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Resumo: Este capítulo apresenta um breve resumo sobre os métodos de captura de aves para pesqui-
sas científicas, dando um enfoque maior na utilização de redes-de-neblina, trazendo ainda informa-
ções sobre a legislação pertinente ao assunto. São apresentados procedimentos de uso das redes-de-
neblina, captura e manipulação de aves, bem como instruções gerais sobre as técnicas de coleta de 
informações de aves capturadas, coleta de material biológico e anilhamento de aves.
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grande mobilidade, atravessando continentes e 
oceanos, inúmeros estudos sobre suas movimenta-
ções e migrações têm sido feitos ao longo do tempo, 
principalmente através da sua captura e marcação. 
Também por serem muitas vezes consideradas bio-
indicadoras da qualidade dos ambientes e possíveis 
transmissoras de doenças, são comumente captura-
das e marcadas em estudos de monitoramento am-
biental e programas de vigilância epidemiológica. 

Legislação e Licenciamento
A captura de aves, bem como a utilização de 

redes-de-neblina e de outros tipos de armadilhas 
com propósitos científicos dependem de autoriza-
ção prévia dos órgãos ambientais competentes. A 
atual legislação brasileira considera que todos os es-
pécimes da fauna silvestre, bem como seus ninhos e 
abrigos, são propriedades da união, protegendo-os 
através da proibição da sua utilização, perseguição, 
destruição, caça ou apanha (Lei 5.197/67) (BRA-
SIL 1967). A mesma legislação prevê a concessão de 
autorização de captura e coleta a cientistas vincula-
dos a instituições científicas. A concessão de autori-
zações para pesquisas está regulamentada através da 
Instrução Normativa 154/07 (BRASIL 2007), que 
instituiu o Sistema de Autorização e Informação 
em Biodiversidade - SISBIO1, onde o cadastro e a 
solicitação de autorizações de pesquisa são realiza-
dos através de formulários eletrônicos na internet. 

No Brasil, o Sistema Nacional de Anilhamen-
to – SNA2, criado na década de 70, concentra, uni-

Introdução

Amplamente disseminada pelo mundo, a cap-
tura de aves é uma atividade que tem acompanhado 
o desenvolvimento humano, originalmente enfoca-
va exclusivamente a coleta de aves para consumo 
humano por populações humanas ancestrais. Com 
o desenvolvimento da ciência, as aves passaram a 
ser coletadas por ornitólogos principalmente para 
abastecer coleções científicas, embora alguns gru-
pos de aves ainda eram capturados com objetivos 
de falcoaria e formação de plantéis para criação 
(Bub 1995).

A captura de aves ganhou novos significados 
com a introdução das técnicas de marcação e ani-
lhamento entre os séculos XIX e XX, quando as 
preocupações de se capturar e manter as aves vivas 
sem ferimentos se tornaram o principal objetivo da 
captura. Diante deste novo conceito, técnicas de 
captura e armadilhas foram adaptadas e desenvol-
vidas para permitir a captura e posterior soltura das 
aves sem prejuízos aos indivíduos (Bub 1995). Di-
versos estudos sobre a biologia das aves podem ser 
desenvolvidos com a captura e marcação de aves, 
como mapeamento de territórios e seleção de ha-
bitats, dispersão e avaliação de rotas de migração, 
medição do sucesso reprodutivo e expectativa de 
vida, etc. (Spencer 1976, Bibby et al. 1993).

Atualmente, é provável que as aves correspon-
dam ao grupo dos animais que são mais captura-
dos, manipulados e marcados. Por possuírem uma 

1 Formulários eletrônicos e legislação específica disponíveis em: http://www.ibama.gov.br/sisbio
2 Formulários eletrônicos e legislação específica disponíveis em: http://www.icmbio.gov.br/sna
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formiza e regula o uso de marcadores em aves. Tal 
sistema é regulamentado pela IN 27/02 (BRASIL 
2002) que considera que toda marcação de aves, 
com anilhas metálicas, coloridas ou outros marca-
dores, deva ser autorizada pelo CEMAVE (Artos 38 
e 39). Como o SNA controla e distribui gratuita-
mente as anilhas metálicas, existe um controle rí-
gido sobre a numeração e distribuição dessas ani-
lhas. Este controle também é realizado com outros 
tipos de marcadores, como combinação de códigos 
de anilhas coloridas e bandeirolas, numeração de 
marcadores alares, adequação de rádios transmisso-
res, etc. Esse sistema tem grande importância, pois 
evita o uso de marcadores inapropriados, a criação 
de novos códigos e a duplicação de numerações e 
códigos já existentes. Este sistema se aproxima aos 
demais sistemas de anilhamento espalhados pelo 
mundo com o americano (Bird Banding Laboratory 
– BBL3), o europeu (European bird-ringing schemes 
– EURING4), o sul-africano (South African Bird 
Ringing Unit – SAFRING5) e o australiano (Aus-
tralian Bird and Bat Banding Scheme –ABBBS6), 
cada qual com regras específicas adaptadas as suas 
realidades nacionais e ou continentais.

Deste modo, toda pesquisa científica deve es-
tar devidamente registrada e autorizada pelo SIS-
BIO, bem como cadastrada no SNA.net nos casos 
em que envolver anilhamento de aves silvestres (ver 
item 4.Anilhamento e recuperações).

Métodos de Captura
Diversos métodos de captura de aves são co-

nhecidos em todo o mundo, cada qual desenvolvido 
com objetivos próprios ou adequados a algum gru-
po particular de aves. Todos os métodos possuem 
vantagens e desvantagens, podendo ser adaptados 
a diversos ambientes e grupos taxonômicos com 
propostas científicas (Davis 1981, Thorstrom 
1996, Gosler 2004).  Hans Bub (1995) apresen-
ta de forma detalhada vários métodos de captura 
de aves, com descrições de construção e funciona-
mento, sendo ainda hoje a mais completa referencia 
sobre métodos de captura de aves.

No Brasil, podemos identificar diversos mé-
todos de captura de aves, muitos dos quais são he-
rança do conhecimento indígena, além de também 
receberem influencias européias. A despeito das 
variações e adaptações regionais, os mecanismos 

de funcionamento são similares e possibilitam a 
classificação por similaridade, resumindo-se nos 
seguintes grupos: arapucas, laços, alçapões e co-
vos. Yamashita (1986) fez interessante revisão 
de vários desses métodos de captura com descrição 
detalhada de cada um visando sua utilização como 
método científico. 

As arapucas consistem em uma estrutura pi-
ramidal, com uma gaiola, para baixo da qual a ave 
é atraída com alimento, acionando um mecanismo 
de gatilho, que cai sobre a ave e a mantém presa. 
Os laços também são acionados por mecanismo de 
gatilho, porém laçam a pata da ave, geralmente aves 
terrestres, mantendo-a presa a uma corda. 

Os alçapões talvez sejam as armadilhas mais 
comuns no país. Constituem-se de gaiolas com me-
canismos de gatilho que acionam portinholas com 
molas. Geralmente as aves são atraídas com alimen-
to ou outra ave já capturada (chama) que é colocada 
junto ao alçapão. 

Os covos são similares a grandes gaiolas com 
algumas aberturas que possuem estruturas em for-
ma de funil, por onde as aves entram facilmente. 
Devido à forma de funil, a abertura interna é bas-
tante estreita o que dificulta a saída das aves. No 
nordeste é comum a captura de columbídeos com 
armadilhas deste grupo, conhecidas regionalmen-
te como sangras. Tais armadilhas possuem pelo 
lado estreito do funil, estruturas pontiagudas que 
impedem e machucam as aves que tentam sair, por 
isso o nome de sangras. No Rio Grande do Sul, 
pesquisadores do CEMAVE têm utilizado covos 
cevados para a captura de anatídeos com bastante 
sucesso.

Menos comum, porém bastante eficaz em co-
lônias de aves, a captura manual consiste na captu-
ra com mãos livres (sem a ajuda de instrumentos) 
de aves nos ninhos, sejam elas ninhegos ou adul-
tos. Tal técnica é bastante utilizada em colônias re-
produtivas de aves marinhas, quando as aves estão 
chocando os ovos e, portanto não voam facilmente. 
Algumas vezes podem-se construir cercados para 
onde os filhotes incapazes de voar são direcionados 
para posterior captura manual. Ainda utiliza-se a 
captura manual para capturar Anatídeos durante 
os períodos de desasagem7, através da perseguição 
e captura manual, visto que estão impossibilitados 
de voar. 

3 Endereço eletrônico: http://www.pwrc.usgs.gov/bbl/
4 Endereço eletrônico: http://www.euring.org/
5 Endereço eletrônico: http://www.birds.sanbi.org/safring/safring.php
6 Endereço eletrônico: http://www.environment.gov.au/biodiversity/science/abbbs/
7 Desasagem é a muda que ocorre em aves aquáticas, como as da família Anatidae, que consiste na troca de todas as rêmiges ao mesmo 

tempo, acarretando a perda periódica da capacidade de vôo (Houaiis & Villar 2001)
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Apesar da grande variedade de métodos de 
captura de aves, poucas dessas armadilhas têm sido 
utilizadas com propostas científicas, quer seja por 
desconhecimento da comunidade científica ou por 
terem fortes tendências que podem comprometer o 
valor científico das capturas. Assim sendo as redes-
de-neblina tem se disseminado com o método de 
captura mais comumente utilizado pela comunida-
de científica.

Redes de Neblina
As redes-de-neblina foram inventadas no 

Japão por caçadores, ainda no século XVII para 
capturar aves para alimentação. Trazidas para o 
Ocidente por anilhadores entre as décadas de 40-
50 rapidamente se popularizaram como técnica al-
ternativa na captura de aves frente a diversos tipos 
de armadilhas (Low 1957, Spencer 1976, Mead 
1974, Keyes & Grue 1992). 

Como método de captura de aves, as redes-de-
neblina são superiores a outros métodos, tanto pela 
praticidade e versatilidade, quanto pela eficiência, 
segurança e variedade de espécies capturadas. As 
redes-de-neblina são rápidas e fáceis de montar, 
são eficientes em diversos ambientes (desde praias 
a f lorestas), capturam espécies pouco conspícuas 
e difíceis de observar, etc. (Keyes & Grue 1982, 
Gosler 2004).

Enquanto método de amostragem de comuni-
dades de aves, as redes-de-neblina podem não ser 
um dos melhores métodos, mas têm sido bastante 
utilizadas para a amostragem das aves que ocorrem 
no sub-bosque das f lorestas, especialmente passeri-
formes (Karr 1979, 1981a, 1981b, Karr & Bro-
wn 1990, Ralph et al. 1993, Rensem & Good 
1996, Jenni et al. 1996, Loiselle 1998). As redes-
de-neblina eliminam o erro do pesquisador na de-
tectabilidade das aves e padronizam as amostragens 
em diferentes áreas por diferentes pesquisadores, 
sendo sua principal vantagem a possibilidade de es-
tudar os padrões espaciais e temporais nas taxas de 
captura e riqueza de espécies (Karr 1981a, 1981b, 
Loiselle & Blake 1990, 1991, 1993, Silkey et 
al. 1999, Blake & Loiselle 2001). Contudo as 
redes-de-neblina não amostram completamente 
a avifauna, visto que as taxas de captura variam 
muito entre espécies de diferentes tamanhos e de 
acordo com os padrões de distribuição espaciais e 
temporais das mesmas, devendo ser analisados com 
precauções (Heimerdinger & Leberman 1966, 
Macarthur & Macarthur 1974, Jenni et al. 
1996). 

A principal vantagem das redes-de-neblina é 
sem dúvida a possibilidade de ter as aves na mão. 
Isso possibilita a aquisição de inúmeras informa-

ções impossíveis de serem adquiridas com outros 
métodos de amostragem, tais como medidas mor-
fométricas e peso, dados biológicos como muda e 
placa de incubação, além de permitirem a coleta 
de ectoparasitas, sangue e a marcação individual 
(Low 1957, Spencer 1976, Lowe 1989, De Beer 
et al. 2001, NABC 2001, Gosler 2004).

Outros tipos de redes, como redes canhão ou 
redes de elástico não serão tratadas neste capítulo, 
suas descrições podem ser encontradas em IBAMA 
(1994) e Bub (1995).

Procedimentos / Uso das Redes

Redes, Suportes e Acessórios
Redes-de-neblina são finas redes, geralmente 

confeccionadas de nylon ou poliéster, que quando 
eretas verticalmente formam uma “parede” prati-
camente invisível contra um fundo escuro. São su-
portadas horizontalmente por cabos que ligam as 
extremidades da rede e formam bolsas na rede. Os 
cabos são amarrados a laços (ou punhos) que são 
armados em varas verticais que suportam a rede 
ereta verticalmente. Tais varas normalmente são 
amarradas por cordões a espeques fincados no chão 
ou a troncos e galhos da vegetação (Figura 1). As 
varas para suporte das redes podem ser de bambo e 
estacas de madeira, ou ainda de tubos de alumínio 
(Keyes & Gruee 1982, Lowe 1989). O CEMA-
VE tem utilizado varas de alumínio compostas por 
duas seções de tubos de 1,5 metro de comprimen-
to com diâmetros diferentes (1 e ¾ de polegada ou 
aproximadamente 25 mm e 19 mm), as quais são 
encaixadas formando uma vara de cerca de 3 me-
tros. Tais varas de alumínio são bastante resistentes 
e leves, sendo facilmente transportadas.

Atualmente há uma grande variedade de es-
pecificações de redes-de-neblina, com variações no 
comprimento, altura, tamanho da malha, número 
de bolsas e até na cor. Tais especificações são úteis 
para adaptar sua utilização em diversos ambientes 
e diferentes grupos de aves. Redes-de-neblina nor-
malmente são pretas, já que assim ref letem menos 
a luz e se tornam mais invisíveis, mas dependendo 
do ambiente a serem utilizadas podem ser mais 
efetivas em outras cores, como verde, marrom ou 
branco. Normalmente o número de bolsas irá va-
riar com a altura da rede, sendo comuns as redes 
de 4 a 5 bolsas. Os comprimentos variam de 3 a 18 
metros, enquanto a altura varia de 1,6 a 3,5 metros, 
sendo as redes de 12 x 2,5 metros as mais comu-
mente utilizadas. Redes mais curtas são mais fáceis 
de armar em ambientes f lorestais ou com muitos 
obstáculos, enquanto redes mais altas podem amos-
trar uma parcela diferente da comunidade (Keyes 
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& Gruee 1982, Ralph et al. 1993, Rensem & 
Good 1996). 

O tamanho da malha é dado através da medi-
da dos lados do quadrado da malha, ou através da 
medida da diagonal da malha esticada, assim uma 
malha 16x16mm é equivalente a 32mm na diago-
nal. O tamanho da malha é a característica mais 
importante a ser avaliada antes de se escolher o tipo 
de rede a ser utilizado, pois está diretamente rela-
cionado ao tamanho corpóreo (massa) da ave a ser 
capturada. Tamanhos de malha pequenos (24-30 
mm) são indicados para a captura de pequenas aves 
como beija-f lores, emberezídeos e piprídeos; ma-
lhas médias (32-44 mm) capturam bem a maioria 
dos passeriformes, pequenos caradriiformes, pici-
formes, etc; enquanto tamanhos de malha maio-
res (60-140 mm) capturam mais facilmente aves 
de maior porte como falconiformes, anatídeos, 
ciconiformes, strigiformes, icterídeos, etc. (Hei-
merdinger & Leberman 1966, Spencer 1976, 
Karr 1979, Keyes & Gruee 1982, Pardieck & 
Waide 1992). 

Alguns cuidados básicos com as redes devem 
ser levados em consideração evitando-se assim aci-
dentes ou o desgaste prematuro das mesmas. Ao 
se trabalhar junto às redes (montagem, operação e 
desmontagem) sugere-se a utilização de vestimen-
tas sem botões, zíperes e bótons, bem como o não 

uso de brincos, piercings ou 
outros acessórios que possam 
prender nas redes. Além de 
rasgos na malha das redes, 
podem ocorrer acidentes mais 
sérios com os pesquisadores. 
Outros cuidados como a lim-
peza dos locais de colocação 
das redes (retiradas de galhos 
secos, espinhos, insetos, etc) 
também contribuem para au-
mentar a duração das redes. 
Kits de manutenção de redes 
são encontrados facilmente 
no exterior, mas dependem 
de habilidade para serem viá-
veis e efetivos. Após o uso em 
ambientes marinhos sugere-
se que as redes sejam lava-
das com água doce e postas 
a secar a sombra, preferen-
cialmente abertas. A fim de 
se evitar contaminações po-
dem-se utilizar desinfetantes 
durante a lavagem das redes 
(Nascimento 2007).

Locais e Disposição das Redes 
O sucesso da operação das redes-de-neblina 

depende da sua não visualização pelas aves. Deste 
modo, os locais mais favoráveis de colocação das re-
des são aqueles onde as redes ficam imperceptíveis e 
onde há deslocamento de aves. Áreas no interior de 
matas ou bordas são preferíveis a ambientes expos-
tos e iluminados pelo sol, onde as redes se tornam 
mais perceptíveis e com menores chances de cap-
turar as aves (Keyes & Gruee 1982, Bub 1991, 
Ralph et al. 1993).

Antes da montagem das redes-de-neblina, são 
necessárias se abrir trilhas ou limpar as já existen-
tes nos locais escolhidos. Tal limpeza deve ser feita 
de modo que haja espaço suficiente entre as redes 
e a vegetação, normalmente de cinqüenta centíme-
tros a um metro é satisfatório. Este procedimento 
evita o enrolamento das redes em galhos, ramos e 
folhas, que a tornariam mais visível. A limpeza de 
folhas, galhos e insetos das redes deve ser uma ta-
refa constante ao se revisar as redes, pois além de 
prejudicar sua invisibilidade, tal “sujeira” poderá 
machucar aves que porventura caíam na rede, bem 
como proporcionar danos a própria rede. 

A disposição das redes poderá ser de formas 
variadas, mas de maneira geral dependerá do obje-
tivo e grupo de espécie a ser capturado. As redes 
podem ser dispostas em linha (inicio com fim de 

Figura 1: Rede-de-neblina armada, mostrando a colocação das varas e a amarração de sus-
tentação no solo com espeques. Detalhe da malha da rede. ( Ilustração: Renata Floriano-
Cunha )
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cada uma) continua ou intercalada (Develey & 
Martensen 2006, Faria et al. 2006), em for-
mações de ‘L’, ‘V’ ou ‘Y’, distribuídas pela área de 
vida da ave ou em grids perpendiculares ou parale-
los (Loiselle & Blake 1991, Blake & Loisel-
le 2001, Malizia 2001, Duca et al. 2006, Me-
deiros & Marini 2007), ou em “boas” locações 
(Karr 1979, Silveira & D’Horta 2002).

Para a captura de alguns grupos específicos 
de aves ou amostragem de ambientes particulares, 
são necessárias técnicas especiais ou a adaptação da 
colocação das redes-de-neblina acima do nível do 
solo. Estas poderão ser dispostas sobre ambientes 
aquáticos (Briggs 1977, Pollock & Paxton 
2006), elevadas entre as árvores (redes de dossel)
(Humphrey et al 1968, Karr 1979, Meyers & 
Pardieck 1993). Descrições e detalhes sobre essas 
técnicas serão encontrados nos próximos capítulos 
deste livro. 

Condições Climáticas e Horários de Operação
Os períodos de maior atividade das aves ocor-

rem nas primeiras horas da manhã e no fim do dia 
em menor intensidade, sendo que as aves dimi-
nuem consideravelmente sua atividade nas horas 
mais quentes do dia (Robins 1981a, Grue et al 
1981). Tal padrão de atividade possui inf luencia 
direta na detectabilidade e na captura das aves. 
Outras condições climáticas, como temperatura, 
nebulosidade, umidade e pressão barométrica, 
também podem inf luenciar bastante nas taxas de 
captura de aves com redes, tanto pelo aumento da 
visibilidade dessas, quanto pela alteração no pa-
drão de atividade das aves (Quinlan & Boyd 
1976, Robins 1981b, Keys & Grue 1982). A 
consideração dessas variáveis, bem como dos ho-
rários de atividade das espécies, irão maximizar o 
sucesso de captura.

De modo geral, altas temperaturas propor-
cionam baixas capturas, o que estaria diretamente 
relacionado com a atividade das aves (Quinlan 
& Boyd 1976, Karr 1981). Em ambientes aber-
tos, onde as temperaturas sobem mais rapidamen-
te, percebe-se uma diminuição das capturas ainda 
mais cedo do que em ambientes sombreados. Tal 
fato também está relacionado com a incidência di-
reta do sol, visto que a nebulosidade também está 
diretamente relacionada com as taxas de captura 
(Quinlan & Boyd 1976). Muitas aves, de níveis 
médios e altos de f lorestas (dossel), podem ser cap-
turadas em redes no nível do solo nas horas mais 
quentes do dia (Willis & Oniki 2001). O mes-
mo ocorre com aves que freqüentam áreas mais se-
cas no início do dia e buscam áreas mais úmidas 
e frescas com o passar do dia (Karr 1981). Tais 

observações mostram a importância da operação de 
redes em diferentes horários do dia de acordo com 
o ambiente amostrado. 

A operação de redes-de-neblina em condições 
climáticas extremas (calor excessivo, frio intenso, 
chuva fina ou possibilidade de chuva forte) deve 
ser evitada a todo o custo. Principalmente porque 
as aves capturadas nestas circunstancias são muito 
vulneráveis às condições climáticas, podendo ra-
pidamente sucumbir por hipotermia ou hiperter-
mia. A exposição direta ao sol eleva rapidamente a 
temperatura corporal das aves, enquanto a captura 
em dias muito frios proporciona a rápida perda de 
calor pelo desarranjo das penas e perda de isola-
mento, sendo as aves pequenas mais vulneráveis. A 
chuva, que além de tornar as redes mais conspícuas 
e pesadas, também causa o desalinhamento das pe-
nas das aves capturadas, o que proporciona a perda 
da impermeabilidade e conseqüente perda rápida 
de calor. Situações de vento forte deixam as redes 
sob forte tensão, o que pode ferir as aves, além de 
dificultarem a captura (Low 1957, Spencer 1976, 
Keys & Grue 1982, Lowe 1989, Ralph et al. 
1993, NABC 2001). 

Os horários de operação das redes-de-nebli-
na devem seguir a regra básica de coincidir com 
os horários de maior atividade do grupo preten-
dido, evitando-se condições extremas que possam 
comprometer a vidas das aves e as taxas de captu-
ra. Normalmente a abertura das redes-de-neblina 
ocorre cerca de 15-20 minutos antes do nascer do 
sol, sendo fechadas cerca de 30 minutos antes do 
fim do dia. Contudo, para um país de dimensões 
continentais como o Brasil, com grandes dife-
renças regionais de condições climáticas e fusos 
horários, o pesquisador deve ter a capacidade de 
adaptar o horário de operação a cada ambiente 
e região. Tendo-se em mente que a temperatura 
afeta as taxas de captura tanto ao longo de um 
dia, quanto entre diferentes estações. Na região 
Nordeste, em ambientes de caatinga, é certo que 
as atividades das aves cessarão mais cedo, e aten-
ção deve ser tomada para evitar a operação das 
redes durante as horas quentes do dia. Enquan-
to na região Sul, maior atenção deve ser tomada 
com relação ao frio e a chuvas repentinas e im-
previstas.

Os horários de operação das redes devem ser 
registrados de maneira correta a fim de se contabi-
lizar o esforço de captura empregado. Os horários 
de início de operação das redes devem ser contabi-
lizados a partir do início de abertura até o início 
de fechamento das redes (Ralph et al. 1993). É 
comum se contabilizar o tempo por linhas de redes 
ou do total de redes abertas. 



Ornitologia e Conservação: Ciência Aplicada, Técnicas de Pesquisa e Levantamento6

A. L. Roos

A captura noturna pode ser exigida para al-
guns grupos específicos de aves, como Strigiformes 
e Charadriiformes migratórios. Nestes casos existe 
a possibilidade de captura de morcegos, o que de-
manda uma maior experiência e o uso de luvas para 
a retirada dos mesmos. Não é aconselhável a opera-
ção de redes-de-neblina em períodos noturnos por 
pesquisadores com pouca experiência na operação 
das mesmas e na retirada de aves. Tal ação poderá 
trazer conseqüências desagradáveis para o pesqui-
sador e para a comunidade de aves e morcegos.

Número de Redes e Esforço de Captura
A quantidade de redes-de-neblina a ser opera-

da, dependerá da experiência e tamanho da equi-
pe. A experiência de cada membro da equipe deve 
ser levada em consideração quando da previsão do 
número de redes a ser operada. O número de re-
des por pessoa não deve exceder a 10 redes a cada 
1-2 pesquisadores experientes (Low 1957, Ralph 
et al. 1993). Tenha em mente que um maior nú-
mero de redes proporcionará um maior número de 
aves capturadas e o pesquisador (ou equipe) deve 
ter plenas condições de processar todas as aves no 
menor tempo possível. É aconselhável que entre as 
revisões o pesquisador (ou equipe) tenha processa-
do todas as aves capturadas anteriormente (Lowe 
1989). Pessoas pouco experientes não devem operar 
e nem revisar redes sozinhos o que evitaria situa-
ções desagradáveis e de risco às aves capturadas. 

 A utilização de redes de neblina em perío-
dos de tempo maiores do que dois a três dias, em 
um mesmo local, não é aconselhável, pois a taxa de 
captura cai sensivelmente ao longo do tempo. Este 
fato se dá principalmente porque as aves aprendem 
a identificar os locais da rede e passam a evitá-los 
(Karr 1979, 1981, Bierregaard 1990, Loisel-
le & Blake 1991).

Todo pesquisador que utiliza redes-de-nebli-
na deve informar em seus trabalhos as descrições 
da rede que está utilizando, desde comprimento e 
altura até tamanho da malha, bem como o esfor-
ço de captura empregado. Tais informações são de 
grande importância quando da necessidade de se 
comparar abundancia relativa das espécies, além de 
permitirem a replicação dos estudos e do esforço de 
captura empregado (Pardieck & Waide 1992, 
Straube & Bianconi 2002).

O esforço de captura, em trabalhos com aves, 
é normalmente apresentado como horas-rede, que 
se resume no simples cálculo do tempo de operação 
da rede pelo número de redes (HR = n x t, onde n= 
número de redes operadas e t = tempo de operação 
de cada rede ou linha de redes)(Low 1993). Para 
este tipo de cálculo deve-se considerar que todas as 

redes possuem a mesma malha e tamanho (e.g. 12 
metros de comprimento por 2,5 metros de altura).

Entretanto, conforme discutido por Straube 
& Bianconi (2002), e considerando-se a grande 
variedade de tamanhos de redes-de-neblina atual-
mente disponíveis, a melhor normatização para o 
cálculo de esforço amostral com redes-de-neblina 
deve ser aquela que considera área e tempo:

Quando o enfoque na utilização de redes-de-ne-
blina recai sobre o esforço de captura, este pode 
ser decomposto em apenas duas variáveis: área 
e tempo de exposição. A primeira grandeza en-
globa duas outras: a altura da rede e seu com-
primento, ambas diretamente proporcionais à 
superfície (área) da rede, que é a grandeza deri-
vada por multiplicação.
Utiliza-se, para fins práticos e em consonância 
com o Sistema Internacional de Unidades, a 
unidade “metro”, abreviada como m, a qual, 
convertida em unidade de área (altura x com-
primento), torna-se “metro quadrado”, abre-
viado como m2. O tempo de exposição, por sua 
vez, deve ser considerado na unidade “ hora”, 
abreviada com h (vide normatização em Mello 
& Echtchebehere orgs., 1994). Naturalmente, 
outras grandezas e unidades podem ser utiliza-
das, sem qualquer prejuízo, desde que sua con-
versão para o SI seja possível.
Assim, teremos apenas duas grandezas para 
serem consideradas quando o propósito é 
quantificar esforço de captura com uso de 
redes-de-neblina; e ambas são diretamente 
proporcionais a ele. Logo, a unidade para tais 
casos é m2.h ou, mais didaticamente, h.m2 .

Considerando-se a importância da padroniza-
ção e o correto cálculo do esforço de captura, indi-
camos que o pesquisador deve procurar apresentar 
o esforço de captura empregado em seus trabalhos 
a partir da fórmula: 

E = área x h x n,

onde E é o esforço de captura; área é a área de 
cada rede (altura multiplicada pelo comprimento); 
h é o tempo de exposição (número de horas mul-
tiplicado pelo número de dias); n é o número de 
redes. O resultado é apresentado em h.m2, como no 
exemplo a seguir:

Em uma pesquisa com redes-de-neblina o 
pesquisador utiliza 12 redes de 12 metros de 
comprimento e 2,5 metros de altura, durante 
um período de 3 dias. O pesquisador abre as 
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redes de neblina às 4:30, fechando-as as 10:30, 
e as abre novamente as 14:30, deixando-as em 
operação até as 16:30. Desta forma totaliza 
um período de oito horas de operação. 
O esforço de captura (E) é calculado multipli-
cando-se a área de cada rede (12 metros x 2,5 
metros) pelo tempo de exposição (número de 
horas multiplicado pelo número de dias = 8 
horas x 3 dias) e pelo número de redes (3). 
Assim temos: E = (12 x 2,5) x (8 x 3) x (12), 
sendo o resultado final: E = 8.640 h.m2 

Freqüência de Verificação e Fechamento das Re-
des

A freqüência de verificação das redes está es-
tritamente relacionada com o ambiente e as condi-
ções climáticas existentes no período de operação. 
O pesquisador deve considerar tais aspectos para 
evitar situações de estresse desnecessário para as 
aves capturadas, bem como para sua equipe. Em 
condições normais de operação as redes devem 
ser verificadas a cada 30-60 minutos, o qual deve 
diminuir para 15-20 minutos em condições desfa-
voráveis (conforme acima)(Keys & Grue 1982, 
Ralph et al. 1993, NABC 2001).

Durante o período de operação das redes-de-
neblina podem ocorrer situações em que as mesmas 
devam ser fechadas sem serem desmontadas. Os 
períodos de não-operação das redes incluem aque-
les de condições climáticas desfavoráveis, como pe-
ríodos noturnos, onde não ocorrerá a revisão pe-
riódica das redes. É inaceitável se manter as redes 
abertas em períodos onde não ocorrerá a revisão 
periódica, pois isso levará a morte aves noturnas 
e morcegos desnecessariamente. Existem algumas 
técnicas que podem ser usadas para enrolar as redes 
sem desmontá-las. Em todas as técnicas, o primeiro 
passo é fechar a rede reunindo todos os punhos. A 
partir deste momento pode-se dobrar a rede para 
lados alternados a distancias de cerca de um metro. 
Outra técnica consiste em enrolar a rede, a partir do 
seu centro, em movimentos circulares. Essa última 
técnica pode dificultar o desenrolar das redes em 
ambientes muito úmidos ou frios (Lowe 1989).

Uma das melhores formas de se enrolar a rede 
consiste em juntar os laços, com exceção do mais 
superior de uma das extremidades da rede. Iniciar 
o enrolamento da rede com movimentos circula-
res e progressivamente ir baixando o punho até o 
completo enrolamento desta. Esta técnica facilita a 

abertura da rede, principalmente quando é iniciada 
deste punho.

Predadores e Outros Problemas
Um grande número de predadores pode ser 

beneficiado com a captura das aves em redes-de-
neblina, já que as aves capturadas ficam bastante 
vulneráveis quando estão enroladas nas redes. 

As aves capturadas, principalmente próximas 
do nível do solo, ficam vulneráveis a ataques de for-
migas e até de cupins. Assim deve-se evitar armar as 
redes próximas a formigueiros e cupinzeiros ativos. 
Em ambientes sujeitos a formigas-correição8 deve-
se ter atenção a proximidade das redes com o solo e 
revisões nas redes devem ser mais constantes, a fim 
de não ser surpreendido pelas formigas, que rapi-
damente podem devorar aves capturadas nas redes. 

Aves predadoras (Falconiformes e Strigifor-
mes) podem descobrir as redes e ficarem em obser-
vação, aguardando o momento do ataque. Depen-
dendo do tamanho da malha utilizada, tais aves 
predadoras dificilmente serão capturadas com as 
redes, deixando somente os restos de suas presas. 
Nessas situações pode ser necessário o fechamento 
temporário das redes ou a troca do local das mes-
mas. 

Outros animais também podem ser atraídos 
para as redes. Primatas em geral são atraídos ini-
cialmente pela curiosidade e barulho que as aves 
capturadas fazem, mas podem não perder a opor-
tunidade de se alimentar das aves presas. Outros 
mamíferos que também podem predar as aves, in-
cluem principalmente animais predadores como 
felinos, canídeos, mustelídeos, procionídeos, etc. 
Animais domésticos como cães e gatos são uma 
ameaça grande às aves capturadas nas redes. As 
principais formas de se evitar tais inconvenientes 
seriam a revisão mais freqüente das redes, ou em 
casos extremos evitar a colocação das redes em tais 
locais sujeitos a predação.

A utilização de redes-de-neblina em locais 
com criações de gado (bovino, eqüino e caprino) 
pode gerar diversos problemas, e deve ser evitado, 
pois além da destruição das redes, podem ocorrer 
acidentes mais graves com os animais, com as aves 
capturadas e até com os pesquisadores.

Embora pouco freqüente, o roubo de redes-
de-neblina também pode acontecer. Nessas situa-
ções é importante fazer um boletim de ocorrência 
policial e repassar a denuncia para escritórios regio-

8 Formigas-correição é o nome comum dado às formigas carnívoras da subfam. dos dorilíneos, que se notabilizam por organizarem 
expedições periódicas de muitos milhares de indivíduos pelo solo da floresta. [Certas espécies de aves são seguidoras regulares dessas 
expedições, aproveitando, como presa fácil, os insetos e outros pequenos animais que tentam escapar do ataque dessas formigas.] (Houaiis 
& Villar 2001).
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nais dos órgãos de fiscalização ambiental. Além de 
se caracterizar como roubo de material de pesquisa, 
o emprego de redes-de-neblina por pessoas não au-
torizadas caracteriza-se crime ambiental e medidas 
legais para evitar isso devem ser tomadas.

A utilização das redes-de-neblina em locais 
públicos ou em áreas com acesso de pessoas diverso 
daquelas do grupo de pesquisa, deve prever situa-
ções de atendimento a essas pessoas. É importan-
te que o pesquisador tenha uma conversa inicial 
com as comunidades com a finalidade de explicar 
a pesquisa e os métodos empregados. Tais contatos 
surtem bons resultados, chamando a atenção das 
pessoas para a conservação das aves e evita confli-
tos como o roubo de redes ou a interferência nas 
redes. Nos casos onde também ocorre a marcação 
das aves, a ajuda da comunidade traz muitas infor-
mações sobre a recuperação das mesmas.

Aves na Mão

Bem Estar Animal
Todo pesquisador teve ter em mente que, em-

bora esteja autorizado a capturar e manipular a vida 
silvestre, o bem estar de cada indivíduo capturado 
deve ser seu principal objetivo. Todo o trabalho 
de captura e marcação de aves só terá importância 
se houver sobrevivência do indivíduo pós-soltura. 
Casos específicos que visam à coleta científica de-
vidamente autorizada, também devem prezar pelo 
bem-estar dos indivíduos compreendendo inclusive 
modos adequados de sacrifício. 

O tempo gasto entre a captura e o processa-
mento do indivíduo, no qual as aves perdem tempo 
de forrageamento ou podem ficar mais expostas a 
predadores, podem ter diferentes conseqüências 
em diferentes condições. Em ambientes ou estações 
de escassez de recursos cada minuto gasto impos-
sibilita a aves de adquirir reservas necessárias para 
sua sobrevivência, o que deve ser considerado no 
tempo necessário a sua manipulação. De maneira 
geral, os custos para as aves variam ao longo do dia 
e entre estações de abundancia e escassez de recur-
sos (verão x inverno)(Gosler 2004). 

A captura e manipulação de aves em períodos de 
reprodução exigem uma maior atenção com relação 
ao tempo, pois as aves podem estar em períodos de in-
cubação dos ovos ou alimentação de filhotes. Nestas 
condições, períodos de tempo em que a ave não dispõe 
de cuidados aos ovos ou filhotes podem colocá-los em 
risco de predação ou comprometer a sobrevivência 
dos mesmos (Spencer 1976, NABC 2001).

Aves capturadas em situações de grande es-
tresse, como calor intenso ou chuva, que não apre-
sentam sinais de bem-estar, devem ser mantidas 
nos sacos de algodão à sombra e em locais secos até 
que se recuperem ou fiquem completamente secas. 
Em algumas situações pode ser necessário oferecer 
às aves uma solução de água doce a fim de que as 
mesmas recuperem a energia e possam ser liberta-
das com segurança (Lowe 1989).

A mortalidade de aves em redes-de-neblina 
pode acontecer, mas geralmente ocorre em freqü-
ências muito baixas (próxima de 1%). Caso a taxa 
de mortalidade seja muito alta significa que as revi-
sões nas redes e o processamento das aves não estão 
sendo realizados no tempo devido. Logo o pesqui-
sador deve reavaliar a quantidade de redes utiliza-
da, o tempo de verificação e a experiência da equipe 
(Ralph et al. 1993). 

Removendo Aves da Rede
A remoção de aves capturadas das redes-de-

neblina envolve técnica e experiência. Existem vá-
rias técnicas para a retirada das aves, mas todas elas 
necessitam de prática e habilidades como paciên-
cia, perseverança, destreza e sensibilidade nos de-
dos, além de boa visão. Independente da facilidade 
e velocidade de retirada das aves das redes deve-se 
sempre ter em mente que o bem-estar das aves está 
em primeiro lugar.

A retirada das aves da rede normalmente é 
um processo individual, sendo o auxílio de uma se-
gunda pessoa somente necessário para alguns casos 
mais complicados. As aves serão facilmente retira-
das da rede quando se entende como a ave entrou 
na rede e revertendo o processo de emaranhamento 
(Low 1957, Spencer 1976, Lowe 1989, Ralph 
et al. 1993, NABC 2001, Gosler 2004). Existem 
diversas técnicas de retirada das aves das redes, sen-
do que um dos mais disseminados e o mais utiliza-
do no Brasil é o “método primeiro as pernas” (Feet 
First Method)(Ralph et al. 1993, IBAMA 1994, 
De Beer et al. 2001, NABC 2001). O qual envolve 
os seguintes passos:

01) Certifique-se de que lado a ave entrou na 
rede, e trabalhe deste lado. Encontre a aber-
tura da bolsa da rede onde a ave se localiza e 
assegure-se de que possui acesso fácil a ave; 

02) Encontre a área do ventre da ave que está li-
vre da rede e segure as pernas entre os dedos 
bem próximas do abdômen (“Contenção do 
fotógrafo”9) (Figura 2), deixando o restante 

9 Do inglês Photographer’s Grip – Contenção do Fotógrafo, modo de segurar a ave que facilita as mesmas serem fotografadas. Ver item c. 
Segurando as aves na mão.
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do corpo da ave na rede, e certificando-se de 
que não existe rede emaranhada nas pernas 
da ave. Muitas vezes os dedos da ave esta-
rão emaranhados na rede, o que pode ser 
retirado puxando-se gentilmente a rede dos 
mesmos. Quando as pernas são seguradas, 
os dedos podem naturalmente relaxar e sol-
tar a rede, facilitando a retirada da rede das 
pernas; 

03) Retiradas as pernas, mantenha a pegada, e 
livre a cauda e depois as asas. As asas ficam 
dobradas na forma como atingiram a rede, e 
muitas vezes as linhas alcançam as primárias 
ou as axilas das aves. Nesses casos um lápis 
ou uma agulha de crochê10 podem ajudar a 
puxar as linhas da rede. Deve-se ter atenção 
para não quebrar as penas primárias e nem 
estragá-las demais, o que poderia compro-
meter o vôo da ave após a soltura. Nunca 
force as linhas da rede sobre as articulações 
das asas ou sobre as penas, pois isso pode 
causar ferimentos graves e perda desnecessá-
ria de penas. 

04) Após liberar uma das asas, decida o que se-
ria melhor liberar, a cabeça ou a outra asa. 
Sendo a outra asa, mude a posição de segu-
rar a ave para a “Contenção do anilhador”11 
(Figura 3), e comece a trabalhar na retirada 
das linhas da cabeça. Isso facilita a retirada 
e impede que a ave se embarace novamente 
na rede; 

05) Geralmente a remoção da rede da cabeça é 
fácil, mas a habilidade é adquirida com a 
experiência. A parte mais difícil é localizar 
qual exatamente foi a abertura da malha em 
que a ave tenha colocado sua cabeça. Segure 
a aves na “Contenção do anilhador” e utilize 
os dedos indicador e polegar da outra mão 
para retirar as linhas da rede, puxando-a a 
partir da nuca da ave. Em aves maiores deve-
se cuidar para não ferir os olhos e as penas 
da cabeça.

Outro método de retirada das aves da rede 
consistem no “método de girar” (Rollover Me-
thod)(Lowe 1989, R alph et al . 1993), que 
consiste em retirar a ave como se a estivesse 
girando. De maneira geral segue os passos aci-
ma descritos, mas retirando a rede da ave na se-

guinte ordem: a perna de um dos lados, a asa 
do mesmo lado, a cabeça, a asa do outro lado e 
por último a outra perna. Este método pode ser 
muito útil em algumas situações, principalmen-
te quando as pernas estão muito emaranhadas 
(R alph et al . 1993).

O terceiro método conhecido como “método 
de agarrar o corpo” (Body Grasp Method), é mais 
recente e vem se popularizando rapidamente pela 
velocidade da remoção das aves (Ralph et al. 1993, 
De Beer et al. 2001, NABC 2001, Ralph 2005). 
Este método consiste em segurar todo o corpo da 
ave e puxá-lo gentilmente da rede, retirando algu-
mas linhas que estejam mais embaraçadas. Uma 
melhor descrição deste método pode ser encontra-
da em Ralph (2005).

Em algumas situações a ave pode se enrolar 
demais na rede, ou passar duplamente pelos bol-
sões da rede, ocasionando alguns problemas para 
ser retirada da rede. Os principais problemas são 
aqueles referentes ao estrangulamento do pescoço, 
das asas ou das patas da ave. Nessas situações o uso 
de acessórios, como uma agulha de tricô ou uma 
tesoura de ponta fina, são extremamente úteis para 
se puxar as linhas da rede ou fazer pequenos cortes 
nas linhas. Embora em nosso país o custo das redes 
seja elevado, o bem-estar das aves deve vir sempre 
em primeiro lugar, e o pesquisador deve concordar 
de que em situações críticas pode ser necessário se 
cortar algumas linhas da rede para se retirar a ave 
com segurança. 

Um dos grandes problemas ocorre quando 
a linha da rede se prende na língua das aves, que 
possui na sua base extensões laterais voltadas para 
o interior da boca. Diante desta situação, comum 
em Turdídeos e Picídeos, o pesquisador deve ter 
cuidado de não puxar a ave da rede ou colocar a 
língua da ave em posições não naturais, pois iria 
causar ferimentos graves em sua língua. Deve-se 
imobilizar a ave e certificar-se de que as linhas 
presas não estejam sob pressão. Segure a ave na 
“Contenção do anilhador” e abra o bico com os 
dedos, e retire a linha da rede empurrando-a para 
trás e depois puxando levemente para cima com 
ajuda de uma agulha de tricô ou um lápis. Em 
muitas dessas situações, a melhor maneira de re-
tirar a ave é cortando a linhas que estão presas na 
língua (Lowe 1989, IBAMA 1994, Ralph et al. 
1993).

10 Uma agulha de crochê (nº 3 ou similares) possui um pequeno gancho em sua extremidade e ajuda muito na retirada das linhas de redes 
de partes da ave difíceis de serem alcançadas com os dedos, principalmente quando a ave fica muito emaranhada, ainda ajuda bastante 
quando a rede prende na língua das aves. 
11 Do inglês Bander ś Grip – Contenção do Anilhador, modo de segurar a ave quando do anilhamento e tomada de medidas da ave. Ver 
item c. Segurando as aves na mão.
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Figura 2: Modo de segurar a ave conhecido como “Contenção do Fotógrafo” (Photographer’s Grip). Esta contenção é bastante utiliza-
da para a fotografia das mesmas. Ver descrição no item c. Segurando as aves na mão.  ( Ilustração: Renata Floriano-Cunha )
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Figura 3: Modo de segurar a ave conhecido como “Contenção do Anilhador” (Bander´s Grip). Tal contenção permite a manipulação da 
ave durante a tomada de medidas morfométricas e biológicas com firmeza e segurança para a ave, além de deixar as pernas livre para 
o anilhamento. Ver descrição no item c. Segurando as aves na mão.  ( Ilustração: Renata Floriano-Cunha )



Ornitologia e Conservação: Ciência Aplicada, Técnicas de Pesquisa e Levantamento12

A. L. Roos

Segurando as Aves na Mão
Devido às características e adaptações das 

aves ao vôo, elas são organismos frágeis e devem ser 
manipuladas delicadamente. Devem ser seguradas 
firmemente, e deve-se cuidar para não se apertar 
demais, o que poderia estrangulá-las ou deixá-las 
muito frouxas permitindo a agitação, levando a 
machucar as asas ou a fuga (Lowe 1989, IBAMA 
1994, NABC 2001).

O modo de segurar a ave quando do anilha-
mento e tomada de medidas da ave, é conhecido 
como “Contenção do Anilhador” (Bandeŕ s Grip). 
Consiste em segurar a ave com o dorso desta para a 
palma da mão, com o pescoço da ave entre os dedos 
indicador e médio e os dedos polegar e anular so-
bre o corpo da ave ou segurando o tarso (Figura 3). 
Tal postura deixa as pernas da ave livre para o ani-
lhamento e pode ser feita com as mãos direita ou 
esquerda. As mãos devem ser mantidas secas para 
evitar o encharcamento das penas da ave (Lowe 
1989, Ralph et al. 1993, IBAMA 1994, De Beer 
et al. 2001, NABC 2001). 

Outro modo muito comum de segurar a ave 
e que facilita a fotografia das mesmas é conhecido 
como “Contenção do Fotógrafo” (Photographer’s 
Grip). Consiste em segurar ambas as tíbias da ave 
entre os dedos médio e indicador bem próximos ao 
ventre da ave, com um apoio do dedo polegar so-
bre as tíbias e deixando o restante do corpo livre 
(NABC 2001)(Figura 2).

Tais modos de segurar as aves são mais comuns 
para aves pequenas, e que não causam maiores pro-
blemas com os bicos e as unhas. Para a manipulação 
de psitacídeos (papagaios, araras, periquitos, etc) 
atenção deve ser dada ao forte bico, o que pode exi-
gir que se mantenha sempre a cabeça segura com as 
mandíbulas fechadas, ou a utilização de luvas gros-
sas para não causar ferimentos na mão do pesqui-
sador. Aves de rapina no geral não causam tantos 
problemas com os bicos, entretanto deve-se tomar 
cuidados com as garras e unhas, que podem causar 
sérias perfurações na mão do pesquisador. As luvas 
ajudam e protegem, mas também se pode oferecer 
as aves algum galho que possam se agarrar e deixar 
as mãos sem risco (Lowe 1989, IBAMA 1994). 

Manutenção Temporária das Aves
Sacos de contenção serão necessários para a 

manutenção temporária e o transporte de aves a 
curtas distâncias, por exemplo, do local das redes 
até o acampamento de anilhamento (Low 1957, 
Lowe 1989). Sacos de contenção das aves devem 
ser feitos de material macio, opaco, de cores neu-
tras, preferencialmente escuras, sem sobras de ma-
terial nas partes internas para evitar o enrolamento 

e estrangulamento das aves. Devem possuir uma 
cordinha para amarração e possuir um tamanho 
apropriado para o grupo de aves a ser capturado. 
O CEMAVE tem utilizado dois tamanhos de sacos 
de algodão, os quais cumprem satisfatoriamente o 
objetivo de manutenção temporária das aves. Um 
de tamanho menor para passeriformes com dimen-
sões aproximadas de 30 x 25 centímetros (A x L) 
e um de 45 x 35 centímetros (A X L). Aves muito 
pequenas como os beija-f lores necessitam sacos me-
nores e de material mais macio.

Outra forma de manutenção temporária das 
aves são as “gaiolas de tecido” ou Keeping cages. 
Essas gaiolas normalmente são feitas de tecido e 
são armadas com pequenas varas, como pequenas 
barracas (veja descrição em Clark 1986). Para al-
guns grupos de aves, como Charadriiformes, este é 
o método mais eficiente e menos prejudicial às aves, 
visto que este grupo é bastante suscetível a câim-
bras se mantido em pequenos sacos ou estruturas 
pequenas onde não possam ficar na posição natu-
ral (Bainbridge 1976, Stanyard 1979, Green 
1980).

A manutenção das aves deve ser realizada no 
menor tempo possível. O pesquisador deve possuir 
bom senso de não manter aves em períodos re-
produtivos afastadas de seus ninhos por períodos 
longos, assim como aves que separadas de seu ban-
do, ou que possuem risco de perder seu território 
(Spencer 1976, Gaunt & Oring 1997, NABC 
2001).

 Identificação / Taxonomia
O Brasil está entre os países com a maior di-

versidade avifaunística, possuindo 1.801 atualmen-
te reconhecidas para o território brasileiro (CBRO 
2007), sendo o grupo de vertebrados que apresenta 
a maior diversidade de espécies em território bra-
sileiro. Deste modo, a identificação das aves é uma 
tarefa que exige certa experiência do pesquisador. 
Felizmente nos últimos anos têm surgido bons 
guias de campo para o Brasil, facilitando a correta 
identificação das espécies pelos pesquisadores. 

A correta identificação do táxon é de crucial 
importância para a qualidade da pesquisa e, prin-
cipalmente para trabalhos que exigem a marcação 
das aves, sendo uma das principais premissas dos 
sistemas de anilhamento. Esta importância é veri-
ficada quando da recuperação dos indivíduos mar-
cados, pois as anilhas são recuperadas em grande 
parte pelo público leigo, não havendo possibilidade 
de confirmação da identificação. Identificações in-
corretas podem levar a graves erros de interpretação 
sobre a distribuição, movimentação e longevidade 
das espécies, bem como comprometem a qualidade 
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do banco de dados de anilhamento e a manutenção 
do Sistema Nacional de Anilhamento. 

Idade e Sexo
A identificação da idade das aves é realizada 

com base em algumas características baseadas prin-
cipalmente na análise da plumagem, de partes mo-
les ou da ossificação craniana. A identificação da 
idade de indivíduos jovens capturados em colônias 
reprodutivas ou em ninhos é obvia, contudo após 
o primeiro ano de vida a precisão da identificação 
da idade torna-se mais complexa (Spencer 1976, 
IBAMA 1994, Gosler 2004). 

Aves não-passeriformes de vida longa apre-
sentam padrões de plumagens diferentes de acordo 
com a idade dos indivíduos. Assim a classificação 
de idades em jovens, subadultos e adultos é facilita-
da. Alguns passeriformes também apresentam plu-
magens diferentes entre machos adultos e machos 
jovens, entretanto estes podem ser confundidos 
com fêmeas que apresentam a mesma plumagem.

Quando as aves são jovens o crânio não é to-
talmente ossificado, assim o exame do grau de os-
sificação pode nos dar uma idéia da idade da ave. A 
ossificação difere bastante entre as espécies, assim 
sua avaliação é uma técnica que necessita muita 
experiência. Detalhes do uso da técnica são encon-
trados nos manuais de anilhamento do CEMAVE 
(IBAMA 1994) e BBL (NABC 2001).

Outros indicativos da idade são a coloração de 
partes nuas, como olhos, bicos, comissura labial (ou 
ricto). Em algumas espécies indivíduos jovens apre-
sentam a cor da íris mais clara do que a dos adultos, 
o mesmo ocorrendo com a coloração dos bicos, que 
nos jovens é mais claro ou mais pálido. A comissu-
ra labial em indivíduos jovens geralmente é grossa, 
inchada e bastante colorida. Com a idade a mesma 
decresce e muda de cor, mas há exceções e, portanto 
pode não ser uma avaliação segura da idade (Lowe 
1989, De Beer et al. 2001, NABC 2001). 

A identificação do sexo das aves é baseada prin-
cipalmente na coloração da plumagem que apresen-
ta padrões diferentes para fêmeas e machos. Alguns 
grupos podem apresentar variações em tamanhos, 
como os Falconiformes, sendo os machos menores 
do que as fêmeas. Contudo deve-se ter precaução 
com relação à identificação baseada exclusivamen-
te no tamanho, pois há possibilidades de sobrepo-
sições entre os sexos e variações geográficas (De 
Beer et al. 2001, NABC 2001, Gosler 2004).

Todavia o dimorfismo sexual não ocorre em 
todas as espécies, existindo espécies monomórficas, 
onde a diferenciação dos sexos se torna mais difícil.  

Nestes casos a segurança da sexagem somente será 
dada através de análises de DNA. 

Alguns outros métodos, como o exame da pro-
tuberância cloacal podem ser uma alternativa, mas 
dependem da experiência do pesquisador e somen-
te são viáveis em períodos reprodutivos, quando os 
machos desenvolvem uma protuberância na clo-
aca (De Beer et al. 2001, NABC 2001, Gosler 
2004). Em alguns grupos de aves, como anatídeos 
e cracídeos, a sexagem pode ser feita com a rever-
são da cloaca, já que os machos dessas aves possuem 
um pênis evidente dentro da cloaca (IBAMA 1994 
Gosler 2004).

Peso
O peso é uma das medidas mais básicas e acu-

radas que se pode tomar das aves. Embora seja bas-
tante variável durante as horas do dia, disponibili-
dade de recursos, períodos de migração, muda, etc, 
é uma importante medida da condição da ave.  

Para esta medição pode-se utilizar balanças de 
mesa de precisão portáteis, ou mais comumente se 
utilizar balanças do tipo dinamômetro (conhecidas 
como Pesola®). Para a pesagem a ave deve estar imo-
bilizada dentro de sacos de contenção ou cones de 
papel (Figura 4), que devem ser pesados imediata-
mente após a pesagem da ave para evitar variações 
de peso (De Beer et al. 2001, NABC 2001, Gos-
ler 2004). 

De acordo com o tamanho da ave devem-se 
utilizar balanças com precisão apropriadas para o 
seu peso. Para beija-f lores e passeriformes peque-
nos deve-se utilizar balanças de 10-50 g com pre-
cisão de 0,5-0,1 g; passeriformes médios e outras 
aves pequenas deve-se usar balanças de 100 g com 
precisão de 1 g; para aves acima de 500 g a precisão 
poderá ser de 10 g. (Gosler 2004).

Morfometria
Medidas morfométricas possuem um grande 

valor taxonômico e são úteis para estudos de se-
parações de raças, sexos, taxa de crescimento dos 
indivíduos, assimetria, etc. A seguir são apresenta-
das as principais medidas registradas de aves cap-
turadas bem como o modo mais comum de medi-
las. Todas as medidas devem ser tomadas utilizan-
do equipamentos de qualidade e que possuam boa 
precisão. Atualmente paquímetros digitais facili-
tam e aceleram a leitura das medidas. Para as medi-
das onde são necessárias réguas, devem-se utilizar 
réguas de qualidade, preferencialmente as réguas 
de metal que possuem a marca do zero na sua ex-
tremidade12. O pesquisador deve sempre registrar 

12 Muitos dos equipamentos aqui citados são facilmente encontrados em sites de representantes de equipamentos de pesquisa.
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o método que as medidas foram tomadas e citá-los 
nas publicações.

Em estudos em que se exige acurácia das 
medidas, deve-se buscar a padronização e treina-

mento na tomada de medidas dos dife-
rentes pesquisadores ou ainda limitar a 
tomada das medidas a uma única pessoa, 
diminuindo-se assim o erro de amostra-
gem (Lowe 1989). 

Comprimento da asa
Comprimento da asa é definido como 

a distância entre o encontro da asa até a 
ponta da maior primária, estando a asa fe-
chada. Colocando-se a régua metálica (ou 
régua de asa13) sob a asa fechada da ave, 
mede-se do encontro da asa até a ponta da 
maior primária, estendendo-se as primá-
rias paralelamente à régua. Como as asas 
das aves possuem uma pequena curvatura, 
a medida deve ser tomada achatando-se 
levemente a asa sobre a régua (Figura 5)
(De Beer et al. 2001, NABC 2001, Gos-
ler 2004).

Não se deve medir a asa quando a 
maior primária da asa encontra-se em 
muda e não esteja completamente crescida. 
Também se deve tomar o cuidado para ve-
rificar se as primárias não estejam quebra-
das, muito desgastadas ou faltantes (De 
Beer et al. 2001, NABC 2001, Gosler 
2004). Outras medidas de asa também 
podem ser tiradas como comprimentos e 
largura das penas primárias e secundárias, 
envergadura das asas, etc. (Lowe 1989, 
Gosler 2004).

Comprimento da cauda
O comprimento da cauda é a me-

dida entre aponta da retriz (penas da 
cauda) mais longa e o seu ponto de in-
serção na pele. A medida da cauda deve 
ser tomada colocando-se a régua entre 
as retrizes e as coberteiras inferiores da 
cauda até a inserção do par central de 
retrizes (Figura 6). A cauda é medida na 
pena mais longa da cauda, que deve ser 
alinhada ou achatada sobre a régua. Se a 
cauda da ave for bifurcada, pode-se me-
dir a diferença entre as pontas da pena 
mais longa e da mais curta da cauda pelo 
seu eixo central (Lowe 1989, De Beer 

et al . 2001, NABC 2001, Gosler 2004) 
Evite realizar medidas pela parte superior da 

cauda, colocando-se a régua sobre as penas, pois pode 
ferir a glândula uropigiana (De Beer et al. 2001). 

Figura 4: Pesagem de uma ave com Pesola® utilizando-se um cone de papel.  
( Ilustração: Renata Floriano-Cunha )

13 Régua de asa é uma régua metálica que possui em uma de suas extremidades uma pequena extensão perpendicular a rede (em L) para 
apoiar o encontro da asa durante as medições.
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Comprimento do tarso
O tarso é a medida do osso tarsometatarsus, 

que é a distancia entre a depressão da articulação 
intertarsal até a borda distal da última escama 
completa antes dos dedos. Tal medida é facilmen-
te tirada dobrando-se os dedos num ângulo de 90 
graus e medindo com o paquímetro deste ponto 
até a extremidade da articulação intertarsal (Figu-
ra 7). Desta maneira a medida é mais facilmente re-
petida (Lowe 1989, De Beer et al. 2001, NABC 
2001, Gosler 2004). Pode-se utilizar a régua de 
asa para esta medida, contudo o paquímetro for-
nece dados mais acurados (NABC 2001, Gosler 
2004). 

Largura, altura e comprimento do bico
A largura do bico deve ser medida onde o bico 

possui sua maior largura, o que normalmente ocor-
re na base deste. Deve-se cuidar para não incluir 
partes moles da base do bico na medição. Em casos 
em que o bico não é mais largo na sua base, deve-se 
medir a parte mais larga do bico (Lowe 1989, De 
Beer et al. 2001). Com o bico da ave entre os den-
tes do paquímetro, este deve ser fechado levemente, 
sem muita pressão, até que o bico esteja completa-
mente fechado (NABC 2001, Gosler 2004).

A altura do bico é medida colocando-se o 
paquímetro perpendicularmente ao eixo do bico. 
Deve ser medida da base da mandíbula até a borda 

Figura 5: Modo de tomada da medida da asa de uma ave. Desenho somente ilustrativo, a ave deve estar sendo segurada pela contenção 
do anilhador e a asa deve ser planificada junto à régua.  ( Ilustração: Renata Floriano-Cunha )

Figura 6: Medida da cauda de uma ave, tomada da inserção das penas até a extremidade distal.
( Ilustração: Renata Floriano-Cunha )
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superior do bico na porção proximal das 
narinas, também com o fechamento sua-
ve do paquímetro (NABC 2001, Gosler 
2004)(Figura 8a).

O comprimento do bico pode ser 
medido de formas diferentes, sendo o 
mais comum para passeriformes a medi-
da da ponta do bico até a sua inserção no 
crânio da ave (Figura 8b). Para aves de ra-
pina e corujas, é comum se medir o bico 
da sua ponta até a cera14. Ainda pode-se 
medir o comprimento da ponta do bico 
até o ponto onde as penas da testa da ave 
não cobrem mais o bico, sendo esta me-
dida comum para ciconiformes (Lowe 
1989, De Beer et al. 2001, NABC 2001, 
Gosler 2004). 

Em todas as medidas de bico deve-se 
tomar cuidado com a manipulação do pa-
químetro para evitar ferimentos no rosto e 
olhos das aves (De Beer et al. 2001).

Comprimento total da cabeça
O comprimento total da cabeça é a 

medida do comprimento da cabeça mais o 
bico da ave. Deve ser medido colocando-se 
a um dos dentes do paquímetro na nuca 
das aves e o outro na extremidade do bico 
(Figura 9). Cuidado deve ser tomado com 
a ponta do bico das aves, que é bastante 
sensível e f lexível, especialmente em es-
pécies com bicos delicados como os beija-
f lores e maçaricos.

Comprimento total e outras medidas
O comprimento total das aves é a 

medida da ponta do bico até a ponta da 
retriz mais longa com a ave deitada de cos-
tas. Normalmente esta medida é tomada 
colocando-se a ave deitada de costas sobre 
uma régua, com a ponta do bico alinhado 
no início e cauda disposta sobre a régua. 
O topo da cabeça deve ficar paralelo a ré-
gua sem estar excessivamente esticado ou 
encolhido, procurando representar uma 
posição natural (Figura 10). Devido a 
grandes variações na colocação da cabeça 
da ave na posição de medição, esta me-
dida possui baixa repetibilidade e acurá-
cia, não sendo uma medida recomendada 
(Lowe 1989, De Beer et al. 2001, Gos-
ler 2004). 

Figura 7: Medida do comprimento do tarso de uma ave.  ( Ilustração: Renata 
Floriano-Cunha )

14 Cera: protuberância de pele situada na base da maxila superior do bico das aves, por onde se abrem as narinas, ocorre especialmente em 
falconiformes, strigiformes e psitacídeos  (Houaiis & Villar 2001).

Figura 8: Medidas de (A) altura e (B) comprimento do bico de uma ave.              
( Ilustração: Renata Floriano-Cunha )

A

B



Capturando Aves 17

A. L. Roos

Outras medidas das aves ainda po-
dem ser tomadas, mas dependerão do 
grupo trabalhado e dos objetivos da pes-
quisa. Dentre essas podemos citar: com-
primento dos dedos – é a medida da base 
da unha até a articulação entre os dedos 
e o tarso; comprimento das unhas – é 
a medida reta da ponta da unha até sua 
base de inserção no dedo (Figura 11)(De 
Beer et al. 2001, Gosler 2004).

Dados Qualitativos
Muda

As penas das aves são estruturas que 
são repostas regularmente, geralmente 
com a reposição e troca estando associa-
dos a períodos pré e pós-reprodutivos. 
Esta reposição é conhecida como muda 
e podendo ser parcial (somente em penas 
de contorno) ou completa (penas de con-
torno e vôo – rêmiges e retrizes). A perio-
dicidade também é variável entre os grupos, exis-
tindo aves que realizam uma muda anual, outros 
grupos podem realizar duas mudas anuais e aves 
maiores realizam uma muda a cada dois ou três 
anos (Ginn & Melville 1983, Sick 1997, De 
Beer et al. 2001, Marini & Duraes 2001). 

A muda das penas de vôo, ou primárias, é 
sempre simultânea nas duas asas e ocorre do meio 
para a extremidade da asa e do meio da asa para 
seu interior nas secundárias (Ginn & Melvil-
le 1983, Sick 1997). As primárias podem variar 
em número de 9 a 11, embora a grande maioria 
das aves possua 10 primárias. As exceções ficam 
com as famílias Podicipedidae, Ciconiidae, Pho-
enicopteridae com 11 primárias (Stresemann 
1963); e grupos de passeriformes Oscines que 

apresentam 9 primárias, dos quais citamos as fa-
mílias Hirundinidae, Motacilidae, Vireonidae 
(Beecher 1953, Sick 1997), Parulidae, Coerebi-
dae, Thraupidae, Emberizidae, Cardinalidae, Ic-
teridae e Fringillidae (Beecher 1953, Tordoff 
1954, Klicka et al 2000). 

Por estas razões, para estudos sobre muda, as 
primárias devem ser contadas do meio da asa para 
sua extremidade, enquanto as penas secundárias 
são contadas a partir do meio para o interior da asa 
(Figura 12).

Muitas vezes também se registra o desgaste 
das rêmiges primárias em associação com a muda 
dessas penas. Detalhes da escala para registro de 
desgaste de primárias podem ser encontrados em 
IBAMA (1994) (ver Figura 13).

Figura 9: Medida do comprimento total da cabeça de uma ave.  ( Ilustração: 
Renata Floriano-Cunha )

Figura 10: Medida do comprimento total de uma ave. Cuidados devem ser adotados para não se estender demais o pescoço da ave. Ver 
cometário no item vii. Comprimento Total e Outras medidas.  ( Ilustração: Renata Floriano-Cunha )
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Placa de incubação
A placa de incubação é desenvolvida durante o 

período de incubação dos ovos, quando uma parte 
das penas da barriga e do peito da ave são perdidas, 
facilitando a transferência de calor para os ovos e 
filhotes. Após a perda das penas a pela torna-se ru-
gosa e bastante vascularizada, retornando ao nor-
mal após a saída dos filhotes do ninho (Spencer 
1976, Ralph et al. 1993, De Beer et al. 2001, 
NABC 2001).

A placa de incubação pode ocorrer somente 
nas fêmeas, naquelas espécies onde somente estas 
incubam os ovos (Famílias Tyrannidae, Cotingi-
dae, Muscicapidae, Troglodyidae, alguns Pipidae e 
Emberezidae); e também nos machos, quando estes 
auxiliam na incubação dos ovos (Famílias Rhyno-
criptidae, Formicairidae, Conopophagidae, Vire-
onidae, Dendrocolaptidae e Furnaridae)(Marini 
& Durães 2001).

A escala para identificar as etapas do desen-
volvimento da placa de incubação são descritos em 
detalhe no Manual de Anilhamento de Aves (IBA-
MA 1994) (Ver Figura 14).

Reserva gordura
A acumulação de gordura nas aves ocorre 

principalmente nas espécies migratórias, que pos-
suem na acumulação de gordura uma importante 
fonte de energia durante as migrações, entretanto 
mesmo em espécies não-migratórias o acumulo 
pode ocorrer. A gordura nas aves pode se acumular 
em diversos locais, mas ocorrem principalmente na 
região da fúrcula15, nos lados do corpo abaixo das 
asas, e na região abaixo da cloaca (Kaiser 1993, 
NABC 2001, Gosler 2004). O acúmulo de gor-
dura é facilmente reconhecido, após se afastar as 
penas da ave, como uma região abaixo da pele ama-
relada ou alaranjada, que contrasta bastante com o 
restante da musculatura vermelho escuro das aves 
(De Beer et al. 2001, NABC 2001) (Figura 15). 

Poucos pesquisadores têm realizado estu-
dos que avaliem as reservas de gordura, embora 
o método de classificação da quantidade já este-
ja descrito no Manual de Anilhamento de Aves 
(IBAMA 1994), bem como em outras referencias 
de forma mais detalhada (Kaiser 1993). Deste 
modo pouco se sabe sobre o acúmulo de gordura 
nas espécies de aves brasileiras, principalmente nas 
espécies residentes e sua relação com as condições 
ambientais. 

Parasitos
Como qualquer outro animal as aves não estão 

livres dos parasitas. Estes parasitas podem ser de 
dois tipos: os que vivem na superfície do corpo (ec-
toparasitas) e os que vivem no interior do corpo (en-
doparasitas). De maneira geral os parasitas das aves 
são pouco conhecidos em todo o mundo, sendo que 
no Brasil o conhecimento destes não se sobressai. 
Poucos são os trabalhos com ectoparasitas de aves 
(Roda & Farias 1999a, 199b, Neves et al 2000), 
sendo ainda mais raro os que tratam de endoparasi-
tas (Muniz-Pereira & Amato 1998, Kawazoe 
& Gouveia 1999, Muniz-Pereira & Pinto 
2000). O estudo de parasitas de aves possui grande 
importância para a biologia e conservação das aves, 
podendo esclarecer relações entre os diversos gru-
pos de aves, e deste com o ambiente. (Marini et 
al 1996, Marini & Couto 1997). Assim como 
o entendimento das relações aves-parasitas poderão 
trazer informações sobre a transmissão de doenças 
e formas efetivas de seu controle, o que possui gran-
de importância para as aves e para o homem (De 
Beer et al. 2001, NABC 2001).

A coleta de ectoparasitas pode ser realizada 
por catação individual, aplicação de talcos ou fu-

Figura 11: Medida do comprimento da unha de uma ave. Uti-
lizado principalmente para medir o hálux (dedo posterior) de 
aves de rapina.  ( Ilustração: Renata Floriano-Cunha )

15 Fúrcula ou Furculum é conhecida popularmente como “osso da sorte” sendo formado pela fusão das clavículas. O termo é normalmente 
utilizado para designar a depressão interescapular presente nas aves, ou onde o pescoço encontra o corpo da ave.



Capturando Aves 19

A. L. Roos

Figura 12: Disposição das penas primárias, secundárias e terciárias das asas de uma ave. São mostradas as vistas inferior e superior 
das asas, bem como algumas penas em processo de muda.  ( Ilustração: Renata Floriano-Cunha )
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Figura 13: Padrão de desgaste de bordas de penas primárias, de acordo com a seguinte escala (IBAMA 1994): 0 – sem uso, bordas da 
primarias perfeitas, a coloração e perceptível em toda a barra terminal, incluindo a extremidade das mesmas; 1 – levemente usadas; 
bordas da primarias ainda não apresentam franjeamento ou cortes atuais. Uma discreta coloração mais clara e perceptível nas porções 
laterais, mas não nas extremidades das penas; 2 – relativamente usadas; bordas das primarias apresentam cortes e franjeamento ainda 
discretos; 3 – franjeamento bem definido, cortes e falhas são óbvios ao longo das bordas; 4 – muito usadas; as primarias apresentam-se 
completamente talhadas nas bordas laterais e extremidades; 5 – excessivamente usadas, penas completamente esfarrapadas nas bordas, 
as extremidades estão completamente quebradas a ponto de exercerem alguma influencia sobre o vôo das aves.  ( Ilustração: Renata 
Floriano-Cunha )
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migadores (Walther & Clayfon 1997, Visnak 
& Dumbacher 1999) ou através de coletores de 
ectoparasitas (veja descrições em Bear 1995, Ne-
ves 1998, Neves et al 2000).

Material Biológico
Toda a coleta de material biológico deve estar 

autorizada pelo SISBIO (ver item a. Legislação e 
Licenciamento) e deve ser feita por pesquisadores 
treinados e com experiência na coleta do material.

Coleta de amostras de sangue
A coleta de sangue pode ser necessária para 

diversos tipos de estudos, como análises de DNA, 
metabolismo, hormônios, hemoparasitas, etc. Toda 
a coleta de sangue deverá ser realizada por pesqui-

sador treinado e com experiência para evitar danos 
e mortes desnecessárias. 

Os locais mais comuns de coleta de sangue em 
aves são a veia jugular, a veia ulnar (asa) ou as veias 
tibio-tarsais. A coleta poderá ser feita com agulha 
e seringa ou com tubos capilares micro-hematócri-
tos, dependendo do tamanho da ave (Gaunt & 
Oring 1997, Dawson 2004).

Em projetos de pesquisa que não visem à co-
leta das aves e pretendem devolve-las à natureza, a 
quantidade de sangue a ser coletada tem uma gran-
de importância.  O volume de sangue de uma ave 
é de aproximadamente cerca de 7 ml por 100 g de 
peso (Dawson 2004). Como regra geral o volume 
de sangue a ser coletado não deve passar de 1% do 
peso do animal em um período de 28 dias (Mc-

Figura 14: Padrão de desenvolvimento da placa de incubação em aves, de acordo com a seguinte escala (IBAMA 1994): 0 – a placa de 
incubação não esta presente. O peito encontra-se mais ou menos emplumado e apresenta suave coloração vermelha-escura. Nenhuma 
área do peito ou abdômen evidencia vascularização. 1 – as penas do peito foram perdidas e alguma vascularização pode ser vista, mas a 
maior parte da área apresenta-se ainda lisa e vermelha-escura; 2 – a vascularização e evidente, algumas pregas estão presentes, e algum 
fluido abaixo da pele começa a tornar-se perceptível, dando a área uma coloração rosácea-opaca, contraria a coloração vermelha-escura 
dos músculos; 3 – a vascularização é extrema, a placa de incubação e espessa e enrugada, há muito mais fluido embaixo da pele. Este e 
o grau máximo de extensão da placa de incubação e corresponde ao período de incubação dos ovos; 4 – a maior parte da vascularização 
desapareceu e o fluido embaixo da pele também, embora a pele mantenha-se ainda espessa e com aparência ressecada e enrugada; 5 – a 
vascularização e o fluido desapareceram por completo e a maior parte das pregas ou rugas também. Presença de canhões de penas na 
área.  ( Ilustração: Renata Floriano-Cunha )
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Guill & Rowan 1989, Dawson 2004). Mc-
Guill & Rowan (1989) recomendam os seguintes 
valores para aves pequenas: peso de 50 g o limite é 
de 500 microlitros (ou 10 tubos capilares); peso de 
10 g o valor máximo deve ser de 100 microlitros16 
(aproximadamente 2-3 tubos capilares); peso entre 
7-10 g um tubo capilar; enquanto aves menores que 
7 g o limite de 1/3 ou 1/2 tubo capilar. Aves acima 
de 100 g a quantidade de 0,5 a 1 ml são suficientes 
para os diversos estudos. Após a coleta de sangue, 
este deve ser devidamente acondicionado para evi-
tar sua perda e permitir as análises futuras.

A coleta de sangue dentro dos limites estabe-
lecidos não tem mostrado impactos negativos na 
sobrevivência das aves silvestres e nem alterações 
nos seus padrões comportamentais e reprodutivos 
(McGuill & Rowan 1989).

Penas 
Para a coleta de penas o pesquisador deve to-

mar cuidados no momento de retirada dessas, de 
modo que não cause hemorragias ou destruição 
dos folículos que impediriam o crescimento de 
novas penas. Normalmente se coletam penas co-
berteiras, ou seja, aquelas que cobrem o corpo e as 

asas. Deve-se evitar a coleta 
de penas de vôo (primárias 
e secundarias), bem como 
as penas da cauda. As penas 
coletadas devem ser acondi-
cionadas em recipientes do 
tipo Eppendorfs com solução 
fixadora.

Anilhamento e                                                    
Recuperações

O anilhamento é uma 
técnica de marcação indivi-
dual das aves, através da co-
locação de anéis metálicos 
com numeração única. Esta 
técnica permite inúmeros 
estudos científicos a respeito 
da biologia, ecologia e movi-
mentação das aves. Através 
da marcação, soltura e poste-
rior recuperação, diversos pa-
râmetros populacionais po-
dem ser determinados, além 
de informações sobre rotas, 

locais de descanso e de concentração de espécies 
migratórias. Tais informações são extremamente 
úteis para a conservação das aves e o planejamento 
de áreas de proteção em nível internacional.

O CEMAVE, desde sua criação em 1977, co-
ordena e controla o Sistema Nacional de Anilha-
mento (SNA), que concentra, uniformiza e regula 
o uso de marcadores em aves, além de gerenciar 
o banco de dados de aves anilhadas no Brasil e o 
cadastro nacional de anilhadores, sendo o sistema 
pioneiro na América Latina. Esse modelo de siste-
ma é reconhecido e utilizado internacionalmente, 
pois padroniza os marcadores, evitando o uso de 
marcadores inapropriados, a criação de novos có-
digos e a duplicação de numerações e códigos já 
existentes. O SNA é similar aos sistemas emprega-
dos na América do Norte (EUA, Canadá e México) 
através do Bird Banding Laboratory (BBL), e o sis-
tema Europeu (EURING) que desde 1963, unifica, 
coordena e padroniza o anilhamento nos 38 países 
associados. 

O SNA distribui gratuitamente anilhas metá-
licas padronizadas com a inscrição “Avise CEMA-
VE” e numeração única, para anilhadores cadas-
trados17.  Os dados de anilhamento enviados pelos 

Figura 15: Principais áreas do corpo de uma ave que apresentam acúmulo de gordura e in-
dicação dos diferentes graus de acúmulo de gordura na região da fúrcula, segundo IBAMA 
(1994): 0 - Sem gordura na cavidade da fúrcula, ou em qualquer outro lugar do corpo; 1 - O 
fundo da cavidade da fúrcula está completamente preenchido, completando 1/3 da cavidade 
total; 2 - A cavidade da fúrcula apresenta-se 2/3 preenchida. Alguma gordura também pode 
ser observada logo abaixo da axila e geralmente também no abdômen; 3 - A cavidade da 
fúrcula está completamente preenchida. Uma compacta camada de gordura também pode ser 
observada abaixo das asas e do abdômen; 4 - A cavidade da fúrcula está mais do que cheia.     
( Ilustração: Renata Floriano-Cunha )

16 1 microlitro (µl) = 0,001 mililitros (ml) ou 1000 µl = 1 ml
17 Para informações sobre o SNA, anilhas, registro de anilhador e recuperação de aves, ver endereço eletrônico: http://www.icmbio.gov.
br/sna
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anilhadores alimentam a base de dados do SNA, 
permitindo a recuperação de informações sobre a 
ave quando esta é recuperada pelo anilhador ou 
qualquer outra pessoa. 

Para o recebimento de anilhas, o pesquisador 
deve ser cadastrado como anilhador sênior no SNA 
e possuir projeto submetido no SNA e SISBIO18 (ver 
Legislação e Licenciamento). Para o cadastro como 
Anilhador Sênior, o pesquisador deve comprovar 
experiência na capacidade de identificação correta 
das espécies de aves, como também conhecimentos 
sobre as técnicas de utilização de instrumentos de 
captura (p.ex. redes-de-neblina), de manutenção, 
de manipulação e de marcação de aves. Todos esses 
conhecimentos são importantes a um anilhador, a 
fim de que o mesmo não cause danos aos indivídu-
os, e até mesmo as populações de aves.

Após os procedimentos de cadastramento e au-
torização, o pesquisador receberá as anilhas adequa-
das às aves que pretende capturar e anilhar, podendo 
então partir para a parte prática do anilhamento. 

Após a captura das aves, o anilhamento só deve 
acontecer após a correta identificação da ave (ver 
item d. Identificação/taxonomia). Esta etapa possui 
uma grande importância no processo de anilha-
mento, pois erros de identificação comprometem a 
análise futura dos dados, bem como a confiabilida-
de das informações depositadas no banco de dados 
do SNA. Em casos de dúvida com relação à correta 
identificação da ave, evita-se o anilhamento. Tendo-
se certeza da identificação da ave procede-se a colo-
cação da anilha no tarsometatarso da ave (figura). 
Sempre se realiza a marcação da ave antes da tomada 
de quaisquer outras medidas morfométricas ou bio-
lógicas, pois se a ave escapar já estará marcada. Além 
disso, a experiência do anilhador não se restringe 
somente a capacidade de identificação correta das 
espécies de aves, mas abrange também conhecimen-
tos sobre as técnicas de utilização de instrumentos 
de captura (p.ex. redes-de-neblina), de manutenção, 
de manipulação e de marcação de aves. Todos esses 
conhecimentos são importantes a um anilhador, a 
fim de que o mesmo não cause danos aos indivídu-
os, e até mesmo as populações de aves.

Os tamanhos de anilhas indicados para as 
aves brasileiras estão disponíveis em Oniki (1996), 
IBAMA (1994) e CEMAVE (2008).

Biossegurança

A captura de aves silvestres apresenta riscos 
inerentes a manipulação de animais silvestres em 

geral. Estes riscos estão presentes sempre que ocor-
re contato direto entre seres humanos e animais, se-
jam espécies silvestres ou domesticadas. Além dos 
riscos a saúde e bem estar das aves, este contato pró-
ximo, também proporciona riscos a saúde do pes-
quisador. Como já tratamos dos aspectos referentes 
ao bem estar das aves (ver item 4.a), neste item fo-
carei a biossegurança do pesquisador/anilhador.

Riscos Físicos
Embora a captura de aves silvestres em si, apre-

sente poucos riscos de injúrias físicas, todo pesqui-
sador deve ter consciência dos riscos que possui ao 
desenvolver alguma atividade de campo. Acidentes 
com pesquisadores em campo são mais comuns do 
que acreditamos, contudo muitos pesquisadores 
ainda não tomam os devidos cuidados. 

Os principais riscos físicos da captura e ma-
nipulação de aves silvestres são aqueles relaciona-
dos aos bicos e unhas das aves, como bicadas, ar-
ranhões, unhadas, etc. Alguns podem ser evitados 
com a utilização de luvas, principalmente quando 
da manipulação de indivíduos de alguns grupos de 
aves como falconiformes e psitaciformes, que po-
dem ferir gravemente dedos e mãos com seus bicos 
e unhas. Maior atenção deve ser dada aos olhos 
evitando-se a aproximação da ave ao rosto do pes-
quisador. A utilização de óculos de segurança, além 
do contato físico evita respingos indesejáveis de re-
gurgitos, fezes ou sangue.

Acidentes ofídicos ou com animais peçonhen-
tos/venenosos (ver Figueiredo 2006), quedas, 
acidentes com veículos ou animais de transporte 
podem ser facilmente evitados com o uso de per-
neiras e calçados apropriados, revisões de seguran-
ça em materiais, verificação de botas antes de se 
calcar, etc., são algumas medidas simples comuns 
aos campistas experientes.

Desta forma visando sua própria segurança 
é extremamente recomendado que o pesquisador 
nunca desenvolva atividades de campo sozinho, 
além de manter contato freqüente com pessoas 
que conheçam sua exata localização e que possam 
indicá-la em casos de eventuais emergências. Atu-
almente com a disseminação do uso de celulares 
e aparelhos de localização global (GPS) tal tarefa 
tem-se tornado bastante fácil, embora ainda pouco 
valorizada. 

Riscos Biológicos
Além do risco direto das injúrias físicas, há o 

risco de contaminação por diferentes agentes infec-

18 Até o momento de finalização deste artigo, o SNA.net ainda não estava integrado com o SISBIO, sendo necessário a submissão de proje-
tos pelos dois sistemas. Futuramente a submissão de projetos de pesquisa e anilhamento serão realizados somente pelo SISBIO.
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ciosos microscópicos, o que é um risco inerente da 
atividade de campo em si (ver Figueiredo 2006). 
Como todos os outros animais, as aves também 
podem apresentar inúmeras doenças e infecções. 
Boa parte das doenças das aves é própria do grupo, 
entretanto algumas podem ser transmitidas para 
o homem. Neste grupo podemos citar: campilo-
bacteriose, histoplasmose, ornitose, tuberculose, 
salmonelose e Yersinia spp (enterocolicitose e pseu-
dotuberculose). A ornitose ou psitacose (causada 
pela Chlamydia psittaci) é um agente altamente 
contagioso e conhecida para inúmeras espécies de 
aves não psitacídeas. Como é incomum e possui 
sintomas similares a uma gripe comum, é freqüen-
temente mal diagnosticada. Manipuladores de aves 
devem ficar atentos a sintomas recorrentes e infor-
mar seu médico sobre a possibilidade da ornitose 
(Gaunt & Oring 1997). 

Embora haja o risco de contaminação, utili-
zando-se regras básicas de higiene podemos pre-
venir e até evitar alguma contaminação. Lavar as 
mãos com detergente ou álcool após a manipulação 
de aves; não misturar as atividades de manipulação 
e anilhamento com a alimentação; fazer assepsia e 
cobrir ferimentos das mãos; não levar as mãos su-
jas e nem colocar objetos utilizados na ave na boca 
(Spencer 1976). O uso de equipamentos de pro-
teção individual (EPÍ s como luvas, óculos e batas) 
é bastante recomendado nos casos de manipulação 
de aves (ver em Nascimento 2007).

Recomenda-se que todo pesquisador mante-
nha sempre atualizado seu histórico de vacinação. 
Vacinas contra tétano e febre-amarela são essen-
ciais, sendo recomendadas ainda as vacinas contra 
Hepatite A e Meningite. Vacina contra a Raiva 
também são aconselháveis visto que há o risco de 
contaminação com a captura de morcegos. Algu-
mas dessas vacinas estão disponíveis em postos e  
centros de saúde da rede pública, outras só estão 
disponíveis em clínicas particulares e possuem um 
custo, assim fica a critério de cada pesquisador, mas 
lembre-se “A prevenção é o melhor remédio”.
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