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INTRODUÇÃO

O Centro Nacional de Pesquisa para Conservação 
das Aves Silvestres – CEMAVE, criado em 1977, é um 
Centro Especializado vinculado ao Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade - ICMBio, que tem como missão 
“subsidiar tecnicamente a conservação das aves brasileiras e 
dos ambientes dos quais elas dependem”. Inicialmente, recebeu 
a denominação de Centro de Estudos de Migrações de Aves, 
com base no compromisso brasileiro em atender a Convenção 
de Washington (1948). Naquela época, seu principal objetivo 
era a realização de estudos para a conservação das espécies de 
aves migratórias continentais, bem como organizar, coordenar e 
impulsionar um sistema de controle e fomento da atividade de 
anilhamento de aves no Brasil.

Para orientar as políticas de conservação do governo, 
ainda a partir da década de 1980, o Centro passou a implementar 
outras linhas de pesquisa, aumentando seu leque de atuação e 
incorporando estudos referentes aos aspectos biológicos das 
aves silvestres brasileiras. Neste sentido, passou a desenvolver 
pesquisas que incluem: inventários da avifauna; monitoramento 
de espécies migratórias continentais, de potencial cinegético e 
ameaçadas de extinção; manejo de espécies sinantrópicas; e a 
gestão de bancos de dados sobre anilhamento de aves silvestres, 
através da coordenação do Sistema Nacional de Anilhamento 
– SNA, atualmente regulamentado pela Instrução Normativa 
IBAMA n° 027/2002 (BRASIL 2002).

O SNA atende a uma necessidade do Brasil e dos 
demais paises da América Latina, pois possui um sistema de 
gerenciamento que unifica o modelo de marcadores e centraliza 
as informações coletadas em nível nacional, constituindo um 
sistema pioneiro na coordenação da atividade do anilhamento. 
Possui uma estrutura permanente no CEMAVE, com equipe 
técnica e de informática, e tem as seguintes atribuições 
regulamentadas: coordenação dos códigos por tamanho de 
anilhas metálicas a serem fabricadas e distribuídas gratuitamente 
ao anilhador; análise e emissão de novos pedidos de registro de 
anilhador (conforme experiência comprovada); análise e emissão 
de autorizações de anilhamento para a prática de pesquisas com 
a marcação de aves silvestres in situ; recebimento e análise 
dos relatórios de anilhamento; e recebimento e análise dos 
relatos de encontro de aves anilhadas com anilhas CEMAVE ou 
estrangeiras, com a emissão de certificado de agradecimento ao 
relator e de aviso de recuperação ao anilhador.

As anilhas metálicas, com padrão próprio do 
CEMAVE, são gratuitamente distribuídas aos anilhadores 
cadastrados, e possuem código alfanumérico específico e único. 
São amplamente reconhecidas no país e até internacionalmente, 
o que possibilita o retorno de informações a partir do relato do 
encontro de aves marcadas. Os anilhadores enviam os dados 
do anilhamento na forma de relatórios periódicos, com as 
informações mínimas exigidas: nome específico, idade, sexo, 
data e local do anilhamento (município, unidade federativa e 
coordenadas geográficas) (IBAMA 1994).
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RESUMO. Informativo do Sistema Nacional de Anilhamento (1973–1985). Foram compilados os dados de anilhamento no 
Brasil durante os anos de 1973 a 1985. No período, 59 anilhadores participaram da marcação de 68.060 aves, das quais 
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total), mas também estão presentes recuperações em outros países da América do Sul, América do Norte, Oceania, África 
e Antártica.
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Desde 2005, o CEMAVE vem compilando e 
organizando os dados de anilhamento armazenados em 
diferentes formatos ao longo dos anos através de um sistema 
eletrônico, atualmente denominado SNA.Net, cuja versão atual 
está sendo utilizada com sucesso desde agosto de 2006. O 
sistema disponibiliza, on line, de forma interativa, os dados de 
anilhamento, recuperação, anilhadores e projetos de pesquisa 
encerrados e em atividade.

O principal objetivo deste trabalho é resumir de forma 
estruturada os resultados da atividade de anilhamento de aves 
silvestres no Brasil, apresentando informações quantitativas, 
características gerais e tendências. Esta compilação reúne 
informações históricas, atendendo à premissa de torná-las 
públicas através de análises e publicações periódicas. Os 
dados de anilhamento e recuperação aqui analisados datam 
do período de 1973 a 1985. Artigos futuros permitirão 
analisar comparativamente a evolução do uso da ferramenta 
do anilhamento nas pesquisas para a conservação das aves 
silvestres, nos mais de 30 anos de dados coletados no Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados de anilhamento analisados no presente 
trabalho referem-se a anilhas brasileiras fornecidas pelo 
CEMAVE, armazenados no Banco de Dados de Anilhamento 
sob responsabilidade desse Centro. Tais dados foram obtidos a 
partir dos relatórios de atividades realizadas no Brasil, Colômbia 
e Antártica, pelos anilhadores registrados no CEMAVE, entre 
1973 e 1985. 

Os dados relativos às recuperações foram obtidos a 
partir das informações encaminhadas pelos recuperadores, que 
são validadas após a verificação pelo CEMAVE junto à base de 
dados de anilhamento.

O termo “recuperação” refere-se ao encontro da ave 
anilhada por qualquer pessoa, inclusive o próprio anilhador, 
em ocasião (expedição de anilhamento ou temporada) ou local 
diferentes daqueles do anilhamento. 

Todas as informações referentes a anilhamento e 
recuperações estão armazenadas em um banco de dados Oracle, 
com acesso on line. Para cada registro de anilhamento, foram 
extraídas do banco de dados as seguintes informações: código 
da anilha metálica, espécie, família, data e local de anilhamento. 
Os tratamentos estatísticos foram realizados com o programa 
Statistica 6.0.

O modelo analítico utilizado segue o formato dos 

relatórios do Sistema Australiano de Anilhamento (BAKER 
et al. 1995, 1999) e do Informe de Atividades da Central de 
Anilhamentos da Espanha (HERNÁNDEZ-CARRASQUILLA et 
al. 2001, GÓMEZ-MANZENAQUE et al. 2002, PINNILA et al. 
2003). A abordagem genérica e a análise quantitativa global 
foram orientadas pela Instrução Normativa do IBAMA n° 27 
(BRASIL, 2002). A nomenclatura dos táxons de ocorrência 
brasileira está baseada na listagem do Comitê Brasileiro de 
Registros Ornitológicos (CBRO, 2006) e os demais táxons 
sul-americanos seguem o recomendado pelo South American 
Classification Committee (REMSEN et al 2007). Em alguns casos 
preferiu-se manter a referência à sub-espécie anilhada devido a 
especificidades regionais ou em casos de endemismos.

RESULTADOS

Anilhadores

Durante o período de estudo, 59 pesquisadores 
realizaram o anilhamento de aves em dois países da América 
do Sul, a saber Brasil e Colômbia, e na Antártica (Tabela I), 
sob coordenação do CEMAVE. A listagem dos anilhadores, 
locais de anilhamento e famílias pesquisadas são apresentados 
no Apêndice I.

O número de anilhadores cresceu progressivamente 
entre 1973 e 1985 (Tabela II), com um grande incremento a 
partir da década de 1980. Entre os anos de 1980 e 1984, houve 
um acréscimo de cerca de 420% no número de anilhadores, 
quando se atingiu o número máximo de 38 anilhadores atuando 
por ano. 

Apenas dois anilhadores atuaram fora do Brasil, no 
período 1973-1985, enquanto os demais desenvolveram suas 
atividades de marcação em 19 estados brasileiros e no Distrito 
Federal (Apêndice I), correspondendo a 81% das unidades 
federativas do país. Os estados que apresentaram maiores 
números de anilhadores em atividade foram São Paulo (13 
anilhadores), Rio Grande do Sul (12) e Rio de Janeiro (09).

Anilhamentos 

Ao todo, 68.060 aves foram anilhadas, das quais 62.316 
no Brasil (91,6%), 5.375 na Antártica (7,9%) e 369 (0,5%) na 
Colômbia (Tabela I). Os principais Estados brasileiros (Tabela 
III), em relação ao número total de aves marcadas, foram o Rio 
Grande do Norte, com 17.728 aves anilhadas, Rio Grande do 
Sul, com 14.197, e São Paulo, com 13.729 aves. O número anual 

Tabela I. Quantidade de anilhadores, anilhamentos e táxons por país, que utilizaram anilhas CEMAVE, entre 1973 e 1985.
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Tabela II. Quantidade anual de anilhadores, anilhamentos e táxons, que utilizaram anilhas CEMAVE, entre 1973 e 1985.

Tabela III. Número de anilhadores, anilhamentos e táxons por Unidade Federativa no Brasil, que utilizaram anilhas CEMAVE, 
entre 1973 e 1985.

de anilhamentos cresceu rapidamente a partir de 1979 (Tabela 
II), atingindo a ordem de milhares de anilhamentos por ano, 
com máximo de 32.511 marcações em 1984. Houve correlação 
altamente significativa entre o número de anilhamentos e 
os respectivos números de anilhadores por ano (Spearman 
R=0,945; p<0,01) e por Estado (Spearman R=0,793; p<0,01), 

indicando que o maior esforço de anilhamento, distribuído 
espacialmente ou ao longo do tempo, resultou em um maior 
número de aves marcadas. 

Foi registrado o uso de 17 tamanhos de anilhas 
metálicas padrão CEMAVE, com diâmetros entre 2,0 mm e 17,5 
mm, referentes aos seguintes códigos definidos no Manual de 
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Tabela V. Quantidade de anilhamentos das 10 famílias mais anilhadas no Brasil com anilhas CEMAVE, entre 1973 e 1985.

Tabela IV. Quantidade de anilhamentos das 10 espécies mais anilhadas no Brasil com anilhas CEMAVE, entre 1973 e 1985.

Anilhamento de Aves Silvestres (IBAMA 1994): C, D, E, G, H, 
J, L, M, N, P, R, S, T, V, U, X e W.

Famílias e Espécies

Foram anilhados 597 táxons de 73 famílias, dos quais 
557 (92 %), pertencentes a 70 famílias, foram marcados no 
Brasil (Apêndice II). Tal quantitativo corresponde à cerca de 
30% das espécies registradas no Brasil (CBRO, 2006).

As dez espécies brasileiras mais anilhadas são 
apresentadas na Tabela IV, onde se destacaram Zenaida 
auriculata (Des Murs, 1847) (18.215 indivíduos), Dendrocygna 
viduata (Linnaeus, 1766) (3.499 indivíduos) e Amazonetta 
brasiliensis (Gmelin, 1789) (2.263 indivíduos). Para as demais 
espécies, o número de anilhamentos foi inferior a 900, à exceção 
de Netta peposaca (Vieillot, 1816), com 1.038 indivíduos 
marcados. As três famílias de aves brasileiras mais anilhadas 
(Tabela V) foram Columbidae (20.556 indivíduos), Anatidae 
(9.172) e Emberezidae (3.424). 

As espécies anilhadas fora do Brasil são apresentadas 
nos Apêndices III e IV. Na Antártica, 11 espécies de sete 
famílias foram anilhadas, com destaque para Pygoscelis 

antarcticus (Forster,1781) (4.299 indivíduos), Macronectes 
giganteus (Gmelin, 1789) (489) e Pygoscelis adeliae (Hombron 
& Jacquinot, 1841) (244); e para as famílias Stercorariidae 
(141), Procellariidae (489) e Spheniscidae (4.655). Já na 
Colômbia, houve marcação de 63 espécies de 20 famílias, sendo 
Lepidothrix coronata (Spix, 1825) (63), Pipra erythrocephala 
(Linnaeus, 1758) (37) e Pithys albifrons (Linnaeus, 1766) (32) 
as espécies mais anilhadas, juntamente com as famílias Pipridae 
(118), Thamnophilidae (117) e Tyrannidae (39). 

Para o conjunto total de dados, verificou-se forte 
correlação entre o número de anilhamentos e o número de 
táxons marcados (Spearman R = 0,972; p<0,005), o que 
evidenciou a importância do esforço de anilhamento, em termos 
quantitativos, para uma amostragem ampliada da diversidade 
avifaunística. 

Recuperações

Durante o período em análise ocorreram 669 
recuperações de anilhas brasileiras fornecidas pelo CEMAVE, 
correspondentes a cerca de 1% do total de aves anilhadas. O 
Brasil foi o principal local de recuperação, com relato de 637 
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aves anilhadas, correspondentes a 95,22% do total, tendo havido 
ainda recuperações em outros oito países da América do Sul, na 
América do Norte, na Oceania, na África e ainda na Antártica 
(Tabela VI). Entre as aves recuperadas, seis foram anilhadas 
fora do país. Isto, juntamente com as recuperações no exterior, 
evidencia a existência de movimentos migratórios entre o Brasil 
e demais países. No Brasil, os principais Estados em relação 
às recuperações (Figura 1) foram o Rio Grande do Sul (172 
recuperações), Paraíba (88) e o Rio Grande do Norte (74). 
 As primeiras recuperações ocorreram em 1979, e o 
número anual de recuperações ultrapassou uma centena em 
1982, quando o número acumulado de anilhamentos superou a 

ordem de 7.000 aves (Tabela VII), atingindo-se o máximo em 
1985, com 202 recuperações. Houve correlação positiva entre o 
número de anilhamentos e o número de recuperações (Spearman 
R=0,950; p<0,005), indicando que o aumento do número de 
anilhamentos contribuiu para o aumento de recuperações. 

Sessenta e sete espécies foram recuperadas (Apêndices 
II e III), correspondentes a 11,67% das espécies anilhadas. As 
principais espécies recuperadas (Tabela VIII) foram Zenaida 
auriculata (293), Sula leucogaster (Boddaert, 1783) (54) e 
Netta peposaca (48). Trinta famílias foram recuperadas (Tabela 
IX), correspondentes a 45% das famílias anilhadas. 

Figura 1. Distribuição espacial das recuperações de anilhas CEMAVE no Brasil, entre 1973 e 1985.

Tabela VI. Quantidade de recuperações de anilhas CEMAVE, por país, entre 1973 e 1985.
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Tabela VII. Quantidade anual de recuperações de anilhas CEMAVE, entre 1973 e 1985.

Tabela VIII. Quantidade de recuperações das 10 espécies mais recuperadas utilizando anilhas CEMAVE, entre 1973 e 1985.

DISCUSSÃO

Nos primeiros anos do emprego da técnica do 
anilhamento no Brasil, percebemos um rápido aumento no 
número de anilhadores, bem como da difusão da técnica por 
diferentes estados e praticamente por todas as regiões do país. 

A quantidade de aves e táxons anilhados, normalmente 

é o reflexo do número de anilhadores cadastrados, tanto para o 
período quanto para o estado. Tal relação também é verificada 
em outros países, onde um aumento no número de anilhadores 
se reflete na quantidade de indivíduos e espécies marcadas 
(BAKER et al. 1995, 1999, HERNÁNDEZ-CARASQUILLA et al. 2001, 
PINNILA et al. 2003). A exceção verifica-se para o Rio Grande do 
Norte, que possui uma particularidade explicada abaixo.

Tabela IX. Quantidade de recuperações das 10 famílias mais recuperadas utilizando anilhas CEMAVE, entre 1973 e 1985.
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No ano de 1984, pesquisadores da Escola Superior 
de Agricultura de Mossoró, atualmente Universidade Federal 
Rural do Semi-árido, desenvolveram um projeto de pesquisa 
sobre o semi-árido, no qual os pesquisadores promoveram um 
anilhamento maciço de avoantes (Zenaida auriculata) no estado 
do Rio Grande do Norte. Tal trabalho se reflete claramente nas 
quantidades de aves anilhadas por ano e por estado, bem como 
na contribuição das espécies e, da própria família Columbidae, 
para os quantitativos totais de aves anilhadas. Ainda podemos 
perceber este resultado no grande número de avoantes 
recuperadas dentro do mesmo período.

Nos demais estados, como Rio Grande do Sul e São 
Paulo, as quantidades de aves anilhadas estão relacionadas à 
quantidade de anilhadores naqueles estados. Durante este 
período existiram grandes esforços de anilhamento de aves 
aquáticas, principalmente da família Anatidae.

Os anilhamentos ocorridos na Antártida se devem ao 
fato da participação de pesquisadores anilhadores em expedições 
a esse continente durante os anos de 1984-85, com anilhamentos 
principalmente em colônias de aves marinhas (Stercorariidae, 
Procellariidae e Spheniscidae). 

Durante o período de estudo, cada anilhador 
foi responsável, em média, pela marcação de cerca de 86 
indivíduos/ano. Embora não tenhamos dados sobre o início do 
anilhamento em outros países, este número é bastante reduzido 
se compararmos com os quantitativos atuais de aves anilhadas 
na Espanha, que variam de 363 a 474 indivíduos/ano/anilhador 
(HERNÁNDEZ-CARRASQUILLA et al. 2001, GÓMEZ-MANZENAQUE et 
al. 2002, PINILLA et al. 2003). 
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Apêndice II. Anilhamentos e recuperações de anilhas CEMAVE no Brasil, entre 1973 e 1985.
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Apêndice II. Continuação.

Apêndice III. Anilhamentos e recuperações de anilhas CEMAVE na Antártica, no período entre 1973 e 1985.

1 Dúvidas quanto à identificação. Anilhamentos realizados no PA, fora da área de distribuição conhecida da espécie.
2 Anilhamentos referentes à subespécie Thalasseus sandivicensis eurygnatha.
3 Dúvidas quanto à identificação. Anilhamentos realizados no DF, MS e SP, fora da área de distribuição conhecida da espécie.
4 Anilhamentos referentes à subespécie Formicarius colma ruficeps no Nordeste do Brasil.
5 Dúvidas quanto à identificação. Anilhamentos realizados em MG, fora da área de distribuição conhecida da espécie.
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Apêndice IV. Anilhamentos e recuperações de anilhas CEMAVE na Colômbia, entre 1973 e 1985.

Apêndice III. Continuação.

1 Preferiu-se manter a indicação da subespécie.
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Apêndice IV. Continuação.
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Apêndice IV. Continuação.


