
O Criadouro 
O Criadouro AgroVida surgiu 

com o objetivo de oferecer aos 

apaixonados por aves, de forma 

legal e dentro das normas 

aprovadas pelo IBAMA, animais 

reproduzidos em cativeiro, 

visando suprir a demanda no 

mercado por aves como animais 

de estimação. 

Todas as aves nascidas no 

Criadouro possuem anilha 

fechada com uma numeração 

individual e inviolável. Elas são 

sexadas através de exames de 

DNA, vão acompanhadas de Nota 

Fiscal e de certificado de origem 

emitido pelo IBAMA. 

Através do processo n° 

02023012221/02/23 e registro n° 

263899 a AgroVida está 

devidamente autorizada pelo 

IBAMA e apta a comercializar suas 

aves silvestres nascidas em 

cativeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Observações 
 

 A Nota Fiscal é o documento que 

comprova que você é dono do animal, 

portanto mantenha-a guardada; 

 

 Ao vender ou transferir o seu 

animal para outra pessoa, procure o 

criador ou Responsável Técnico para 

orientar sobre os procedimentos legais.  

 

 Denuncie e não compre de quem 

comercializa ilegalmente. A denúncia 

poderá ser feita as seguintes autoridades: 

IBAMA, Brigada Militar, Polícia Civil e 

Ministério Público. Denunciando quem 

comercializa ilegalmente, você estará 

ajudando a quebrar um importante elo da 

cadeia de fatores que vêm reduzindo na 

natureza a população de papagaios e de 

outras espécies da fauna brasileira. 

 

 É PROIBIDA a soltura ou a 

devolução da ave a natureza, sem o prévio 

consentimento da área técnica do IBAMA 

ou SEMA-RS. 

 

 Se o animal fugir ou for objeto de 

furto, faça o registro e comunique os 

órgãos competentes. 

 

 É proibido reproduzir animais 

silvestres em cativeiro sem autorização do 

IBAMA; 

 

 

 

 

 

 

Manual de orientações básicas 

 

 
 

 

 



 

 

Sobre a espécie 
 

Nome científico: Myiopsitta monachus 

Nome popular: Caturrita,cocota 

Família: Psittacidae 

Tamanho médio: 28 a 33 cm 

Peso médio: 127 a 140g 

Sexo: não possuem dimorfismo 

sexual, portanto não é possível 

determinar o sexo apenas por 

características físicas ou visuais 

Reprodução: de julho a dezembro, 

constroem seus próprios ninhos e se 

reproduzem em colônias.  

Expectativa de vida: 30 anos 
 

  

 

 

 

 Caturrita 
 Myiopsitta monachus  

Filhotes: Existem no mercado papas 

especiais para filhotes de psitacídeos, 

formuladas para suprir todas as 

necessidades nutricionais do filhote em 

crescimento. Deve ser preparada com 

água morna, de forma homogênea e 

nunca reaproveitada de refeições 

anteriores. É importante ter cuidado 

com para evitar a superalimentação, 

pois algumas aves apresentam interesse 

pelo alimento mesmo quando já estão 

saciadas e pode ocorrer então o risco da 

regurgitação do alimento.  

 

 

Adultos: Podem ser oferecidas 

frutas frescas (mamão, banana, 

manga, laranja, maçã, goiaba, uva 

caqui, bergamota, maracujá, 

tomate), legumes e verduras 

(couve-folha, almeirão, agrião, 

rúcula, espinafre, brócolis, cenoura, 

beterraba, milho-verde, pimenta, 

pimentão), sementes (podem ser 

fornecidas em pequenas 

quantidades, nunca à vontade nem 

como alimentação exclusiva; arroz, 

aveia, linhaça, painço, milho, 

girassol e amendoim; feijão, lentilha 

e grão de bico cozidos e não 

temperados), proteína (ovo 

cozido). Atualmente existem 

diversas marcas de rações 

comerciais extrusadas específicas 

para a espécie, que podem ser 

oferecidas como alimentação 

exclusiva ou combinada com os itens 

descritos acima. 

 

Manutenção: O recinto deve 

possuir um espaço que permita a 

movimentação e locomoção da ave, 

proteção da chuva e de correntes de 

ar, além de galhos, alguma 

vegetação e artefatos para 

distração. 

     

    
 


