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RESUMO: Os psitacídeos são aves de diferentes hábitos alimentares, que quando em vida livre, alimentam-se de acordo 

com a oferta. Fator que é alterado quando em cativeiro, pois altera-se também, a demanda energética desses. Sendo assim, 

faz-se necessário a formulação de uma dieta específica para cada ave de cativeiro, levando em consideração os gastos 

energéticos individuais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os psitacídeos, quando em vida livre, alimentam-se do que lhes é ofertado, ou seja, pode-se 

afirmar que essas aves têm hábitos granívoro, frugívoro, nectarívoro e insetívoro (MORTON, 1985; 

ULLREY et al, 1991).  As necessidades nutricionais desses animais variam de acordo com o gasto 

energético desses, consideravelmente reduzido quando em cativeiro. Fatores como estágio de vida, 

estação do ano e condições de saúde também podem variar as necessidades nutricionais (ULLREY 

et al, 1991). 

Quando a dieta não for bem calculada, levando em consideração o gasto energético dos 

animais em questão, provavelmente acarretará sérios problemas, seja pelo excesso ou pela falta de 

nutrientes. A deficiência de proteínas e aminoácidos levará à um atraso no ganho de peso e do 

crescimento (FARIAS, et al, 2000). 

Visando a importância de uma dieta formulada adequadamente para cada caso, o presente 

trabalho relata as experiencias adquiridas no Viveiro Conservacionista de Aves Silvestres da FAG. 
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2.  METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi escrito com base na experiência vivenciada no estágio supervisionado 

II, realizado no Viveiro Conservacionista de Aves Silvestres da FAG, em Cascavel- Paraná. Nesse, 

foi possível acompanhar a rotina desses animais, bem como suas necessidades nutricionais quando 

em cativeiro, tendo em vista a mudança de hábitos quando comparada em vida livre. 

Todos os dias são fornecidas frutas frescas e cortadas, como banana, laranja, maçã e mamão, 

como fonte de minerais e vitaminas, além de ser uma maneira de enriquecer o ambiente dos animais 

residentes. Além disso, é fornecido diariamente ração comercial própria para a espécie, e alpiste.  

Ocasionalmente, é fornecido semente de girassol, como fonte de lipídeos e também como forma de 

enriquecimento ambiental.  

 

3. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Compreendem a família Psittacidae, as araras, periquitos, papagaios, cacatuas e lóris. Esses, 

possuem as pelagens de coloração variada e normalmente, não há dimorfismo sexual (FORBES; 

LAWTON, 1996; SICK, 1997). No viveiro conservacionista da FAG, possuem representantes dessa 

família, tais como: Periquitão maracanã, Papagaio-verdadeiro, Papagaio-do-peito-roxo, Papagaio-

campeiro, Maritaca, Arara macau e Arara canindé.  

Os psitacídeos apresentam o formato do bico como característica mais marcante, possuindo a 

base arredondada enquanto a ponta é afiada e fina. São conhecidas por aves do “bico redondo”, devido 

a curvatura ampla da parte superior do bico (SICK, 1997; JUNIPER; PARR, 1998). Dispõem da 

capacidade de escolher o alimento mais agradável ao paladar, característica explicada pela quantidade 

de papilas gustativas presentes em sua língua grossa (SICK, 1997). 

O sistema digestivo dos psitacídeos é curto e  composto pelo esôfago, divido pelo inglúvio em 

cervical e torácica, estômago químico, estômago muscular, duodeno, jejuno-íleo e colo-reto. São 

ausentes de ceco (HUNTER, 2008). Os órgãos deste sistema são consideravelmente leves, o que 

contribui para a leveza essencial para o vôo das aves, e são altamente eficientes em liberar 

rapidamente a energia proveniente dos alimentos, o que promove uma alta taxa metabólica para esses 

animais (SICK, 1997), explicando a necessidade de uma dieta formulada para quando esses vivem 

em cativeiro, considerando que o gasto energético reduz formidavelmente. 
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Os psitacídeos, quando em vida livre, alimentam-se do que lhes é ofertado, ou seja, pode-se 

afirmar que essas aves têm hábitos granívoro, frugívoro, nectarívoro e insetívoro, pois alimentam-se 

de grãos, frutas, frutos, sementes, insetos e flores. (MORTON, 1985; ULLREY et al, 1991). As 

necessidades nutricionais desses animais variam de acordo com o gasto energético desses, 

consideravelmente reduzido quando em cativeiro (ULLREY et al, 1991). O estágio de vida dos 

animais é um fator importantíssimo a ser avaliado, e pode ser explicado pelo fato de que com até duas 

semanas de idade, o trato digestório das aves ainda não é eficiente na digestão e absorção dos 

nutrientes (VIEIRA; MORGAN JR, 1998). Vale ressaltar ainda, concordando com Noy e Sklan, que 

o aproveitamento de um nutriente por esses animais está na dependência da digestão e absorção do 

mesmo a partir do trato digestório, tendo rápida e alta digestão.  

A dieta das aves, assim como qualquer outro animal, deve ser composta de macronutrientes e 

micronutrientes. Os primeiros, são os que necessitam de maior quantidade e os formadores de tecido, 

enquanto os micronutrientes, exigidos em menores quantidades, regulam o organismo. São 

macronutrientes os carboidratos, que fornecem energia, proteínas, formadas por aminoácidos, que 

formam os tecidos do corpo, e os lipídeos, que atuam como protetores, termorreguladores, e ainda 

absorvem algumas vitaminas. São micronutrientes, as vitaminas e sais minerais, essenciais para 

formação e consolidação óssea, e regulação celular. O segredo de uma dieta para animais de cativeiro 

está no balanceamento entre o consumo médio, cerca de 10 à 20% do peso vivo da ave, e o gasto 

energético dos animais (PEREIRA, 2013). 

Devido essas necessidades, a ração extrusada é a mais recomendada para aves de cativeiro, 

pois além de ser um alimento completo, os fabricantes adicionam vários nutrientes, que melhoram o 

desempenho das aves, como fibras solúveis, probióticos, prebióticos, ácidos graxos poliinsaturados, 

enzimas exógenas (lípases, proteases, amilases), e adsorventes de micotoxinas, dessa forma, não seria 

necessário a complementação com outros alimentos (KILL et al, 2008). Concordando com Pereira 

(2013), a dieta das aves do viveiro é composta por 80% ração e 20% frutas, sendo essas maçã, banana, 

laranja e mamão. 

Para armazenar esses alimentos secos, como ração e sementes, é extremamente necessário que 

seja um ambiente fresco, seco e com uma boa circulação de ar. Quando não, o ambiente pode ser 

favorável para o desenvolvimento do fungo Aspergillus, produtor de uma toxina que afeta o 

aparecimento de cirrose hepática, ascite e cancro do fígado (MILITÃO, 2009). Para o armazenamento 

das frutas, também é necessário um ambiente seco, fresco e com boa circulação de ar. Essas, devem 

ser sempre ofertadas frescas e de preferência maduras, e obtidas de um fornecedor de confiança, pois 
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se houver contaminação por produtos químicos, pode ocasionar distúrbios metabólicos e a morte das 

aves (LIMA et al, 2005). O local, concordando com a literatura descrita, armazenava as rações em 

vasilhames tampados, e as frutas, que eram repostas pelo fornecedor todo início de semana, eram 

armazenadas em tonéis forrados com jornais. 

De acordo com a AAFCO, Association of a Feed Control Officials Incorporated, (1998), o 

mínimo de proteína bruta recomendado em dietas de psitacídeos adultos em cativeiro é de 12% e 

3200 à 4200 kcal EB/kg, mínimo e máximo, respectivamente. Concordando com isso, a dieta do 

Viveiro Conservacionista de Aves Silvestres da FAG fornece diariamente aos psitacídeos de grande 

porte, como as araras, ração Alcon Club Psita Sticks, que contém, dentre diversas vitaminas e 

minerais essenciais, 20% de proteína bruta (PB), e aos psitacídeos de médio porte, como os papagaios, 

perequitos e maritacas, ração Alcon Club Psita Bits, que por ser um alimento completo, contém 16% 

de proteína bruta. Contrariando o que descreve Ullrey (1991), que sugere que 22% de PB é o ideal 

para os períodos de reprodução das aves. Porém, como o objetivo do local não é a reprodução e 

comercialização da espécie, e sim conservar, os níveis de PB ofertados estão de acordo com a 

literatura e o essencial para a saúde dos animais residentes. 

As frutas são alimentos pobres em proteínas, gorduras e nutrientes, mas contém algumas 

vitaminas essenciais (MILITÃO, 2009), por isso, é necessário variar os alimentos ofertados (LIMA, 

2013), fator que era aplicado no local. Por mais que não sejam alimentos com relevância nutricional, 

é importante ofertar as frutas como forma de enriquecimento ambiental, diminuindo o estresse do 

cativeiro e aumentando a similaridade com a vida livre (GRESPAN, et al,2017). Existe uma grande 

variedade de frutas que podem ser ofertadas para psicitacídeos, como banana, mamão com sementes, 

maçã, uva, kiwi, goiaba, melancia, pera, laranja, manga, melão, fruta do conde, maracujá, etc. 

(MILITÃO, 2009). Dessas, as frutas que fazem parte do cardápio do Viveiro Conservacionista de 

Aves Silvestres da FAG são: banana, maçã, laranja e mamão com sementes, por serem acessíveis em 

todas as épocas do ano e possuírem baixo custo. A última, era fornecida apenas uma vez na semana, 

com o intuito de variar a alimentação desses. Além disso, ocasionalmente, era o corte das frutas era 

variado afim de enriquecer o ambiente e aliviar o estresse do cativeiro. 

As sementes que são oferecidas para os psitacídeos do local são alpiste rotineiramente, e 

sementes de girassol casualmente, na frequência de uma vez na semana. Isso porque, é uma semente 

que possui grandes quantidades de gorduras, podendo gerar o excesso de lipídeos e ocasionar sérias 

enfermidades (MACHADO; SAAD, 2000). 
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Quando a dieta não for bem calculada, levando em consideração o gasto energético dos animais 

em questão, provavelmente acarretará sérios problemas, seja pelo excesso ou pela falta de nutrientes. 

A deficiência de proteínas e aminoácidos levará à um atraso no ganho de peso e do crescimento 

(FARIAS, et al, 2000). Além disso, a ave poderá apresentar empenamento deficiente, linhas de 

estresse nas penas, alteração na coloração de plumagem e baixo desempenho reprodutivo 

(MACWIRTER, 2000). Quando em excesso, podem gerar atraso no ganho de peso, gota (JONES, et 

al, 2000; RUPLEY, 1999), deformidades das penas, automutilação, regurgitação e até mesmo a morte 

(MACWIRTER, 2000).  

Ainda sobre enfermidades causadas por erros de manejo alimentar, nos casos que tem-se a dieta 

com deficiência de lipídeos poderá manifestar perda de peso, retardo no crescimento, alterações 

neurológicas e baixa resistência à doenças. Ao contrário do que quando em excesso, que a ave 

apresentará obesidade, diarreia, esteatose hepática e plumagem de textura oleosa (MACWIRTER, 

2000). Quando se tem uma dieta rica em carboidrato, poderá apresentar esteatose. A deficiência de 

carboidratos, poderá ocasionar problemas neurológicos, visto que é sua única fonte de energia 

reutilizável (MACWIRTER, 2000). Vale ressaltar que, no período de estágio acompanhado, não 

houve nenhuma intercorrência nos animais em virtude da dieta elaborada pela Médica veterinária 

responsável pelo local, o que confirma a importância dos conhecimentos veterinários no momento da 

formulação dessa. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, é possível concluir a importância da elaboração de uma dieta balanceada e 

adequada para cada espécie quando em cativeiro, isso devido as diferenças de gasto energético e 

comportamentos naturais da espécie quando em vida livre, que devem ser indispensavelmente 

consideradas.  

Vale ressaltar a necessidade dessa ser elaborada por um médico veterinário com 

conhecimento na área de animais silvestres, afim de reduzir as chances de doenças causadas por 

falha no manejo nutricional. 
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