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RESUMO - O trabalho foi concentrado na região central do estado de Minas Gerais, em áreas caracterizadas pelo bioma do 
cerrado (latu sensu) em transição para a Mata Atlântica, no período entre setembro de 1999 e outubro de 2003. Foram amostrados 
79 indivíduos, sendo 45 ninhegos, 21 jovens e 13 adultos, divididos em 15 espécies; entre estes, apenas 41 indivíduos foram 
anilhados, divididos em 14 espécies. Os ninhegos foram anilhados no próprio local de nidificação, tendo de vinte a trinta dias de 
vida. Para o anilhamento de indivíduos jovens e adultos, foram utilizados três tipos de armadilhas: gaiolas do tipo “Bal-Chatri”, 
dispostas em transectos de varredura, ou próximo aos ninhos; Rede-de-neblina e Colete-de-laços. A primeira foi a mais utilizada 
e, por conseqüência, a que obteve melhores resultados, com 70% de sucesso, sendo mais eficientes quando colocadas dentro dos 
limites do sítio de nidificação. As iscas mais utilizadas foram o Periquito-australiano (Melopsittacus undulatus) e filhotes de Galo-
doméstico    (Gallus sp.). Nos ninhegos anilhados não foi observado nenhum ferimento feito pelos os mesmos ou pelo casal. Para 
indivíduos capturados perto de seus ninhos não foi observado o abandono do ninho e nem mesmo do local de reprodução.
PALAVRAS-CHAVE�Falconiformes,	métodos	de	captura,	anilhamento,	cerrado,	Minas	Gerais.

ABSTRACT – this study presents the methods of capture used, data about capture and procedures of wielding and marking adult 
individuals, juveniles and nestlings of birds of prey. The study was accomplished in some regions characterized by cerrado biome 
at Minas Gerais state. The work was developed between setember 1999 and October 2003. The number of individuals sampled was 
79: 45 nestlings, 21 juveniles and 13 adults divided among 15 species. Only 41 individuals were marked, divided among 14 species. 
To mark adults and juveniles was used 3 types of trap to help in capture of birds.
KEY WORDS: Falconiformes, trapping methods, marked, cerrado, Minas Gerais.

INTRODUÇÃO

 O anilhamento é a metodologia de marcação individual 
de aves mais tradicional e empregada em todo o mundo, sendo 
fundamental em estudos de dispersão, migração, comportamento, 
estimativas de extensões domiciliares e dinâmica populacional. 
No caso das aves de rapina, foram desenvolvidos diversos 
métodos de captura para posterior anilhamento, biometria ou 
aplicação de transmissores de radio-telemetria. Porém, cada 
método é restrito a determinadas situações, espécies e habitats. 
Para potencializar o sucesso de captura é fundamental um breve 
conhecimento sobre a biologia, etologia e ecologia das espécies 
alvo. Estudos relacionados à biologia geral de Falconiformes 
são escassos no Brasil, fato que implica diretamente nas análises 
descritivas e conclusivas sobre o emprego das diversas técnicas 
de captura, relacionando-as com as espécies ocorrentes. O único 
trabalho que descreve métodos de captura de Falconiformes e 
analisa o sucesso destes na região neotropical foi realizado por 
Thorstrom (1996) na Guatemala. O presente estudo apresenta 
os métodos de captura utilizados, dados sobre a captura e 
procedimentos de manejo e anilhamento de indivíduos adultos, 
jovens e ninhegos de Falconiformes na região central de 

Minas Gerais. O anilhamento das espécies neotropicais é de 
fundamental importância para o monitoramento das populações 
na seguinte elaboração de estratégias de conservação e manejo.

ÁREA DE ESTUDO

 O trabalho foi concentrado na região central do estado 
de Minas Gerais, em áreas distintas, sendo elas: 
 1-Área de Proteção Ambiental (APA) de Lagoa Santa 
(19º20’S e 43º50’W). Engloba os municípios de Lagoa Santa, 
Matozinhos,	Pedro	Leopoldo,	Vespasiano	e	Prudente	de	Morais;	
a sua geomorfologia caracteriza-se pelas formações calcárias, 
inclusa na transição do cerrado no seu limite oriental com o 
domínio	 florestal	 atlântico	 (Ab’Saber	 1977).	 Considerando-
se as variações do cerrado e extensões de matas deciduais e 
semideciduais, totalizam 6540 ha de área protegida.  
 2- Município de Sete Lagoas (19º 21’S e 44º 12’W). 
Localizada	 a	 60	 km	 ao	 noroeste	 de	Belo	Horizonte,	 a	 região	
engloba todos os municípios adjacentes. Inclusa no domínio 
fitogeográfico	 do	 cerrado	 (latu	 senso),	 caracteriza-se	 pelas	
diversas	variações	deste,	já	fora	da	influência	da	transição	com	
o domínio atlântico. 
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	 3-	Região	metropolitana	de	Belo	Horizonte.	Abrange	
parte	do	complexo	do	Espinhaço.	A	vegetação	 tem	 influência	
do cerrado na parte norte, na parte sul vegetação de domínio 
florestal	 atlântico	 e	 nas	 partes	 mais	 altas	 campos	 rupestres.	
Foram amostrados diversos fragmentos periféricos de cerrado 
e mata atlântica da região metropolitana.
	 4-	Outras	cidades�	Capela	Nova	e	Várzea	da	Palma.

MATERIAL E MÉTODOS

 O trabalho foi desenvolvido entre setembro de 1999 e 
outubro de 2003, em campanhas isoladas de projetos distintos, 
sobre a biologia reprodutiva e levantamento qualitativo de 
Falconiformes do cerrado. Os tarsos das aves foram medidos 
com paquímetro com precisão de 0,05mm. As anilhas utilizadas, 
que foram fornecidas pelo Centro Nacional de Pesquisa 
para	 Conservação	 das	 Aves	 Silvestres	 (CEMAVE),	 foram	
(Tamanho-Diâmetro interno em mm): L-5; M-5,5; N-6,3; P-7; 
R-8;	 S-9,5;	T-11;	U-13,5;	V-15.	 Foram	 registrados	 em	 tabela	
padronizada dados sobre a captura da ave, tipo de armadilha, 
local, horário, ambiente, dados morfométricos e observações 
complementares.
 Anilhamento de ninhegos - O anilhamento 
de                ninhegos foi feito no próprio ninho ou, às vezes, 
a ave era recolhida do ninho pelo pesquisador e colocada em 
uma bolsa apropriada, sendo levada até o solo em um local 
já pré-estabelecido, operação que durava de 10 a 15 minutos. 
Foram utilizados materiais de escalada como: cordas (100 
metros), cadeirinhas, acessórios e mosquetões para possibilitar 
o alcance de ninhos localizados em árvores de difícil acesso. Os 
ninhegos foram anilhados com aproximadamente vinte dias de 
seu nascimento, quando seus tarsos já estavam rígidos e bem 
desenvolvidos. 
 Anilhamento de indivíduos jovens e adultos - Para 
o anilhamento de indivíduos jovens e adultos foram utilizados 
três tipos de armadilhas para auxiliar na captura das aves. São 
elas:
 1)“Bal-Chatri”(Berger and Mueller 1959) -  Foram 
utilizados gaiolas retangulares feitas em ferro, cercada de 
laços de nylon com nós corrediços.  Estas foram pintadas nas 
cores	marrom	ou	verde	para	ajudar	na	camuflagem.	O	tamanho	
dos	 laços	 e	 o	 diâmetro	 (0,35	 e	 0,60	mm)	 dos	 fios	 variam	de	
acordo com o tamanho da espécie a ser capturada. Ë de extrema 
importância o tipo de laço a ser utilizado, pois estes devem ser 
corrediços evitando que estrangule o tarso ou os dedos das aves 
capturadas. Utiliza-se uma isca viva dentro da gaiola para atrair 
o predador; as iscas utilizadas neste estudo foram a Codorna-
chinesa (Coturnix chinensis, Linnaeus 1766), Camundongos 
(Mus musculus), Pintinhos (Gallus sp.), Periquito-australiano 
(Melopsittacus undulatus) e o Manon (Lonchura striata). A 
armadilha foi utilizada de duas maneiras. No primeiro método a 
gaiola	era	colocada	no	solo,	dentro	da	área	de	nidificação,	a	uma	
distância de 10 a 30 m da árvore do ninho. No outro método, 
foram realizados transectos de varredura, onde as armadilhas 
eram dispostas de dentro de um automóvel, no caso de estradas, 
ou a pé, nos pontos de registro de indivíduos próximo a pontos 
de pouso e forrageio. Deve-se conseguir visualizar a armadilha 

de um ponto de observação. Caso isso não seja possível, como 
em	áreas	florestais,	a	armadilha	deve	ser	verificada	regulamente,	
para diminuir o estresse da ave capturada e o risco de uma 
lesão.
 2) Colete-de-laços - Consiste em um colete 
confeccionado em couro, composto por vários laços de nylon de 
nó corrediço. O colete é colocado em uma presa; neste trabalho 
utilizamos um Pombo-doméstico (Columba lívia), que é lançado 
no momento em que o pesquisador observa um raptor pousado 
próximo ou sobrevoando a área. O predador é atraído pela presa, 
aparentemente inabilitada e, ao capturá-la, acaba preso pelos 
laços do colete. Este método é indicado para Falconiformes que 
caçam ativamente, perseguindo e capturando as presa em vôo, 
como as espécies do gênero Falco, mas também foi utilizado na 
tentativa de captura de Accipitrideos, como Buteo magnirostris 
(Gmelin, 1788), Geranoaetus melanoleucus	 (Vieillot,1816)	 e	
Buteo albicaudatus	(Vieillot,1816).
 3) Rede-de-neblina - Foi utilizada em espécies que 
nidificam	 em	 cavidades	 de	 árvores	 ou	 barrancos.	A	 rede	 era	
armada a um metro da entrada do ninho, capturando a ave no 

momento da entrada e saída do ninho. Este método é também 
indicado	para	raptores	florestais	de	sub-bosque	como,	Micrastur 
spp.
 No manejo da ave foram observadas algumas 
particularidades, como o estado das rêmiges e retrizes, 
analisando o desgaste destas, muda nas penas e presença ou 
não de placa incubatória e de ectoparasita. Foi utilizado capuz 
confeccionado em couro, o mesmo  utilizado na falcoaria (Fig. 
1), para tampar os olhos da ave no momento do anilhamento, 
reduzindo o stress e facilitando o manejo.

Figura. 1 - Indivíduo Buteo magnirostris após o anilhamento. 
Detalhe do capuz utilizado na falcoaria, colocado na ave para 
auxiliar no manejo.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Foram amostrados 79 indivíduos, sendo 45 ninhegos, 
21 jovens e 13 adultos, divididos em 15 espécies. Apenas 41 
indivíduos foram anilhados, divididos em 14 espécies. A seguir 
descrevemos os métodos de captura e tamanho das anilhas 
utilizadas para as espécies amostradas: 
 Leptodon cayanensis (Latham, 1790)- Foram 
anilhados ninhegos, utilizando-se anilhas tamanho T (Fig. 2).
 Elanus leucurus (Vieillot,	 1818)-	 A	 média	 do	
diâmetro	 dos	 tarsos	 dos	filhotes	 foi	 de	 7,3	mm,	 utilizando-se	
anilhas tamanho S. Não foi anilhado nenhum indivíduo adulto; 
ocorreram algumas tentativas de captura, colocando-se uma 

“Bal-Chatri” próximo ao ninho, contendo um indivíduo de Mus 

musculus como chamariz, não obtivemos sucesso.
 Gampsonyx swainsonii (Vigors,	 1825)–	 Para	 os	
filhotes	da	espécie	utilizamos	anilha	tamanho	M.
 Accipiter erytronemius (ex G. R. Gray MS, 1850)- 
Um macho adulto foi capturado com uma armadilha “Bal-
Chatri”, tendo como isca um Manon (Lonchura striata)   (Fig. 
3). A armadilha foi colocada a sete metros da base da árvore 
do ninho, a ave foi capturada com 12 minutos de espera. Esta 
recebeu anilha tamanho L e seu tarso media 3,5 mm.
 Buteo magnirostris (Gmelin, 1788)– Foi a espécie mais 
capturada (N=11). Todos foram capturados com “Bal-Chatri”, 
colocadas em transcectos feitos em estradas de terra e trilhas. 
Foram utilizados como isca nas armadilhas a Codorna-chinesa 
(C. chinensis), Camundongos (M. musculus),                         Pintinhos 
(G. domesticus) e Periquito-australiano (M. undulatus). As 
armadilhas que obtiveram melhor resultado foram aquelas em 
que utilizamos Pintinhos e Periquito-australiano. A utilização 
de	Colete-de-laços	 para	 a	 espécie	 não	 foi	 eficaz,	 as	 aves	 não	
demonstraram interesse pelas iscas lançadas. Os indivíduos 
adultos receberam anilhas P e R e anilhamos os ninhegos com 
anéis do tamanho R.
 Buteo albicaudatus	(Vieillot,1816)-	Foram	utilizadas	
anilhas do tamanho T para ambos os sexos. Capturamos um 
indivíduo adulto de B. albicaudatus com uma armadilha “Bal-
Chatri”, tendo como isca uma Codorna (C .chinensis), mas a ave 
se soltou com a nossa aproximação. Isto provavelmente ocorreu 

devido ao laço ter se fechado na unha da ave, que ao se debater, 
conseguiu se soltar. Outros fatos semelhantes já ocorreram com 
outras espécies, onde o laço da armadilha fechou-se em apenas 
um dos dedos do raptor, constatando-se que a ave estava quase 
se soltando.
 Geranoaetus melanoleucus	 (Vieillot,1816)–	
Capturamos uma fêmea jovem com uma armadilha “Bal-
Chatri”, tendo como isca um pequeno frango (Gallus 
domesticus), colocado a uma distância de 40 m do ninho. O 
tempo de espera foi de 40 minutos. A ave foi anilhada com 
anilha	tamanho	V	(Fig.	4).	A	medida	do	diâmetro	de	seu	tarso	
era de 13,5 mm. Dois dias anteriores ao da captura, foi feita uma 
tentativa utilizando um pombo (Columbia livia) com colete-de-
laços. Dois indivíduos jovens da espécie atacaram o pombo e 

Figura. 2 -  Ninhego de Leptodon cayanensis	identificado	com	
anilha tamanho T.

Figura. 3 - Indivíduo adulto de Accipiter erytronemius capturado 
por uma armadilha “Bal-chatri” a poucos metros de seu ninho.

Figura. 4 -	 	 Detalhe	 da	 anilha	 tamanho	 V,	 utilizada	 para	
anilhamento de uma fêmea de Geranoaetus melanoleucus.
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retiraram o colete, levando a presa. Foi observado que a fêmea 
adulta	 ficou	 incentivando	 que	 os	 jovens	 investissem	 sobre	 o	
pombo, onde esta planava a três metros da armadilha por alguns 
segundos e saia voando novamente. 
 Buteogallus meridionalis (Latham, 1790)- Capturamos 
três indivíduos da espécie, em ocasiões distintas, com armadilha 
do tipo “Bal-Chatri”, dispostas em transectos em estradas de 
terra, colocando as armadilhas próximas aos pontos de pouso 
dos indivíduos à margem da estrada. O tempo de espera teve 
uma média de 18 minutos. Em todas as ocasiões as gaiolas 
continham	um	pintinho.	O	ninhego	da	espécie	foi	identificado	
com anilha T. 
 Buteogallus urubitinga (Gmelin, 1788)– Foram     
anilhados	 dois	 filhotes,	 em	 estações	 distintas,	 com	 anilhas	
tamanho	 V,	 sendo	 a	 média	 de	 medidas	 dos	 tarsos	 de	 11,4	
mm. Foram feitas três tentativas mal sucedidas de capturas de 
indivíduos adultos, com o uso de armadilha “Bal-Chatri”. Na 
primeira tentativa, foi utilizada uma gaiola tendo como isca um 
camundongo. Esta foi colocada a 8 m de uma árvore onde se 

encontrava um indivíduo adulto que não foi atraído pela presa. 
Nas demais tentativas utilizamos como isca pequenos frangos. 
As armadilhas foram colocadas a 19 m da árvore do ninho. A 
ave se aproximou da gaiola, mas não  investiu contra a mesma.
 Geranospiza caerulescens	 (Vieillot,	 1817)-	 Um	
indivíduo jovem foi capturado por uma armadilha “Bal-Chatri”, 
contendo um pintinho (Fig. 5). A ave foi anilhada com anilha 
tamanho S.
 Caracara plancus (JF Miller,1977)– Para a espécie 
foi utilizado anilha tamanho T para ambos os sexos. 
 Micrastur semitorquatus	(Vieillot,	1817)–	Capturamos	
uma fêmea adulta utilizando uma armadilha “Bal-Chatri”, 
contendo um pintinho como isca. A armadilha foi colocada 
dentro	de	uma	pequena	casa	onde	a	ave	nidificava.	Seu	 tarso	

tinha diâmetro de 9,0 mm e foi utilizado anilha tamanho T 
(Fig. 6). Este mesmo indivíduo foi observado reproduzindo no 
mesmo local no ano seguinte.
 Falco sparverius (Linnaeus, 1758)- Quatro ninhegos 
foram anilhados em um ninho situado em uma cavidade de um 
barranco, sendo utilizadas anilhas do tamanho M. O ninho foi 
vistoriado após 5 dias e observamos as anilhas sujas de terra, 
devido à umidade e condições do local. Foi capturado uma 
fêmea adulta, utilizando-se rede de neblina, armada frente a 
uma	cavidade	de	um	barranco	onde	a	ave	nidificava.	
 Falco femoralis (Temminck, 1822)- Capturamos 
um individuo macho com uma “Bal-Chatri”, colocada a 10 
m do ninho, utilizando-se como isca um Periquito-australiano 
(Melopissitacus undulatus). O falcão capturado foi marcado 
com anilha tamanho P (Fig. 7), e os demais ninhegos da espécie 
anilhados com anilhas R. Dois anos após, o mesmo indivíduo 

Figura. 5 -  Indivíduo jovem de Geranospiza caerulescens 
capturado por uma armadilha “Bal-chatri”.

Figura. 7 -  Macho adulto de Falco femoralis, capturado a 
poucos metros de seu ninho.

Figura. 6 -  Fêmea adulta de Micrastur semitoquartus 
identificada	com	anilha	tamanho	T.
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foi observado novamente com a anilha, e estava reproduzindo 
perto do local de captura. Uma fêmea da espécie também foi 
capturada com a utilização de um colete-de-laços colocado em 
uma Columba livia. A ave conseguiu segurar a presa no solo, e 
por	fim	ficou	presa	nos	laços	do	colete,	esta	foi	anilhada	com	
anilha R.
 Falco rufigularis (Daudin, 1800)- Não obtivemos 
êxito na captura desta espécie. Foram feitas duas tentativas 
de captura de um casal da espécie, quando colocamos uma 
“Bal-Chatri” sobre uma pedra no alto de um penhasco, a 
aproximadamente 5 m de distância de um galho que servia de 
pouso para o casal. Foi utilizado como isca um passeriforme, 
Manon (L. striata). Os falcões não demonstraram nenhum 
interesse pela isca, não sendo observada nenhuma tentativa de 
captura. Esta espécie caça ativamente sobre o dossel da mata, 
perseguindo e capturando sua presa em vôo. Desta maneira, 
aconselhamos o uso da rede-de-neblina ou colete-de-laços. 
	 A	 armadilha	mais	 eficiente,	 com	 70	%	 de	 sucesso,	
foi a do tipo “Bal-Chatri”, e a colocação das armadilhas dentro 
do	limite	do	sítio	de	nidificação,	ao	lado	ou	próximo	ao	ninho,	
foi	 mais	 eficiente	 do	 que	 a	 disposição	 destas	 ao	 longo	 de	
transectos de varredura. Entretanto, é importante destacarmos 
alguns detalhes no emprego desta técnica, pois, apesar da 
sua	 eficiência,	 não	 é	 aconselhada	 para	 todas	 as	 espécies�	 o	
tamanho dos laços deve ser ajustado à espécie a ser capturada, 
assim	 como	 a	 espessura	 do	 nylon,	 aumentando	 a	 eficácia	 da	
armadilha.	A	técnica	também	foi	a	mais	eficiente	na	tentativa	de	
captura	de	táxons	florestais	em	um	estudo	realizado	no	parque	
estadual Tikal, situado na Guatemala (Thorstrom 1996). O tipo 
de isca varia conforme a ave de rapina a ser capturada; as iscas 
que obtiveram melhores resultados foram os Pintinhos (G. 
domesticus)  e  o  Periquito-australiano  (M. undulatus).    Não 
aconselhamos o emprego de espécies crípiticas como codornas, 
pois, em todas as tentativas, a espécie permaneceu imóvel 
dentro da gaiola, comportamento observado em espécies que 
contam com o seu mimetismo como  primeira defesa contra os 
predadores. Pequenos mamíferos como camundongos ou ratos 
podem	ser	eficazes	na	captura	de	diversas	espécies,	 incluindo	
raptores noturnos   (Gerhardt 1989). O Cavia porcellus foi 
utilizado com êxito na captura de Parabuteo unicinctus (Silva 
e Silva e Olmos 1997). O emprego da gaiola “Bal-Chatri” pode 
ser	ineficiente	na	tentativa	de	capturar	algumas	espécies,	como	
o B. urubitinga.	Thorstrom	(1996),	descreveu	maior	eficiência	
na captura da espécie com a utilização de armadilha tipo Mist-
net (Rede-de-Neblina). 
 Salientamos a necessidade de se associar à técnica 
de captura selecionada a etologia de cada espécie, tipo de 
presa e técnicas de forrageamento. Por isso, um breve estudo 
e	consultas	às	referências	específicas	tornam-se	indispensáveis	
para a escolha da melhor armadilha. Outro aspecto que deve ser 
considerado é o horário de atividade das aves; deve-se evitar 
os horários mais quentes do dia. O horário mais indicado seria 
das 07 hrs às 10hrs e, para espécies de hábitos crepusculares, do 
gênero Micrastur, deve-se aproveitar os primeiros minutos após 
o amanhecer e antes do entardecer. 
 Em todos os ninhegos anilhados não foi observado 
nenhum ferimento feito pelos mesmos ou pelo casal, fato 

confirmado	 devido	 à	 observação	 feita	 no	 mesmo	 dia	 do	
anilhamento e no retorno ao local. Para indivíduos capturados 
perto de seus ninhos também não foi observado nenhum tipo 
de abandono, nem mesmo do local de reprodução em outras 
estações. Isto porque, em alguns casos, foi possível observar 
os indivíduos anilhados utilizando o mesmo ninho de anos 
anteriores	ou	o	mesmo	sítio	de	nidificação.	
 Conseguimos resultados satisfatórios na área de 
trabalho, que está inserida em uma pequena área do cerrado 
mineiro. Todas as capturas foram realizadas em áreas de cerrado 
ou vegetação esparsa, como bordas de mata, campos e pastos, 
mas acredita-se que estes métodos possam ser aplicados em 
qualquer local de vegetação aberta do Brasil. 
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