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Ninhos Artificiais 

  

Instalação e Monitoramento de Ninhos Artificiais na Área da RPPN Mata 

da Serra no Município de Vargem Alta – ES 

 

Introdução 

 A fragmentação dos biomas é considerada atualmente uma das maiores ameaças 

à biodiversidade global(13). O processo de fragmentação da paisagem ocorre 

naturalmente, mas tem sido intensificado pela ação antrópica nos últimos anos, tais como: 

agricultura, pecuária, exploração florestal, mineração, urbanização e construção de 

barragens e de estradas. 

 Para as aves, a diversidade na estrutura da vegetação é fundamental para a 

escolha de substratos, principalmente para atividades tais como a nidificação(07). Além 

disso, outros fatores influenciam na estruturação das comunidades de aves, como, por 

exemplo, a sazonalidade climática, a qual afeta o funcionamento das comunidades 

vegetais e, consequentemente, a disponibilidade de recursos, a qual, por sua vez, 

também condiciona os sítios de nidificação(13). 

 A construção dos ninhos é um aspecto importante na atividade reprodutiva das 

aves, já que esses fornecem proteção aos ovos frente às agressões físicas e contra os 

predadores. Os materiais utilizados para sua construção são variados, como plantas, 

penas e até objetos humanos(03). Algumas aves nidificam preferencialmente ou 

exclusivamente em ocos de árvores, como as das famílias Picidae, Psittacidae e 

Ramphastidae(12). Na área da RPPN Mata da Serra há registro de espécies de aves que 

nidificam em cavidades, tais como Ramphastos vitellinus, Pteroglossus bailloni, Pyrrhura 

frontalis, Colaptes campestris, que representam espécies das famílias acima citadas.  

 O desmatamento e o corte de árvores velhas são prejudiciais principalmente para 

essas espécies, que têm a quantidade de locais para nidificação reduzida(12, 13), somados 

à dificuldade de localização e monitoramento dos ninhos naturais, fizeram com que 

pesquisadores utilizassem outros métodos para estimar o sucesso reprodutivo das aves, 

como os ninhos artificiais(09).  

 Alguns estudos comprovam que o oferecimento de ninhos artificiais pode aumentar 

o conhecimento sobre a biologia reprodutiva das espécies que nidificam em cavidades e 

pode se tornar uma ferramenta para sua conservação(07, 11). Outro ponto importante é que 

os ninhos artificiais trazem vários benefícios às aves que os utilizam, tais como, 



emplumação mais rápida dos ninhegos(06), a quantidade de ovos por postura é maior(10) e 

menor taxa de predação(09).  

 Estas estratégias de manejo já vêm sendo realizadas em vários países, em 

Portugal, a colocação de ninhos artificiais beneficia a comunidade de aves insetívoras, 

que controlam o aumento excessivo das populações de Lagarta das pinhas(04), no Brasil 

os ninhos artificiais são pouco utilizados. Entretanto já existem vários estudos sendo 

desenvolvidos, onde ninhos artificiais são distribuídos na natureza a fim de verificar a sua 

ocupação pelas diferentes espécies de aves no local(06). 

   

 

Área de Execução do Projeto 

 A RPPN Mata da Serra está situada dentro dos limites do Sítio Recanto da Serra 

na localidade de São Benedito, Zona Rural do Município de Vargem Alta, Espírito Santo, 

sob as coordenadas N=77177600 / E=294800 – DATUM SAD 69), medindo 14,54 ha, 

criada pela portaria ICMBIO Nº 105/2008, de 30 de Dezembro de 2008. A propriedade 

tem uma área total de 22,90 ha, com um altitude média de 700 metros. A área ocupada 

pela RPPN é de 63,50% da propriedade. A propriedade possui dois fragmentos de Mata 

Atlântica em estágio secundário de regeneração, vários pequenos pastos para animais, 

diversas benfeitorias e um casarão na sede. Situando-se na cabeceira do Córrego São 

Benedito, que corta toda a propriedade, formando cachoeiras e quedas d’águas, além de 

outras nascentes. 

 



Período de Execução 

Abril/2012 a Março/2013. 

 

 

Objetivo Geral 

Instalar e monitorar uma possível ocupação dos ninhos artificiais pelas espécies de aves 

das famílias Picidae, Psittacidae e Ramphastidae, que habitam a área da RPPN Mata da 

Serra no município de Vargem Alta – ES, tanto para abrigo quanto para reprodução.  

 

 

Objetivos Específicos 

- Experimentar modelos criados a partir dos ninhos naturais, conhecer e avaliar os 

problemas na utilização destas técnicas e estabelecer parâmetros, com o intuito de 

oferecer mais uma ferramenta às futuras estratégias preservacionistas. 

 

- Identificar quais espécies utilizarão os ninhos artificiais e qual a função dessas caixas no 

período reprodutivo e o não reprodutivo das aves. 

 

 

Materiais e Métodos 

Serão instalados 30 ninhos artificiais confeccionados com madeira de Compensado 

Naval, espécie resistente às variações climáticas, com espessura de 1,5 Cm, tamanho 

único com medidas de 60 x 40 x 35, conforme especificações abaixo: 
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ESPECIFICAÇÕES:  

Piso - Proporcional à Largura e 

Comprimento. 

Teto - Passando 05 Cm na parte da 

frente.  

Poleiro – Tamanho: 10 Cm - Instalado 

centralizado 05 Cm abaixo da abertura. 

Obs.: As laterais (12) e a frente (08) do 

ninho terão ganchos fixados por onde 

passarão os fios de amarração do ninho, 

o tamanho dos fios será definido de 

acordo com o diâmetro das árvores. 

 

Instalação de Ninho Artificial utilizando Técnica de 

Rapel (Imagem Ilustrativa)   

 Os ninhos serão instalados de 

forma que o seu monitoramento seja 

facilitado, em alturas que variam de 05 a 

15 metros em áreas da propriedade com 

diferentes características de vegetação, 

interior e borda do fragmento e em área 

aberta, utilizando técnicas de rapel. A 

escolha das árvores será definida após a 

ida na área do especialista nesta técnica, 

acompanhado do Biólogo responsável, 

para verificarem quais árvores oferecem 

condições à prática do rapel e 

características que permitam a instalação 

dos ninhos. 



 O mapeamento de localização das árvores com ninhos será feito utilizando GPS 

Garmin Rino 110 para demarcação de suas coordenadas geográficas e o monitoramento 

dos ninhos será realizado com auxílio de Binóculo Bushnell 8 x 40, quando constatada 

ocupação de um ninho será instalada Câmera Trap Bushnell ZT820 para melhor estudo 

do comportamento reprodutivo da espécie. 

 

 

    Binóculo Bushnell 8 x 40          GPS Garmin Rino 110  Câmera Trap Bushnell ZT820 

 

 

Cronograma: 

Abril de 2012 a Março de 2013 

 

 

 

 

 

 

Fases / Ações Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 

Levantamento das 

árvores onde serão 

instalados os ninhos 

                   

Confecção e 

Instalação dos Ninhos 

                   

Monitoramento dos 

Ninhos 

                    

Apresentação do 

Relatório Final 

                    



Orçamento: 

Item Quant. V. Unitário V. Total 

Ninhos Montados 30 Unid. R$ 44,60 R$ 1.338,00 

Arame de Amarração 01 Rolo R$ 130,00 R$ 130,00 

Grampos de Fixação 02 Pct. R$ 9,00 R$ 18,00 

Instalação dos Ninhos (Mão de Obra) R$ 650,00 

Total R$ 2.136,00 

 

 

Responsável pelo Projeto 

Geraldino de Souza (Dinho) 

Biólogo – Especialista em Educação Ambiental 

CRBio Nº 71245/02 

C. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2900572201425456 
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