2009). 

Sanz & Grajal (1998) observaram que o comportamento antipredatório de papagaio-

de-ombro-amarelo Amazona barbadensis, frente a predadores como a serpente Boa 

constrictor e o gavião Parabuteo unicinctus, incluía a fuga com vocalizações. 

Comportamento similar foi exibido por papagaios-de-testa-branca Amazona albifrons 

(Levinson 1980). A fuga significa que os papagaios devem escapar ou voar diante uma 

aproximação (Zaccaroni et al. 2007). O vôo das aves é normalmente acompanhado por uma 

resposta ao estresse fisiológico assumido para promover o sucesso do vôo, caracterizando o 

comportamento antipredatório desses animais (Hofer & East 1998).   

Outra estratégia que pode reduzir o risco de predação de aves é a busca por refúgios 

realizada pelas presas, principalmente quando realizada por predadores visualmente 

orientados (Krebs & Davies 1993). Painhos-de-cauda-forcada (Oceanodroma leucorhoa) se 

defendem do predador mandrião-grande (Stercorarius skua) permanecendo em suas tocas 
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durante o dia, só saindo à noite, evitando pousar no chão, onde o risco de predação é maior 

(Miles et al. 2013).  

Animais que não exibem comportamento antipredatório geralmente foram criados em 

cativeiro ou têm origem de um lugar onde populações de predadores não foram estabelecidas 

(Curio 1988). Evolutivamente falando, manter os comportamentos antipredatórios no 

repertório dessas espécies é energeticamente custoso, portanto, tais comportamentos tendem a 

desaparecer (Ryer & Olla 1998) 

 A mortalidade causada pela predação tem sido determinante em algumas tentativas de 

reintrodução/translocação de espécies (Beck et al. 1991; Short et al. 1992; Miller et al. 1994). 

Por exemplo, projetos anteriores de reintrodução de Rhea americana não foram bem 

sucedidos, em grande parte, devido à predação dos adultos, ovos e filhotes por cães 

domésticos (Ângela Faggioli, comunicação pessoal). Existem várias maneiras de se contornar 

esse problema: mover e soltar os animais para áreas livres de predadores; construir cercas que 

evitem a entrada dos predadores; eliminá-los localmente (através de translocações, caça, etc) 

ou treinar os animais para reconhecer e evitar predadores (Griffin et al. 2000).       

O treinamento de animais objetivando-se o reconhecimento de predadores tem 

crescido entre pesquisadores (Miller et al. 1994; Maloney & McLean 1995; McLean et 

al.1996, 1999; Richards 1998; Azevedo & Young 2006; Spetch 2007; Miles et al. 2013).  

Dentre os psitacídeos brasileiros, o papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva Linnaeus, 

1758) é um dos mais comuns e conhecidos (Béjcek & Stastný 2002). Essas aves são 

encontradas em todos os biomas, exceto nos Pampas (ICMBIO 2011). Embora A. aestiva não 

esteja ameaçado, é uma espécie de grande interesse, por ser o principal alvo do comércio 

ilegal de aves silvestres (Beissinger & Bucher 1992; Seixas & Mourão 2002; ICMBIO 2011). 

Apesar da importância da realização de projetos de reintrodução como uma alternativa para a 

conservação de populações de espécies (Foose 1986; Cade 1988), sem a realização de estudos 

comportamentais em cativeiro, indivíduos podem apresentar alta mortalidade após a soltura 
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na natureza, principalmente por causa da predação (Macias et al. 2003; White Jr et al. 2005; 

Valle et al. 2010; Veloso Junior et al. 2010; Alonso et al. 2011). 

Estudos de soltura de psitacídeos que não incluem um treinamento antipredação pré-

soltura (Sanz & Grajal 1998) têm em sua maioria animais predados por serpentes, gaviões, 

jaguatirica ou outros predadores em potencial (Macias et al. 2003; Veloso Junior et al. 2010; 

Valle et al. 2010). Os animais são capazes de aprender em vários estágios da vida, mas há 

evidências que jovens podem aprender a reconhecer predadores mais facilmente do que 

adultos (Griffin et al. 2000).  

Heezik et al. (1999) monitoraram a soltura de abetardas-Houbara (Chlamydotis 

undulata) treinadas contra predadores vivos e contra modelos de predadores. Quando 

treinadas com modelos de predadores essas aves melhoraram suas respostas frente ao 

predador, entretanto, quando reintroduzidas não obtiveram um sucesso de sobrevivência 

significativo. Os pesquisadores observaram que a sobrevivência pós-soltura foi maior em 

indivíduos treinados contra predadores vivos.  

Esta pesquisa teve o objetivo de testar uma metodologia para treinamento antipredação 

de papagaios Amazona aestiva (Linnaeus 1758) em cativeiro, além de testar a hipótese de que 

os indivíduos treinados serão capazes de reconhecer e fugir dos predadores em encontros 

futuros.   

 

2.3 Metodologia 

2.3.1 Animais: 

Foram selecionados 30 indivíduos da espécie Amazona aestiva (papagaio-verdadeiro, 

Psittacidae, Aves), oriundos do tráfico, recolhimento e entrega espontânea de animais 

silvestres. Os animais foram recolhidos de criadouros conservacionistas, fiéis-depositários 

e/ou dos Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) dos escritórios regionais do 

Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em Minas Gerais. 
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A idade dos papagaios era desconhecida, mas foram utilizados apenas indivíduos adultos em 

uma proporção sexual de 1:1. Essas aves foram sexadas através de amostras de sangue 

coletadas e analisadas pelo laboratório UNIGEN. Os papagaios passaram por um período de 

quarentena, onde receberam tratamento médico, incluindo tratamento com antibióticos; após a 

quarentena, as aves foram transferidas para um recinto de manutenção (Fig. 1), com 7,10 m de 

comprimento x 1,80 m de largura X 2,45 m de altura, delimitado por tela de arame e em um 

dos lados do recinto, por uma parede de cimento de 2,45 m de altura. Todo o trabalho foi 

conduzido na área no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) IBAMA em 

Nova Lima, Minas Gerais. 

 
Figura 1- Recinto de 

manutenção dos papagaios no 

CRAS, Nova Lima. 

 

As aves foram alimentadas duas vezes ao dia, na parte da manhã (por volta das 8:00h) 

e na parte da tarde (por volta das 14:00h). Na alimentação da manhã, as aves recebiam 400 g 

de ração industrializada para Psittacidae da marca Evicanto Papagaios®; na alimentação da 

tarde as aves recebiam frutas (seis maçãs, oito bananas, três laranjas, um mamão de 1,5kg e 
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sementes de girassol), que eram oferecidas em duas bandejas de alumínio encaixadas nos 

poleiros. Água era oferecida ad libitum. 

As aves foram marcadas na região peitoral com pincel atômico Pilot 1100-P
r
,
  

nas 

cores vermelho e preto, para identificação individual. Anilhas de alumínio coloridas (Capri) 

reforçaram a marcação para reconhecimento individual.   

 Três papagaios morreram (anilhas 543, 473 e 283) ao longo do experimento e um 

(anilha 502) foi retirado do projeto por causa de injúrias decorrentes de uma briga com outro 

papagaio, restando 26 papagaios no estudo.  

 

 2.3.2 Etograma: 

Foi construído um etograma (Tabela 1) para os papagaios, com base em 20 horas de 

observações preliminares e consulta à literatura científica (Prestes 2000; Andrade & Azevedo 

2011). As observações preliminares foram realizadas das 7:00h às 9:00h e das 17:00h às 

19:00h durante cinco dias consecutivos. Esses foram os períodos ideais, pois os papagaios são 

aves diurnas e inativas nos períodos mais quentes do dia (Collar, 1997; Pitter & Christiansen, 

1997; Gilardi & Munn, 1998). Os comportamentos foram anotados de forma contínua e sem 

restrições [método ad libitum (Altmann 1974)]. 

 

Tabela 1: Comportamentos observados durante os treinamentos antipredação escolhidos dentro 

do etograma piloto realizado para Amazona aestiva mantidos no IBAMA/BH. 

Nº Comportamento Código Descrição 

1 Parado ativo PA Parado observando o ambiente. 

2 Parado inativo PI Dormir ou repousar sobre o ventre, com os olhos fechados. 

3 Auto-limpeza AL Utilizar o bico para limpar as próprias penas. 

4 Limpeza-intraespecífica LI Utilizar o bico para limpar as penas de um co-específico. 

5 Movimentar na tela MT Deslocar na tela. 

7 Bocejar BO Em postura de descanso, abre e fecha a o bico elevando a língua. 

8 Alerta A Observar atentamente os arredores. 

9 Movimentar poleiro MP Deslocar no poleiro. 

11 Parado na tela PT Auto-explicativo. 

12 Bicar o poleiro BP Auto-explicativo. 
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Nº Comportamento Código Descrição 

13 Esticar a perna EP Em posição de descanso, a ave ergue a perna. 

14 Esconder atrás do arbusto EAT Auto-explicativo. 

15 Voar VOAR Auto-explicativo. 

16 Morder a folha MF Mordiscar a folha. 

17 Raspar o bico no poleiro RB Limpar o bico, passando a parte lateral do mesmo no poleiro. 

18 Coçar a cabeça CC Com uma das patas voltadas para cima, coça a região da cabeça. 

19 Esticar a asa ESA Em posição de descanso, a ave ergue simultaneamente as asas. 

20 Bicar o plástico BPL Auto-explicativo. 

21 Abaixar a cabeça AK Auto-explicativo. 

22 Pacing PAC Andar de um lado para o outro no poleiro ou no chão, 
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Mastigar a madeira 

 

MM 

sem motivo aparente e de forma repetitiva. 

Mordiscar áreas do poleiro. 

24 Vocalizar VO Vocalização típica da espécie. 

25 Morder a pena MPE Mordiscar penas soltas. 

26 Caminhar pelo chão CCh Auto-explicativo. 

27 Tentando atacar TA 
Perseguição à um co-específico ou humano, bicando-o de forma 

agressiva. 

28 Mexer no objeto MO Auto-explicativo. 

29 Bicar o caixote BC Auto-explicativo. 

 

2.3.3 Recinto para treinamento: 

Para as sessões de treinamento foi utilizado um recinto de medidas iguais às do recinto 

de manutenção. As laterais do recinto foram cobertas com lona plástica preta por toda a sua 

extensão, para que as aves não conseguissem observar as ações realizadas do lado de fora; 

o teto do recinto permaneceu sem lona preta. Uma abertura na parte frontal do recinto foi 

feita na lona plástica, para permitir ao pesquisador observar os comportamentos das aves 

dentro do recinto. O recinto apresentava no fundo um arbusto, que funcionou como ponto 

de escape para as aves durante as sessões de treinamento. 

2.3.4 Treinamento antipredação: 

As aves foram divididas em 10 grupos com três indivíduos cada. Dos 10 grupos 

formados, oito receberam algum tipo de treinamento antipredação (grupos-teste) e dois não 

receberam nenhum tipo de treinamento antipredação (grupos-controle) (Tabela 2). Os grupos-

teste 1 e 2 foram treinados contra todos os predadores. Os grupos-teste 3 e 4 receberam 
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treinamento apenas contra o gavião, os grupos-teste 5 e 6 foram treinados contra jaguatirica, e 

os grupos-teste 7 e 8 foram treinados contra  humano. Os grupos-controle 9 e 10 não 

receberam treinamento (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Divisão dos grupos de psitacídeos para o 

treinamento antipredação. 

Grupo Predador Sexo do 

papagaio 

Número de 

indivíduos/grupo 

1 Jag; Gav; Hum M;M;F 3 

2 Jag; Gav; Hum M;M;F 3 

3 Gav M;M;F 3 

4 Gav M;M;F 3 

5 Jag F;F;M 3 

6 Jag F;F;M 3 

7 Hum F;F;M 3 

8 Hum F;F;M 3 

9 Cont F;F;M 3 

10 Cont M;M;F 3 

Legenda: Jag=jaguatirica; Gav=gavião; 

Hum=humano; F=feminino; M=masculino. 

C=Controle. 

 

As aves foram treinadas com a utilização de modelos taxidermizados de predadores 

em potencial. Foi utilizado um modelo de jaguatirica (Leopardus pardalis) cedido pelo 

Museu de Zoologia dos Vertebrados da Universidade Federal de Ouro Preto, que estava 

montado em posição quadrúpede (Fig. 2). Foi utilizado também um modelo de gavião-de-asa-

telha (Parabuteo unicinctus), cedido pelo Museu de Ciências naturais da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, montado com as asas abertas, simulando posição de 

voo (Fig. 2). O predador humano era representado por uma pessoa que sempre usava os 

mesmos trajes (camisa vermelha e chapéu de palha) em todos os testes (Fig. 2). Uma cadeira 

de ferro foi utilizada como modelo controle (Fig. 2). 
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Figura 2- Modelos de jaguatirica (superior esquerdo) e gavião (superior direito), 

humano (inferior esquerdo) e cadeira (inferior direito), utilizados no treinamento 

antipredação. 

 

2.3.5 Treinamentos: 

 Cada treinamento foi feito em três sessões. Para os grupos 1 e 2, que foram treinados 

contra três tipos diferentes de predadores, foram realizadas nove sessões, três para cada tipo 

de predador. Para os grupos de 3 a 8, treinados apenas contra um predador, foram realizadas 

três sessões para cada. Os grupos-controle não foram treinados, mas passaram por um manejo 

semelhante ao dos grupos treinados, também com três sessões cada. As sessões de 

treinamento foram realizadas durante quatro dias consecutivos (segunda-feira à quinta-feira), 

distribuídas em quatro sessões de treinamento por dia (Tabela 3). Os testes aconteceram em 

fevereiro de 2012.  
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Tabela 3: Sequencia de treinamentos realizados. Cada coluna representa um dia de treinamento. 

1º semana 2ª semana 3ª semana 

G1g G1j G1h G9 G1g G1j G1h G9 G1g G1j G1h G9 

G2g G2j G2h G10 G2g G2j G2h G10 G2g G2j G2h G10 

G3 G5 G7  G3 G5 G7  G3 G5 G7  

G4 G6 G8  G4 G6 G8  G4 G6 G8  
Legenda: G1 e G2 = grupos treinados contra gavião, jaguatirica e humano. G3 e G4 = grupos 

treinados contra gavião. G5 e G6 = grupos treinados contra jaguatirica. G7 e G8 = grupos treinados 

contra humano. G9 e G10 = grupos controle.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.3.6 Procedimentos: 

  

Antes do início de cada treinamento, um grupo de papagaios era transferido para o 

recinto de treinamento. Neste recinto os indivíduos permaneciam por um tempo de 15 

minutos para se aclimatarem e relaxarem. Cada teste foi realizado em um tempo total de 18 

minutos, separados da seguinte maneira: dois minutos iniciais antes da aparição do predador, 

um minuto de apresentação do predador (perseguição) e 15 minutos após o desaparecimento 

do predador. Os modelos de predadores jaguatirica e o humano foram exibidos às aves na 

parte frontal do recinto e o gavião no teto do recinto. Depois de 15 segundos, o predador foi 

retirado da vista das aves e um homem vestido com uma fantasia preta, encapuzado e 

carregando um puçá (Fig. 3), entrou correndo pelo recinto, simulando uma captura (estímulo 

aversivo). A rede de captura estava sempre apontada para o chão. A captura foi sempre 

simulada, nunca real; a fantasia vestida pelo homem teve como única função o disfarce da 

silhueta humana. Para esses grupos, o aparecimento do modelo do felino, do gavião e do 

humano foi associado ao processo de captura. As aves foram perseguidas pelo homem durante 

30 segundos. Após a saída do homem do recinto, o modelo de predador foi novamente 

exibido aos psitacídeos por mais 15 segundos (Diagrama 1). Os grupos-controle, com a 

cadeira, seguiram os mesmos padrões dos treinamentos antipredação com o modelo de 
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jaguatirica, gavião e humano, embora a perseguição humana (estímulo aversivo) não tenha 

sido realizada.  

 

 

  

 

 

Diagrama 1:  Fases do treinamento com Amazona aestiva e momentos de registros de 

comportamento. 

 

 

Os testes foram filmados em webcam, utilizando-se um notebook da marca 

COMPAQ. Os dados comportamentais foram coletados utilizando-se o método focal, com 

registro instantâneo e intervalo amostral de 15 segundos (Altmann, 1974). 

 

Figura 3- Pessoa fantasiada que 

perseguia os papagaios após o 

estímulo visual (predador). 

 

Todos os treinamentos foram realizados entre 8:00-9:00h e 16:00-17:00h. Esses são os 

períodos ideais, pois os papagaios são aves diurnas e inativas nos períodos mais quentes do 

dia (Collar, 1997; Pitter & Christiansen, 1997; Gilardi & Munn, 1998). 

  

 

FASE 1 

ANTES 

2 min 15 min 

FASE 3 

APÓS 

FASE 2 

DURANTE 

15s 30s 45s 60s 

modelo modelo perseguição 

Scan Scan 
Scan 
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2.3.6 Testes-controle após treinamento 

Foi feita a apresentação do modelo de predador aos grupos treinados e aos grupos-

controle com o intuito de avaliar a efetividade do treinamento. Esses testes consistiram na 

apresentação dos modelos de predador (felino, gavião e humano) a todas as aves, sem associá-

los ao estímulo aversivo, e cada teste durou 18 minutos, como no treinamento.  Cada grupo só 

foi testado uma vez com cada predador, 30 e 60 dias após o treinamento, totalizando 60 testes. 

Com esses intervalos de tempo também foi verificada a capacidade de retenção (memória) do 

comportamento aversivo, algum tempo após o treinamento. 

 

2.3.7 Análise dos dados  

Foi utilizado o teste não-paramétrico de Friedman para avaliar se existiam diferenças 

entre os tratamentos (controle, misto, gavião, jaguatirica e humano) (Zar 1999). Os 

tratamentos foram definidos para as análises da seguinte forma: gavião-misto, jaguatirica-

misto e humano-misto representavam os tratamentos onde os papagaios eram treinados com 

esses três tipos de predadores. Gavião-simples, jaguatirica-simples e humano-simples 

representavam os tratamentos onde os papagaios eram treinados com apenas um desses 

predadores. A cadeira representava o controle. O teste de Friedman também foi utilizado para 

avaliar os comportamentos expressados pelos papagaios na presença dos predadores entre as 

fases dos treinamentos antipredação (antes, durante e após). O teste post-hoc de Tukey foi 

utilizado para se verificar entre quais tratamentos ou fases estavam as diferenças significativas 

indicadas pelo teste de Friedman.  

Os dados dos testes-controle após treinamento foram analisados a partir do teste não-

paramétrico do qui-quadrado (Zar 1999). Todos os testes foram realizados ao nível de 

significância de 95%.  
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2.6 Resultados 

As médias dos comportamentos dos papagaios treinados e não treinados, separados 

por tratamento na fase durante, estão mostradas na tabela 4. Apenas o comportamento parado 

ativo diferiu estatisticamente entre os tratamentos controle-controle e simples-gavião. Os 

comportamentos de relaxamento não foram expressados na fase durante pelos papagaios 

treinados, exceto parado ativo e parado inativo (tabela 4).  

Tabela 4- Número médio de registros dos comportamentos expressados pelos papagaios durante as 

sessões de treinamento separados por tratamento. 

Comportamento 
na 

fase durante 

Tratamento 
  

controle- 
controle 

misto- 
gavião 

misto- 
humano 

misto- 
jaguatirica 

simples- 
gavião 

simples- 
humano 

Simples-
jaguatirica 

Friedma
n 

Valor de 
p 

Média de PA 2,1
a
 0,7 0,5 1,3 0,3

b
 0,6 0,4 13,1 0,04* 

Média de EAT 0,5 1,0 0,6 0.5 1,0 1,7 1,8 12,3 0,06 

Média de PI 0,5 0 0 0 0 0 0 3,0 0,81 

Média de Al 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 

Média de MP 0,3 0,1 0,4 0,9 0,6 0,2 0,4 10,5 0,10 

Média de VOAR 0 0,4 0,8 0,7 0,4 0,7 0,4 9,1 0,17 

Média de A 0 0,1 0 0 0 0 0 0,8 0,99 

Média de PAC 0,5 0 0 0 0 0 0 3,0 0,81 

Média de BO 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 

Média de Ak 0 0,4 0 0 0,1 0 0 6,3 0,39 

Legenda: *= comportamentos que diferiram estatisticamente.
a
,
b
= localização da diferença estatística. 

PA-parado ativo; PI-parado inativo; AL-auto limpeza; MP-movimentar no poleiro; BO-bocejar; A-

alerta; EAT-esconder atrás do arbusto; VOAR-auto-explicativo; AK- abaixar a cabeça; PAC-pacing.  

 

As médias dos comportamentos esconder atrás do arbusto, parado ativo e voar foram 

maiores em resposta ao gavião. Esconder atrás do arbusto, parado ativo, voar e movimentar 

no poleiro foram em ordem os comportamentos mais comuns dos papagaios em resposta à 

jaguatirica. Os comportamentos esconder atrás do arbusto, voar, parado ativo, movimentar 

poleiro e movimentar tela, foram em ordem os mais executados pelos papagaios em resposta 

ao humano. As médias citadas são referente à fase 2 do treinamento  (Tabela 5).  

No grupo-controle, o comportamento mais exibido na fase 2 foi parado ativo, seguido 

por parado inativo e esconder atrás do arbusto. Para o comportamento voar na fase 2, houve 
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diferença estatiscamente significativa entre jaguatirica e controle e entre humano e controle, 

sendo voar mais exibido com os modelos da jaguatirica e humano (Tabela 5).  

  Os papagaios exibiram o comportamento parado ativo na fase antes com maior 

frequência, havendo diferença estatisticamente significativa entre o gavião e controle (Tabela 

5).  

Para o mesmo comportamento, na fase após, houve diferença entre jaguatirica e 

humano e jaguatirica e controle. Movimentar no poleiro e movimentar na tela diferiram entre 

o predador jaguatirica e controle. Alerta apresentou diferença entre gavião e humano e 

esconder atrás do arbusto a diferença foi presente entre humano e controle. (Tabela 5).  

Tabela 5- Resultado dos comportamentos expressados pelos papagaios na presença dos predadores e 

no teste controle nas diversas fases dos treinamentos antipredação segundo teste de Friedman. 

Comportamento Fase Gavião Jaguatirica Humano Controle Friedman Valor de p 

PA Antes 17,3±1,9
a
 17,5±1,6

a,b
 17,2±2,1

a,b
 3,6±0,6

b
 11,7 0.01* 

PA Durante 1,5±0,7 2,7±0,6 1,6±0,6 2,1±0,6 3,6 0.31 

PA Depois 68,6±11,6
a,b

 74,5±11,6
a
 37,4±11,2

b
 23,6±2,2

b
 11,9 0.01* 

PI Antes 1,2±0,6 1,8±1 2,5±0,9 1,2±0,1 1,7 0,64 

PI Durante 0 0 0 0,5±0,2 0,6 0,89 

PI Depois 10,2±4,5 10,2±4,7 7±3,9 16,3±4,6 1,3 0,72 

MT Antes 0,1±0,1 0 0,2±0,2 0,3±0,3 0.1 0.98 

MT Durante 0,2±0,2 0,7±0,3 0,6±0,3 0 2.6 0.46 

MT Depois 3±0,9
a,b

 3,2±2,1
a
 0,2±0,2

a,b
 0

b
 8.2 0.04* 

MP Antes 0,1±0,1 0,2±0,2 0 0,2±0,2 2.0 0.57 

MP Durante 0,7±0,3 1,4±0,4 0,6±0,3 0,3±0,1 5.1 0.16 

MP Depois 0,2±0,6
a,b

 2±0,2
a
 1±0,1

a,b
 0,2±1,2

b
 9.3 0.02* 

A Antes 0,3±0,1 0 0 0 2.4 0.49 

A Durante 0,2±0,1 0 0 0 0.6 0.9 

A Depois 1,5±0,5
a
 1,3±0,4

a,b
 0,1±0,1

b
 0,2±0,1ª,

b
 10 0.02* 

EAT Antes 3±1,8 2,7±1,5 2,7±1,5 1,5±0,9 0.4 0.94 

EAT Durante 8±5,6 3,5±1,0 3,5±1,1 0,5±0,3 4.9 0.17 

EAT Depois 55,8±17,5
a,b

 62,7±17,9
a,b

 87,6±19,4
a
 8±4

b
 8.5 0.03* 

VOAR Antes 0 0 0 0 0 0 

VOAR Durante 1,3±0,3
a,b

 1,7±0,3
a
 1,7±0,3

a
 0

b
 15.4 0.01* 

VOAR Depois 0 0 0 0,1±0,1 0.1 0.98 

Legenda: *= comportamentos que diferiram estatisticamente.
a
,
b
= localização da diferença 

estatística.1= antes do treinamento; 2= durante o treinamento; 3= após o treinamento. PA-parado 

ativo; PI-parado inativo; AL-auto limpeza; LI-limpeza intraespecífica; MT-movimentar sobre a tela; 

MP-movimentar no poleiro; BO-bocejar; A-alerta; PT-parado na tela; BP-bicar o poleiro; EP-esticar 

perna; EAT-esconder atrás do arbusto; VOAR-auto-explicativo; MF-morder a folha; RB-raspar o bico 
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no poleiro; CC-coçar a cabeça; ESA-esticar asa; BPL-bicar plástico; AK- abaixar a cabeça; PAC-

pacing; MM-mastigar madeira; VO-vocalizar; MPE- morder pena 

 

Não foram observadas diferenças na exibição dos comportamentos anotados durante 

as sessões de testes-controle para nenhum dos tratamentos com 30 ou 60 dias após a aplicação 

dos treinamentos antipredação (Tabela 6).  

Tabela 6: Comportamentos de aversão  em percentuais observados pelos papagaios durante os testes-

controle, 30 dias e 60 dias após o treinamento. 

  
30 dias (%) 

   
60 dias (%) 

  

Tratamento  
Predadores  

   
Predadores 

  
Gavião Humano Jaguatirica Média Gavião Humano Jaguatirica Média 

Controle 0,80 1,00 0,30 0,70 0,60 1,00 0,19 0,60 

Gavião 1,00 0,92 0,83 0,92 0,65 1,00 1,00 0,88 

Humano 0,80 1,00 0,35 0,72 0,80 1,00 0,85 0,88 

Jaguatirica 0,92 0,92 0,67 0,83 0,79 1,00 0,67 0,82 

Misto 0,92 0,71 0,54 0,72 0,29 1,00 0,54 0,61 

         
Média 0,89 0,91 0,54 0,78 0,63 1,00 0,65 0,76 

 

 

2.7 Discussão 

Foi observado que já na primeira sessão os papagaios responderam aos predadores. 

Curio et al. (1978) encontraram o mesmo resultado treinando melro-preto contra o 

passeriforme Philemon corniculatus. Comportamentos de aversão geralmente têm de ser 

funcionais quando um predador é visto pela primeira vez, mas os animais podem melhorar 

suas respostas com experiência (McLean & Rhodes 1991; Griffin et al. 2000) . 

A média de parado ativo na fase durante, foi estatisticamente diferente entre os 

tratamentos controle-controle e simples-gavião, sendo mais desempenhando nos grupos- 

controle. PAC, considerado um comportamento anormal (Young 2003), aconteceu no 

tratamento controle-controle em virtude de um único indivíduo presente em um dos dois 

grupos-controle. Esse indivíduo (anilha 283; grupo 9) sempre desempenhava esse 

comportamento, independente da fase do experimento, devendo ser excluído do grupo a ser 

reintroduzido na natureza. Durante os treinamentos, a frequencia de comportamentos de 
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relaxamento (parado ativo, parado inativo, auto-limpeza e bocejar) (Prestes 2000; Andrade & 

Azevedo 2011) foi alta no tratamento controle, com exceção de parado ativo, que foi 

observado em todos os tratamentos.  Resultados semelhantes foram encontrados para outras 

espécies de aves como emas Rhea americana Azevedo & Young (2006), corujinha-do-mato 

Megascops [Otus] Choliba Spetch (2007) e pardais Petroica australis Maloney & McLean 

(1995). 

As médias dos comportamentos esconder atrás do arbusto, parado ativo e voar foram 

maiores em resposta ao gavião. Esses comportamentos também foram observados por White 

Jr et al. (2005) treinando papagaios Amazona ventralis contra modelos de falcões e por  

Alonso et al. (2011) treinando corujas contra modelos de gavião. Abaixar a cabeça foi exibido 

exclusivamente em resposta ao modelo de gavião durante o treinamento. Zaccaroni et al. 

(2007) observaram que a resposta antipredatória mais frequente em perdizes-gregas (Alectoris 

graeca) a um modelo taxidermizado de falcão era abaixar. De acordo com os autores, abaixar 

é um tipo de comportamento críptico, eficaz quando aves se escondem de falcões e demais 

aves predatórias. 

Esconder atrás do arbusto, parado ativo, voar e movimentar no poleiro foram as 

respostas mais frequentes frente ao predador jaguatirica e humano. Zaccaroni et al. (2007) 

afirmam que um predador terrestre, o qual tem sua tática de caça baseada em uma 

aproximação silenciosa e furtiva, permite à ave localizar e monitorar o predador, para que a 

ave voe ou escape diante da aproximação de uma ameaça, justificando as reações de defesa 

dos papagaios à jaguatirica durante o treinamento. A reação de defesa dos papagaios ao 

humano pode ser justificada pelo fato de que quando um humano caminha em direção a um 

animal, as espécies que utilizam vôo para escapar de seus predadores, inevitavelmente, irão se 

afastar (Blumstein 2010, St Clair et al. 2010).  

A falta de exibição de comportamentos de medo durante os testes com a cadeira para 

os grupos-controle comprovou que as aves estavam respondendo, de fato, apenas aos modelos 
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de predadores. Os papagaios responderam ao estímulo cadeira com comportamentos de 

relaxamento e não de antipredação. 

Na fase durante, o único comportamento que apresentou diferença estatística entre os 

modelos foi voar, entre o modelo jaguatirica e cadeira e entre o humano e cadeira.  Jaguatirica 

e humano são predadores em potencial dos papagaios e voar é um comportamento de defesa. 

Quando os papagaios locomovem-se voando, são movidos em função de alguns estímulos, 

dentre eles fugir de um predador (Prestes 2000). O comportamento de voo para gavião não foi 

significativamente diferente do controle. Provavelmente não deve ser vantajoso para um 

papagaio voar ao ver um gavião, já que suas respostas esconder atrás do arbusto e abaixar a 

cabeça foram mais frequentes, sendo este último comportamento exibido somente frente ao 

gavião. Mesmo com uma frequencia menor do que na fase depois, o comportamento alerta foi 

exibido na fase antes somente no treinamento contra gavião. Prestes (2000) observou em seu 

estudo que papagaios Amazona petrei ficam mais atentos ao seu redor quando em posição de 

descanso. Em contrapartida, na fase durante, esse comportamento ocorreu também somente 

em resposta ao gavião. Hemmil & Pfeil (2010) observaram que, para caranguejos, o 

comportamento congelar tem duas consequências: primeiro, dificulta a detecção do 

caranguejo, e segundo, faz com que seu metabolismo abaixe, reduzindo a movimentação do 

sangue, diminuindo o barulho, dificultando também sua detecção. Mesmo sendo grupos muito 

diferentes, supõe-se que em papagaios, o comportamento alerta tenha a mesma função do 

comportamento congelar em caranguejos. Miranda et al. (2006) observaram também esse 

comportamento de imobilidade em bugios Alouatta guariba clamitans se defendendo do 

gavião Spizaetus tyrannus. Os gaviões falhavam em localizar os bugios, que permaneciam 

imóveis e em silêncio. Segundo Alcock (1979), presas que têm a capacidade de permanecer 

imóveis por um período de tempo, conciliam características estruturais e comportamentais 

que dificultam a sua localização. Na fase depois, alerta foi presente em resposta a todos os 
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predadores, com frequência maior em gavião e jaguatirica. Já era esperado que alerta 

ocorresse mais na fase após por causa da experiência de perseguição que acabou de ocorrer. 

Nos testes-controle, 30 dias após as sessões, os grupos treinados somente contra 

gavião ou somente contra humano obtiveram maiores índices de comportamento de aversão 

quando testados com seus respectivos predadores.   

  Em geral, os resultados desses testes mostram que as respostas ao gavião e humano 

foram maiores do que as respostas à jaguatirica, supostamente porque os papagaios 

aprenderam a se afastar da jaguatirica e com o tempo perceberam que desta forma, este 

predador não os alcançaria. Já em relação ao gavião e humano, o medo perdurava por mais 

tempo, pois os indivíduos se sentiam ameaçados por esses predadores durante toda a fase.  

As médias do grupo-misto e do grupo-controleforam menores do que os grupos 

gavião, humano e jaguatirica, tanto 30, quanto 60 dias após o treinamento. Esses resultados do 

grupo-misto demonstram indício de habituação. As aves ainda não estavam habituadas ao 

treinamento, mas, caso eles se repetissem por mais algumas vezes, possivelmente elas se 

habituariam. Heezik et al. (1999) observaram em seu estudo com abetardas-

Houbara (Chlamydotis undulata) treinadas contra um modelo de raposa, que mais de uma 

sessão de treinamento já era o suficiente para causar habituação nos animais treinados. É 

difícil estabelecer uma regra de quantos treinamentos têm que ocorrer para um 

reconhecimento do predador, mas sabe-se que quanto menos treinamento, melhor. Muitas 

apresentações causam habituação e revertem o aprendizado que foi feito anteriormente 

(Griffin et al. 2000). Em relação ao grupo-controle, supõe-se que o fato de os papagaios não 

terem sido treinados contra esses predadores, fez com os indivíduos respondessem com 

menos intensidade que os outros grupos. 

O uso de modelos de predadores se mostrou bastante eficiente, com indivíduos 

respondendo com reações de medo durante o treinamento. A utilização de modelos 

taxidermizados é uma técnica efetiva para se estudar a aquisição da capacidade de 
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reconhecimento do predador (Curio 1988). É difícil simular um real encontro da presa com o 

predador usando modelos de predadores (Heezik et al. 1999),  por isso é importante que se 

associe o predador ao estímulo aversivo, com o objetivo de causar aversão na presa frente o 

predador (Azevedo & Young 2006, Spetch 2007). 

Treinamentos, onde a predação compromete o sucesso desse processo são estratégias 

que devem ser consideradas em programas de reintrodução (Heezik et al. 1999; Shier  & 

Owings 2007).  Alonso et al. (2011) observaram uma taxa de predação duas vezes maior em 

grupos de corujas Athene noctu  treinadas contra gavião do que grupos não treinadas quando 

reintroduzidas. Entretanto, deve ser levado em consideração que o sucesso do treinamento 

antipredação nem sempre implica um sucesso de sobrevivência na reintrodução. Além disso, a 

tentativa em ensinar indivíduos corajosos a se tornarem cautelosos pode ser extremamente 

difícil, portanto o treinamento deve buscar resultar em aversão a ameaças específicas, como 

humanos e predadores em potencial Bremner-Harrison et al. (2004) . Quando animais 

treinados são reintroduzidos na natureza, eles atuam como modelos para indivíduos ingênuos, 

incluindo filhotes e adultos, que podem adquirir o comportamento antipredatório (Sanz & 

Grajal 1998, Griffin et al. 2000).  
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3. Capítulo 2 

A personalidade em papagaios Amazona aestiva (Linnaeus 1758) se modifica após a 

aplicação de sessões de treinamento antipredação? 
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3.1 Resumo 

As diferenças entre os indivíduos são descritas através de estudos da personalidade e são 

definidas por suas características comportamentais e fisiológicas. A personalidade de 

papagaios Amazona aestiva foi avaliada em cativeiro, através do cálculo do índice de 

personalidade antes e após sessões de treinamento antipredação. Não foi encontrada diferença 

estatística entre as respostas comportamentais dos papagaios antes e após as sessões de 

treinamento. Em 50% dos casos, os índices de personalidade aumentaram após as sessões de 

treinamento antipredação, apenas em 33% dos casos as aves se tornaram mais medrosas após 

a realização das sessões de treinamento. A tendência dos papagaios em exibir 

comportamentos de coragem no teste de personalidade, mesmo após as sessões de 

treinamento, pode ser justificada pela notável capacidade cognitiva dos papagaios. O estudo 

da personalidade tem grande importância em programas de reintrodução e translocação para 

se avaliar a posição de cada indivíduo no contínuo da timidez-coragem, pois a escolha dos 

melhores animais para se reintroduzir pode ser decisiva em suas sobrevivências.  

 Palavras-chave: papagaios, índice de personalidade, conservação, reintrodução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

3.2 Introdução 

Diferenças comportamentais ocorrem não somente entre as espécies, mas também 

entre indivíduos de uma mesma espécie (Bekoff 2004). Muitos animais, de humanos a 

artrópodes, diferem individualmente em como eles respondem aos estímulos ambientais, 

dentre eles, à novidade, o risco e à sociabilidade (Lendvai et al. 2011). Em um grupo de 

animais, mesmo aspectos mais simples de um comportamento, especialmente do 

comportamento social, irão demonstrar que os indivíduos não são idênticos (Alcock 1979). 

Essas diferenças são definidas por suas características comportamentais e fisiológicas e 

podem ser descritas através de suas personalidades (Alcock 1979; Groothuis & Carere 2005).  

O modelo contínuo timidez-coragem (Wilson et al. 1994; Kurvers et al. 2010), pode 

ser usado para descrever e quantificar a variação comportamental em humanos e em outros 

animais (Wilson et al. 1994; Watters & Powell 2012).  

A reintrodução de animais de cativeiro é uma alternativa para a conservação de 

espécies (Foose 1986; Cade 1988). Medir a personalidade pode ser fundamental na escolha de 

animais antes de serem reintroduzidos (Azevedo & Young 2006). Indivíduos corajosos não 

devem ser reintroduzidos, pois terão alto risco de morrer (Bremner-Harrison et al. 2004). 

Além disso, a realização de treinamentos de reconhecimento de predador tem crescido em 

importância (Griffin et al. 2000), pois podem reduzir a mortalidade por predação após a 

soltura (Macias et al. 2003; Valle et al. 2010; Veloso Junior et al. 2010). 

A falta de um treinamento de reconhecimento de predadores pode ter grande 

influência na morte de animais reintroduzidos, como observado para antílopes Ourebia ourebi 

(Grey-Ross et al. 2009), em que a caça e predação natural foram as maiores causas de morte 

desses animais.  

Além do treinamento para reconhecimento de predadores, é importante que as aves 

tenham um bom condicionamento de voo e que sejam capazes de se alimentarem quando 

reintroduzidas.  Em treinamento pré-soltura, a Associação Bichos da Mata (2006) alocou 
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grupos de aves de até 40 aves  em recintos de 60 metros quadrados, com poleiros colocados 

no alto, em número suficiente para repouso e em distância para que o animal fosse forçado a 

treinar  voo.  Já no estudo de Nunes (2006), o viveiro para reintrodução de aves, continha 

espaço mais do que suficiente para voo e exercício, além de galhos de todos os tamanhos e 

diâmetros, vegetação arbustiva para que as aves aprendessem a se camuflar e se esconder de 

predadores e das temperaturas frias durante o período noturno. Para uma alimentação próxima 

à encontrada na natureza, foram inserias frutas inteiras e outros itens disponíveis na dieta das 

aves, a fim de que as aves passassem a preferir alimentos in natura à alimentos anteriormente 

fornecidos, tais como girassol e comida caseira (Associação Bichos da Mata 2006). 

Os animais podem observar outros indivíduos para coletar informações sociais 

(Danchin et al. 2004) e indivíduos corajosos, que aprendem rápido, podem ser bons modelos 

para a transmissão social de suas habilidades. Entretanto, a probabilidade desses animais 

serem predados após a reintrodução é muito grande. Sendo assim, treinar indivíduos tímidos é 

também importante, já que podem responder melhor às situações de encontro com predadores 

(Azevedo & Young 2006). Quando for realizada a reprodução, a situação ideal seria a 

reprodução de indivíduos com grande capacidade de aprendizagem, mas não tão corajosos e 

nem tão medrosos, não ocupando os extremos do contínuo timidez-coragem, mas sim 

posições intermediárias que permitam a resposta correta diante de uma ameaça, como um 

predador (Azevedo & Young 2006). 

Dentre os psitacídeos brasileiros, o papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva Linnaeus, 

1758) é um dos mais comuns e conhecidos (Béjcek & Stastný 2002). Ocorre em todos os 

biomas brasileiros, exceto nos Pampas (ICMBIO 2011), e embora não esteja ameaçado no 

Brasil, é o principal alvo do comércio ilegal de psitacídeos silvestres (Beissinger & Bucher 

1992; Seixas & Mourão 2002; ICMBIO 2011). A captura desses animais pode interferir 

diretamente na distribuição espacial e no tamanho de suas populações a curto e longo prazo 

(Seixas & Mourão 2002).  
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No Brasil, apesar do enorme número de espécies e espécimes animais apreendidos 

anualmente (Renctas, 2001), há poucos trabalhos publicados, especialmente de aves, sobre a 

reintrodução destes animais (Marini & Garcia 2005). Muitas vezes, os animais apreendidos 

são soltos em ambientes inadequados (áreas ou biomas diferentes dos registrados como áreas 

naturais de ocorrência da espécie), e frequentemente não recebem nenhum tipo de 

monitoramento após a liberação (Rodrigues 2006) ou treinamento antes de reintroduzidos.  

O objetivo desse estudo foi avaliar a personalidade de indivíduos de A. aestiva criados 

em cativeiro e testar a hipótese de que os animais se tornarão mais medrosos após passarem 

pelo treinamento antipredação. 

 

 

3.3 Metodologia 

3.3.1 Animais  

Foram selecionados os mesmos animais do treinamento antipredação (capítulo 1). 

 

3.3.2 Treinamento antipredação 

Descrição do treinamento conforme apresentado no capítulo 1. 

 

3.3.3 Testes de personalidade 

Os testes de personalidade foram realizados onze dias antes e onze dias depois dos 

papagaios serem submetidos aos testes antipredação (papagaios treinados e não-treinados – 

grupos-controle). O etograma utilizado nesse teste foi o mesmo utilizado para o treinamento 

antipredação (capítulo 1). Os testes de personalidade foram filmados com a webcam de um 

notebook da marca COMPAQ. 
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Para os testes foram utilizados dois objetos novos, que os papagaios não haviam visto 

anteriormente: um cone de sinalização de trânsito e uma combinação de um pote de batatas 

chips conectado a uma garrafa de leite (Fig.1).  

  
Figura 1. Objetos “novos” apresentados às aves. 

 

No centro do recinto se encontrava um pedestal onde era exposto o objeto às aves (Fig. 

2). Havia quatro poleiros no recinto contendo marcações indicando a distância aproximada do 

do objeto. Separando o recinto em dois quadrantes um mais próximo, a 1.30 m do objeto 

(quadrante 1), outro a distância de acima de1,30 m do objeto (quadrante 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sistema de quadrantes colocado no recinto das aves para delimitação das distâncias 

dos animais em relação ao objeto “novo”, cone de transito. Os poleiros receberam marcações 

coloridas que delimitaram as distâncias (1,30 e  acima de 1,30). Os objetos foram colocados 

sobre um pedestal com aproximadamente 1,5m de altura. 

 

 

Objeto novo 

Pedestal (1,5 
m de altura). 

Poleiro 

Marcações coloridas 

dos poleiros. 

  1.30m 
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Os testes foram realizados no início da manhã e no fim da tarde. Os comportamentos e 

as distâncias das aves em relação ao objeto, logo após a sua introdução, foram registrados, 

durante 60 min para cada objeto, através do método animal focal instantâneo com intervalos 

de um minuto (Martin & Bateson 2007). 

 

3.3.4 Análise dos dados 

Foi calculado o índice de coragem (“boldness score”) de Bremner-Harrison et al. 

(2004) para cada indivíduo, antes e depois do treinamento antipredação (Tabela 1). Para o 

cálculo desse índice é feita uma soma de ocorrências de comportamentos de timidez e 

coragem. Comportamentos de medo não contribuem para o valor do índice, pois são 

multiplicados por 0. O número de comportamentos de timidez é multiplicado por 1 e o 

número de comportamentos de coragem é multiplicado por 2. Quanto maior o valor obtido, 

mais corajoso é o animal (Bremner-Harrison et al. 2004; Kurvers et al. 2010).  

 

Tabela 1. Exemplo do Cálculo do índice de coragem (Bremer- Harrisson et al. 2004). 
Animal 1       

 
Número de ocorrências comportamentais de coragem 30 

  

  

Número de ocorrências comportamentais de timidez 10 

   
Número de ocorrências comportamentais de medo 8 

   
Animal 2  

    
Número de ocorrências comportamentais de coragem 37 

   
Número de ocorrências comportamentais de timidez 12 

   
Número de ocorrências comportamentais de medo 10 

   
Cálculo do índice de personalidade 

    
Animal 1   

 

Animal 2   

Coragem  2x30 

 

Coragem 2x37 

Timidez 1x10 

 

Timidez 1x12 

Medo 0x8 

 

Medo 0x10 

Total 70   Total 86 
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Para testar se houve diferença na frequência total de comportamentos de coragem, 

timidez e medo, exibidos pelas aves durante os testes de personalidade antes e após a 

aplicação do treinamento antipredação foi realizado um teste de Wilcoxon (Zar 1999).  

Para testar se o índice de coragem diferiu estatisticamente após os diferentes tipos de 

tratamentos, treinamentos e controle, foi utilizada uma análise de variância de medidas 

repetidas. Outra ANOVA simples foi realizada para testar se houve diferença entre 

tratamentos na variação dos índices após o treinamento (Índice de coragem antes (ICa) – 

Índice de coragem depois (ICd)) (Zar 1999).  

A correlação da personalidade com a aversão aos predadores foi testada utilizando-se 

uma análise de correlação não linear, com função quadrática.  

Foram realizadas análises de agrupamento para verificar quais aves eram mais 

similares em sua personalidade, antes e após a aplicação das sessões de treinamento 

antipredação. O índice de distância utilizado nessas análises foi a diferença entre os índices de 

coragem e a técnica de amalgamação foi a UPGMA (Zar 1999).  

3.4 Resultados  

Os índices de coragem dos papagaios variaram entre 178 e 240 (Tabela 2).  

A personalidade da maioria das aves sofreu alteração após os tratamentos. Em 50% 

dos casos, os índices aumentaram e em 33% dos casos diminuíram (Tabela 2).  

Tabela 2. Índices de coragem dos papagaios-verdadeiros (A. 

aestiva) calculados antes e depois das sessões de treinamento 

antipredação. 
Indivíduo Tratamento IC a IC d ICa - ICd 

1 Misto 235 238 +3 

2 Misto 229 240 +11 

3 Misto 231 238 +7 

4 Misto 203 227 +24 

5 Misto 239 240 +1 

6 Misto 237 234 -3 

7 Gavião 217 238 +21 

8 Gavião 213 240 +27 

9 Gavião 209 221 +12 
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Indivíduo Tratamento IC a IC d ICa - ICd 

10 Gavião 238 240 +2 

11 Gavião 229 224 -5 

12 Gavião 240 222 -18 

13 Jaguatirica 237 238 +1 

14 Jaguatirica 239 238 -1 

15 Jaguatirica 239 234 -5 

16 Jaguatirica 237 183 -54 

17 Jaguatirica 218 178 -40 

18 Jaguatirica 188 205 +17 

19 Humano 240 235 -5 

20 Humano 239 239 0 

21 Humano 239 239 0 

22 Humano 237 240 +3 

23 Humano 229 234 +5 

24 Humano 239 -* - 

25 Controle 240 234 -6 

26 Controle 212 214 +2 

27 Controle 218 -* - 

28 Controle 228 234 +6 

29 Controle 227 240 +13 

30 Controle 240 240 0 

                       * Animais que morreram antes do segundo teste de personalidade. 

Os indivíduos mais medrosos antes e, principalmente, após as sessões de treinamento 

foram treinados apenas contra jaguatirica. Estes foram os únicos para os quais o índice de 

coragem mostrou uma tendência de diminuição após o treinamento. De forma geral os 

papagaios demonstraram uma tendência de aumento da coragem após os treinamentos e essa 

tendência, com exceção dos papagaios treinados contra humanos, foi maior do que a 

encontrada para os papagaios do tratamento controle (Fig.3).  
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Figura 3. Médias e intervalos de confiança (95%) dos índices de coragem de 

papagaios antes e depois dos diferentes tipos de tratamentos. A exceção do 

controle todos os outros papagaios passaram por um treinamento 

antipredação: contra todos os modelos (misto), ou apenas contra gavião, 

jaguatirica e humano. 

 

Entretanto, não houve diferenças significativas entre as respostas de medo (Z= 0,3;  p= 

0,756), timidez (Z=1,4; p=0,172) e coragem (Z=1,1; p=0,297) dos papagaios aos objetos 

novos apresentados durante os testes de personalidade realizados antes e após o treinamento 

antipredação.  

Não houve, também, uma diferença significativa na personalidade de papagaios que 

receberam diferentes tratamentos - tipos de treinamentos e controle (F=1,7; p=0,177), nem 

diferença de antes e após os tratamentos (F=0,1; p=0,814), e nem efeito da interação entre 

esses fatores (F=1,7; p=0,186) quando analisadas através da ANOVA de medidas repetidas.  

Também não houve variação significativa entre os tratamentos (F=1,7; p=0,186), 

utilizando a ANOVA simples, nas médias das diferenças entre os índices de coragem (Ipd - 

IPa). 

As análises de agrupamento não mostraram nenhuma tendência em agregar os papagaios 

de diferentes tipos de tratamento, nem ao menos separou os papagaios controle dos demais 
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que receberam treinamento. Antes da realização dos tratamentos (Fig. 4A), por exemplo, a 

ave número 18 apresentava-se separada do restante dos papagaios, apresentando um índice de 

coragem indicativo de medo (IPa=188) (Fig. 4B); após os tratamentos, este mesmo indivíduo 

foi agrupado com outros papagaios (26, 4, 9, 11 e 12), com um índice de coragem um pouco 

maior (IPd=205). Papagaios que ficaram com índices intermediários de coragem após os 

tratamentos foram principalmente de um dos grupos treinados com gavião (G9, G11 e G12), 

mas tiveram também representantes dos grupos controle (C26), jaguatirica (J18) e dos que 

tiveram treinamento misto (M4). 
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(B) 

Figura 4. Análise de agrupamento mostrando a similaridade de 

personalidade entre os indivíduos de A. Aestiva antes (A) e após (B) às 

sessões de treinamentos antipredação. A distância utilizada foi a diferença 

entre os índices e a técnica de amalgamação foi UPGMA. Letras indicam os 

diferentes tipos de tratamento, C – controle, G – treinados contra gavião, J – 

treinados contra jaguatirica, H – treinados contra humanos e M – 

treinamento misto contra os três modelos de predadores. Em destaque grupo 

formado por papagaios com valores intermediários de índice de 

personalidade. 

 

O índice de coragem depois do treinamento teve uma relação quadrática significativa 

com a média na porcentagem de aversão aos predadores (Capítulo 1) mensuradas após 30 e 

60 dias decorridos dos tratamentos  

(Fig. 5).  
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Figura 5. Relação entre o índice de coragem após os tratamentos e a aversão 

média contra os três tipos de predadores e medidas 30 e 60 dias após os 

tratamentos. Apenas indivíduos mais corajosos exibiram valores menores de 

aversão. A seta indica a região do gráfico com indivíduos intermediários e 

corajosos que exibem alta aversão contra seus predadores sendo assim bons 

candidatos a reintrodução.  Letras indicam os diferentes tipos de tratamento, 

C – controle, G – treinados contra gavião, J – treinados contra jaguatirica, H 

– treinados contra humanos e M – treinamento misto contra os três modelos 

de predadores. 

 

3.5 Discussão 

Diferenças comportamentais entre animais existem e podem ser medidas (Watters & 

Powell 2012). Em papagaios-verdadeiros essas diferenças ficaram claras pela variação 

encontrada em seus índices de coragem e corroboram outros trabalhos realizados com aves 

tais como pardais (Lendvai et al. 2010) e gansos (Kurvers et al. 2010). 

De forma geral o treinamento não modificou significativamente a personalidade dos 

papagaios-verdadeiros, o que vai contra o obtido para outras aves, tais como emas (Azevedo 

& Young 2006) e corujas (Specht 2007), em que os animais se tornaram mais tímidos após as 

sessões de treinamento. 

   A tendência dos papagaios em exibir comportamentos de coragem no teste de 

personalidade mesmo após as sessões de treinamento pode ser justificada pela notável 
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capacidade cognitiva dos papagaios (Sick 2001; ICMBIO 2011), capazes de perceber que os 

objetos apresentados não representavam ameaças por terem silhueta diferente da de seus 

predadores (Bremner-Harrison et al. 2004; Kurvers et al. 2010; Lendvai et al. 2010). A 

capacidade de distinção entre não-predadores e predadores garante que os animais não 

generalizem suas respostas a não-predadores (Griffin et al. 2000; Azevedo et al. 2012), como 

os objetos utilizados no teste. Os papagaios dos grupos-controle exibiram comportamento 

semelhante, permanecendo tranquilos e exibindo muitos comportamentos de coragem durante 

os tratamentos, em que um objeto inofensivo (uma cadeira) é apresentado a eles (Capítulo 1). 

O índice de coragem explica, pelo menos em parte, a resposta de aversão encontrada 

após os tratamentos, evidenciada através da correlação negativa e significativa entre essas 

variáveis. Isso demonstra que os índices de coragem podem ser usados para indicar animais 

que respondem melhor à presença de predadores e assim, melhores para a reintrodução.  

No teste de personalidade realizado após as sessões de treinamento, foi observado que 

os papagaios mais corajosos em geral, se concentravam no grupo-controle e no grupo-misto 

(treinados contra todos os predadores) (Capítulo 1). Entre os cinco indivíduos mais corajosos, 

dois foram treinados contra todos os tipos de predadores e dois pertenciam ao grupo-controle. 

Corroborando os resultados do teste de personalidade, nos testes-controle (Capítulo 1) 

observou-se que a média de respostas de aversão dos papagaios frente aos predadores foi 

menor nos grupos-controle e nos grupos-mistos. Esses resultados afirmam que os animais 

mais corajosos foram também os que responderam menos nos teste-controle (Capítulo 1), 

refletindo a baixa frequência de comportamentos de medo exibido por eles.    

 O estudo da personalidade tem grande importância em programas de reintrodução e 

translocação para se avaliar a posição de cada indivíduo no contínuo da timidez-coragem 

(REFERENCIA). A escolha dos melhores animais para se reintroduzir pode ser decisiva em 

suas sobrevivências (Specht 2007). É importante também avaliar a taxa sobrevivência desses 

animais depois de reintroduzidos (Azevedo & Young 2006). Bremner-Harrison et al. (2004) e 
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Wilson & Godin (2009) afirmam que em geral, indivíduos corajosos são mais ativos, mais 

dispostos a explorarem novos ambientes/objetos e mais dispostos a inspecionar um predador 

em potencial do que os indivíduos tímidos, não sendo portanto bons candidatos a soltura. 

Concluindo, as respostas dos papagaios não se alteraram estatisticamente, porém 

observou-se que alguns papagaios mais corajosos respondiam menos frente a predadores. A 

realização do teste de personalidade aliado ao treinamento antipredação pode selecionar com 

maior precisão os indivíduos mais bem preparados para retornar a natureza, podendo-se dar 

preferência para os animais intermediários ou corajosos, mas que reconheçam e demonstrem 

comportamentos aversivos contra seus predadores (veja setas na fig. 4). 
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4. Conclusão e considerações finais 

 

O treinamento mostrou-se bastante efetivo, com os animais respondendo 

adequadamente aos predadores, como pode ser comprovado pela exibição dos 

comportamentos de defesa. Foi observado que após o treinamento os papagaios continuaram a 

exibir comportamentos de aversão aos predadores, principalmente ao gavião e ao humano.  

Concluímos que não é interessante apresentar os predadores aos papagaios muitas vezes, 

como aconteceu no grupo-misto, com médias menores de aversão. Esses animais têm uma 

grande capacidade de aprendizagem e muitas apresentações podem causar habituação.  

A personalidade dos animais não foi alterada após o treinamento antipredação, porém 

houve uma tendência dos indivíduos em se tornarem mais corajosos. Os papagaios 

provavelmente aprenderam a não ter medo dos objetos, que em nada se assemelhavam à 

silhueta dos predadores. Muitos desses papagaios tiveram também um histórico de 

convivência com humanos e assim estavam habituados a conviver com muitos objetos 

diferentes.  

É interessante a realização de treinamentos tanto com predadores vivos quanto com 

modelos de predadores, para que se aprimore a técnica de acordo com cada grupo animal. Se 

tratando de animais para reintrodução, o mínimo contato com o humano em cativeiro é 

recomendado, pois evita a transmissão de doenças e a habituação. É fundamental para animais 

de cativeiro, que haja uma elaboração de treinamento, não só antipredação, mas também 

alimentar e de condição corporal, visando um maior sucesso de sobrevivência do animal na 

natureza. 
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