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Recentes pesquisas indicam que a população 
do garibaldi (Ageleius r u f m s ) ,  regionalmente 
conhecido por pbssro-preto ou snu, aumentou sig- 
nificativamente nos últimos anos, causando preful- 
zoa 1 mkiuhra do Rio arando do $U(, podrndo 
iitlnglr a cifra de 100 miihbs de dolsmi por ano, 
num pmjaçh coi#ervadwm. 

Em 1993 foi iniciado um projeto de pesquisa, 
ooordenado pela EMMAPA-CPACT, com participa- 
ção & UCPd, FURG e agriouhores, objativando en- 
contrar uma solução sustentdvel para o problema 
causado pelo pdssaro-preto cuhure do arroz irri- 
@o. Passados quatro anos, foram debatidos os 
niuhados das pesquisas e proposto um plano de 
açio para reduzir os prejulxos causados por esta 
ave. 

A presente publicação viia, aldm da aprrwsn- 
t a ç a  do plano do manèJo, informar os Isitom so- 
bre aspectos relacionados e: - 
-1dendn-O 
-6bdog l i i  
-idenMhm s quantificaçh dos dmm; 
- I d m ~ o  das causas do numinto popuhcio- 
na; e 

!i .. -üutm ave8 a i s o c ~ a a  I iavouta do arroz irtfga- 
do. 



IDENTIFICAÇAO DO PASSAFIO-PRETO 

Antunez, D. M ; Echeverria, A. 

Ordem - Passsriformes 
família - Emberizidae 
Sub-farnla - Icterinae 
Espécie - Agelaius ~ a p i ü u s  

I 

Msoho: Plumagem preta-anilade hluzente, 
sendo a coroa, a m a  e o fenughieo-acas- 
tanhwh. Tarso s bico pretoi; [riu marrom. 

M o a :  Pardedivdcea, mali clara inferiormen- 
te, com o barriga e lado supor-KH levementm -ria- 
doei de preto e perdacento-claro; garganta rmsrela- 

Madto rubedutto: Preto, com bordas dai  pe- 
nas pardas em grau variável; garganta e coroa como 

Maab Jovem: Como a fêmea, porém com co- 
roi, garganta e peito levemente ferruglnio-aesata- 
nhados. Hd considdvel variaçlo na taxa em que 
o preto e o ferrugineo-acastanhado substituem o 
pardo-ollvheo. 

- Em geral os adultos medem 18cm. 
i 

Chamada: 'tchat". Canto: tilintar vltreo "tzi- 
trja-du,du,du,du,dun, "di,di,di,didi,di,di,di,diw. 



p8ssaro-preto 
Mgehius WfTcapiihrsI * 

macho aduito 
Fwitri: m x ,  L, (19921 

pdssaro-preto 
(A gelai~s ru ficapillus) 

fbmea adulta 
fonte: Andrads, M. A. (1 992) 
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ASPECTOS BIOECOL~~~COS ~1 
PASSARO~PRETO , 

1 -  

Cirne, ÃI.P.: Silve. 3. J.; Luz, J. M.; Silva, R. B.; Silva, M. D.; 
Colvaia,V.; Cruz, J. A. W.; Silva, F. M. & Mogueírs, M. C. 

O pdssaro-preto B urna ave paludimla comum. 
cde vasta distribui* trõ Amdrica do Sul. No Rio - 
*fQranda do Sul, B m m  abundante de banhados 
de arrozais ao longái $d-Wi~l, dtipressíio csntral a 
&este do estado, beM WrriQ da alguns vales do 
.sudoeste. De ampb d i i ,  dftãr~ta-se tanto de ve- 
getais (sementes, flores) quanta de pequenos anl- 
'mais {insetos, erenhits), f uma wpdcie ndmade e 

, nhreg~ria, deslocando-se de acordo wrm e dlsponibi- 
ididade de alimentos, Fora da estação reprodutíva, 

risegrega-ea em bandos, de acordo com o sexo ou a 
' 'ddade. 

Constatou-se que* na lavoura de arroz, as B r m s  
d e  alimentação preferidas si50 as prdximas a bos- 
ques dou  matas, canais de irrigaçlo, entorno da 
arrozais com grande volume de invasoras e tarn- 
bem nos quadros densamente infestadas por plan- 
tas daninhas. Foram identificadas 25 espdcies de 
sementes nas andlises dos conteúdos estomacais 
do pdssaro-preto, sendo as mais frequentes: Orka 
sative t47,18%), Echinochtea sp. 118,70%), h s -  
palum sp, t 1 2,03961, W c u m  sp. (7,89%), DQita- 
ria sp. ( 63  7 %), h i a  fm- (3,78%), Agrastis 
sp .  (1,32%), Antoxunthurn &&rufum 10,76%), 
Axonopus s p .  (0,49 961, Hipoxis dacrrmbens 
(0,3 1 %I. FMam encontradas, ainda, mentes de 
Solanum sp, Setaria gyp* &@~~~~pe?sir:rn%i, fim- 
brisiyie bsrdwhiana, SI- a M k M w ,  C y p r m  sp., . 
EJmc- #p,, Rumex w., E w r h  sp ., Cynodon 
dactylon, C a m  sp., TriIiWm w., Sida sp., Trifo- i 

lium rspans, e Cyphae sp., sa quaíâ tQralisaram 0 3 9  
% do materi11 idandficids. ~ ~ a m s  que, dum ' 

rante a stitrearrdra, a mgiarla das samsntm mcon- 
tradas ms anãlhsr d w  -miados m m a r ~ ã i s  eram 
de planta& $ue seirimtam no vergo e outono. Esta 
oferta alimentar, no inverno, tem sido considerada 



como a principal causa do aumento popu!acional 
do pdssaro-preto, uma vez que durante o inverno a 
populag%o desta ave deveria apresentar uma gaan- 
de mortalidade natural devido a fatts de aiimento. 

Em condiçaes naturais, a reproduç8o ocorre 
entre setembro e maio. Dentro da lavoura. r nidifi- 
caçlo tem inicio no momento em que o arroz miou 
as invasoras apresentam condiç6es de sustentar 
os ninhos, geralmente, no caso do arroz, quando 
este lança o colmo da panlcula. As lavouras de ar- 
roz, por constituirem banhados artificiais de dura- 
ção limitada e equilíbrio hldrico constante, apfesen- 
tam condiçhs propicias para a nidifica~ão, como 
densa cobertura vegetal (fornecendo abrigo contra 
predadores e local de descanso), alirnenteção abun- 
dante e umidade freqoente. 

Nas Breas de cultivo, os pontos ds maior in t s  
reme Bs atividades reproôutrvas concentram-se jun- 
to aos locais mais infestados por invasoras, tanto 

'nos quadro@ quanto nas taipas s canais de irriga- 
950. 

As atividades reprudutivas rtsmMm ocorrem 
com grande irreiddncia no snioi;no ds Isvoursscujos 
limites sSlo arbwstivos, propiciando condiçdes fa- 
vor8veis B caiístruçáo dos ninhos. Em sucaliptcs, 
obrienrw-se ninhos edifidos na sxtmideds de 
galhos a mais de 8 metros de altura do ido, 

O trabalho de edificaflrr dos ninhos B tarefa 
exelu~iva dos machos. ficando para as f8meas o 
reconhecimento de emutura dos ninhos e revesti- 
mento das camaras mldgicas com estruturas fio- 
rais finas, macias e delgadas (e-g. - sp., Di- 
gitan'a sp., Cynodon sp. 1. Esse comportamento pa- 
rece sinalizar o aceite do ninho e, wnwqlientemen- 
te, do macho pwa o processo reprodutivo. Algu- 
mas fêmeas foram observadas invadindo o ter* 
rio dos machos e pilhando o ninho com a rairada 
das fibras. Os materiais utilizados na edificação dos 
ninhos constituem-se, basicamente, de fibras ve- 
getais molhadas 1e.g. Segitariamom~vidensis, 



S C ~  sp. 1. Outras materbis foram encontrados, 
taiir cnms fias de ptdstlco, pmvenkrites de ~ C O S  

de' dikibb 9106 sement~,  fim da barbante s barba- ' de-pau tXWa& m n d j .  
Os ninhos 6 n c 6 n t ~ d a  na hdbouie submetidos 

ao p r w a w d e  biih4a a p m m r a m  as saguin- 
tea madides: dstilncia m6dlri da dgua: 377,OZ mrn 
(760- 1 í 5 mml; profundfdede m8dh da clmars oo- 
Ibgia: 07,20 rnm (130-60 mrnl; di8mrttro externo 
m8dta1da do ninho: 4 W,33 mm 11 3482 mm); 
d i ã r n m  intwho rnddio da boca do ninho: 77,88 
mrn (1W6B tnml; altura emma do ninho: ?17,8 
mm (250-72 mm). ExamTnados 336 ninhos, obie- 
ua-se um8 m&&a de I,% Q ~ D S  por ninho. Os ovoa 
&o btawoar, com tonalidade aulada pdiida. iew- 
mente' mrnchados de pardo na extrmldade rom- 
be. A distlncia do ninho h superfIc1e da Ilmina 
d'irgud p a m  M a r  relacionada com po&tura, visto 
que ninhod adificados a urna ahure mddia de 155 
mm apmscmtaram postura mdaa &i 3,ál ovos, en- 
quanto que os constwldos a uma altura h é d a  de 
850 mm apresentavam, sm rnddls, 1 ovo por ni- 
nho. 

Ninho de pdssaro-preto em lavoura de arroz 
Fstci; Sihriira E Ç, * e, -1,  #,.I - d**f &p*-- - - 

,&, 



IDENTIFICAÇAO E, 
CAUSAM)$ E L O  

DO ARROZ IRRIGADO 

: Silva, J. J. C,; Cirne, M.P.; Franco, O. F.; Asrnus, M. L.; 
. zonw, E. P. & Vieira, M,M. 

Durante a semeadura, os pdssaros comem sornen- 
'tes e arrancam pllntulas. O ataque mais intanso 
ocorre em lavouras Localizadas atd 200117 de bos- 
ques ou banhados e exige, na maloria dos cesps, a . 
ressemedura. Nestas si tu~l les,  os pdsmros 
cam-se, num movimerito constante de ir e vir, entra 
os baques ou banhados e a lavoura. Em lavouras 
localirades longe de h q m  ou banhadoe, or bmn- 
dos, ao w alimentarem, atuem como um rolecom-. 
pressor, no qual os indivlduos localizados na 
posterior do bando voam para frente, sobre ae dis- 
mais, num movimento contínuo. O mqus, menos 
intenso que na s i t ~ ã o  anterior, ocorm em man- 4. 

chas por toda a lavoura, nlo csndo, na maioria dos 
casos, necessiírii a ressemeadun. A reduçb md- 
die do "astands" B de 573% em dreae prdxirnae e 
bosques e de 24,456 em Breis mais afnstadsa, oHo 
havendo diferença na fwma e I n t s d d h  do ata- 
que entre os sistemas Prd-germinado, Convencia- 
nsl, Direto e Mlx, Estimou-se que a ressemeadura 
custa USS 11 6,OORia no riotema pr6qwmlnad0, US8 
171,001ha no sistema direto e US$ 181 ,Wha no 
sistema convsnciùnil. Identifkoli-um que não tabli- 
zando a m m d u n ,  acorra diminuição d i  produ- 
tividade devido i infeitspão por píantas invasofan e 
ataque da marrecai, bem como pdo aurnentb de Q psrdea na colheita e no benmficlsmento devido h 
sxirt&noia de plentas com diferentes eitddlor de 
demvolvlmento na lavoura. Dumm o psrlodo n- 
produtivo do arroz, os pbsmros iugam o i  grilos lei- 
tosas, comem os grioe pastosoe e cemos, que- 
bram os colmos das plantas e causam dwrarw. Quen- 
tificou-is uma reduçio de 1.249 kglha em glebas 
localizsdis a 60 m da bosques s de 864 kghe im 
glebati localizadai i mais de 200 m de bosques, re- 
prsientando, reipectlvemsnte, um prejuho de USS 
i74,78 i US4 21 2,08 por hectare, se considerado o 
valor de USB 11,001oc de 60 kg. Considerando-se 
os danos diretos e Indiretos, o prejuízo pode &tingir 
atd US$ 456,781ha. 

I-, -*;a 
- li. - - -  L 



I D ~ ~ C A Ç A O  DAS CAUSAS DO AUMENTO 
WWLACIONAL DO FASSARO-PRF~O MA 

REGIAO SüL DQ FgQ GRANDE DO WL. 

SRva, J. J. C.; Clrne, M.P.; Frineo, b. F.; Asmus, M. L.; 
Echeverrla, A. & Dias, R. A, 

1- . O aumento exagerado da população do pdssa- . 
I .! 

ro-preto pode ser considerado como manifestaçao 
de um dehiequlllbrlo ambiental, A identificação dos . 
fatores respcrnsdveis por este desequilíbrio arien- 
tem a escolha de procedimentos visando reduzir, 
de forma definitiva, sua população para um ntvel 
que nlo comprometa economiçsmente a produção 
do arroz e n3o cause prejulzos mbientais, 

Normalmente, a falta de alimenta durante o 
inverno faz com que a reprodução da esmie seja 
sincronizada de forma que os #filhotes nasçam no 
parfoda de maior disponibilidade atimntar. 
Foi evidenciado que o aumento da oferta de ali- 

mentos durante õ inverno pede ser considerada 
como s principel cause do aumento anormal da sua 
população. Esta oferta possivelmente estimula as 
fameas e eurnentarem, tanto o ptirfodo como a in- 
tensidade da reprodupão. 

O aumlento da oferts alimentar durante o in- 
verno deve-se As perdas de arroz durante a colhei- 
ta, hs perdas nas estradas durentg.0 transporte da 
safn pan os engenhos na cidade, e aos depbsitos 
de resfduos da colheita, ricos em arroz e sementes 
de invasoras, encontrados junto Bs unidades de be- 
neficisrnento nas propriedade8 rurais, 

Por sua vez, estas perdas sdo consequ8ncias 
da troca de variedades altamente reJrstentes ao da- 
grane no sistema de colheita manual, por varieda- 
des pauco resistentes, adaptadas 4 uolhcitta mecl- 
nica. Ainda, trocou-se o sistema de armazsnamen- 
to na cidade e traneporos em sacos, para a sistema; 
a granel com secagem, limpeza e baitocagern da pro- 
duç8o de arroz a nlvsl de propriedade rural. 



Bando de pássaro-preto 
IAgekpius mfwwd 
na lavoura de a m .  

Foto: Olureira, E C. 



AS AVES E A LAVOURA DE ARROZ IRRIGADO 
Dias. R. A.; Cirne, M. P. & S i h  J. 9. C. da 

Ocupando uma Brea consider4vel da planície cos- 
teira sul-riograndense, a kvwra de arroz irrigado 6 
de extrema importhncia para o ciclo biolbgico de 
diversas espéciis de aves durante a período seco 
do verão. 

Em estudo realizado duranm a safra 1996-1 997 
na lavoura Major Isidro, Granja Quatro-lmitios, Rio 
Grande, RS, foram identificadas 81 espécies de aves, 
tanto nas Ireas de cultivo quanto na vegetação de 
beira de estradas de acesso e plantações de 
eucalipta. Desw total, 52 e s p 8 c i  foram registrades 
nos quadros de arroz, incluindo 11 que caçam so- 
brevoando h lavõure, 4 es&iadas a invascir~s e 5 
p a s s e r i ~ i  comuns. Outxas 24 q d c k s  ;foram 
registradas someme na resteva. As espdcie+ mais 

ss (Famla Accipitridae e 
tFmnls Hlrundinidab) e o 
uratwl, qw tirrhani, na Ia- 

sobvwlda-am bus- 
ca de IrWtW, &i, Lgartbs. cãbm e o W  *que- 
nos a n i h i ,  Se oomldehmitwi a- & m m  que 
ocorred:* untra. a amxd, a$ m i e @  msis fre- 
qitsntes foram garças (Familia Ardeidae), 
maçaricos (Famllia ThmskiãrnitDrldiia), marrecoe 
(Famltia Anatidme) e -frangos-d8&gua (Famllia 
Aallidae). Em termos d e  abunielihcia, destacam- 
se o maçarica-preto IPieg&dis chihtl, seguido pela 
garqa-branca-grande (Casmemdius albus), o ca- 
beça-seca (Mycteria americana), pequenos 
maçaricos rnigrat6rios (Pluvhlis dominica, Tringe 
f tavipesl ,  a gaivohta-raiaria-vsIha (Lerus 
rnaculipennis) e o tipio (Sl'cais flaveols). Destes, 
86,756 slo carnivoros ou preferencialmente car- 
nívoros, de grande beneflck ao produtor. As eis- 
pdcicrs de aves presentes na lavoura sucedem-se 
de acorda com as diferentes fases da ciclo bialb- 
gico do arroz. Assim, nas etapas iniciais do 
afilhamento, a lavoura recebe um grande ntimero 
de pequenos maparicos rnigratõrios, que chegam 



de suas amas de reprodução no Artico e utilizam-na 
como ponta de descanso e elimentaç40, davwmdo 
grana= quantidadas de insetos e outros paqmnú8 
animajes. TamMrp presentes quero-queros ( Va- 
ne&s &&r&), gaivotas e outras aves q ~ 8  se a& 
rn- de pequenos wiimds em Bguas rasas com 
vuqqtqão rasteira. e m d i  qye o arroz cresce, esp8cies malp 
ms, c a p a s  de caiçar as ris, peixes a caramujoa 
que se desenvolvem no arroz mas  aito, substibem 
ag. menores, Nesta stapa, durante a fage xeproduti- 
va do erro& &o comuns slgumae esp8eiei de gsr- 
ws (-a albus, Egretta thulal, aiém do jdu- 
wawje i- meguanl, da cabeça-sece (IWycrmh 
amk& e do car6o (Ararnu8 guamma). 

Na fa- ds maturaçiio, são sncmtradas na le 
vwra apmas wpkies adwtads i vida por m r e  a 
densa vegetaçfio, como a saracura-do-banhado 
( R B ~  ~ ~ M a ú m t u s ) ,  o frango dr@ua {WiW 
chfwepusl ta a carqueja d (Fulice leucopt@m)- Em 
&mas onde o wroz não se desenvdveu, pequmos 
grupos de marrecas nadam no espelho d18gua, en- 
q- nas quadro8 intestedos pelo capim-amor, 
grandes bandos de tipioa congrqpm-bie. 
Conforme JB analisado, grande parte das aves. pw- 
mnWs ne Ibvosire alimentese preferaWdrhante da 
outros s n i d s ,  A quantidade de garw,  cabws- 
secas s carõea regfstrdots atesta a riqueza da la- 
voura em termos de inaetoe, caramujo$, pequenos 
peims s tas. I)= mpBC&& que 1- tumo mat& 
ria vegetal quantil (uiW tas mwmms, frangos 
d'lgua), a gpapidtt mPJãrh u l h  & nlig ocorrer em 
nBrneros slgnifiwth, paifera aquá#ea 
nativa, a w m  ma m m x .  O marte- 
ceSo (Metttt de m u ~ r  dano B 
lavoura, n=&stta& rm -8 maio- 
res que 6 i f & M & W s o r ~ m & ~ # # d o  RÇ, o 
mirrscão & &+-nas no 
final da i* ir híub dil W seja, na 
entressafra. I3 AiaCavlço-prfrto, que ocorre em 

I r -\ , w 

I I @ 



bandos de milhar- de indviduos nas fases ini- 
chia da Cubra, alimenta-se, pfincipalmem, de la- 
g d m ,  moluscw, Imoir i L& hwas, pequenos 
peixes e rãs, S & n g u w  a vhias outras formas 
de vida animal inferior, tembhm ingerindo, provavd- 
mente, uma cata quantid&da da plantas aquáticas. 
Maiores estudos esta0 sendo codutldos paa anali- 
si# se wta e-cíe pude batsar algum prejuko en- 
tm a meadum s r etap& de pihtula. Outra espd- 
c h  que fèquer meiores edudw em termos de danos 
4s sementes e pldmulai b a marrecaMadeTra (Den- 
drr~cygne Wtddfe), cornumente observada em ban- 
dai  na lavoura dur8rite & vegetarhra. Com o 
inf& do SWI pdrlcido mprodutim, esta marrem di- 
minul sensivdnmre nus quadros, #do, ehtab, vista 
aos pares tíwimte a fmsa de' mãturaçlo, 

O ti*, svía granlvem, mente foi encontrado 
8m d m  hfwtadas pelo mim-arrrot. M a n t o ;  re- 
tdmMUa-$s um controle efetivo desta invasora, 
coma hrm8 de afastar seter patmchl consumidor 
de a m z  da Iwwra. 

O Wo de peiticidas no combate ao pdmaro- 
p m  maaçaria dtmamente vhdm'debnear avm, bem 
como outros animais, $&ando em h o  as com- 
plexal daws Wicm exkentm ria lavoura. Corn 
lato, o sqt$brio nas rd@6eis predador-presa seria 
a fhdó,  f a m r c i d o  o di~nvolvimentb de novas 
pmgm a gumndo lnemtãwib prejcilzoi sb produtor. 



garça-branca-pequena 
(Egre tta thulal 
Foto: Cirne. M. P. 

marreca-piadeira 
IDendtvc ygna vlduata) 

Foto: C im,  M. P. 

maçi , reto 
I ~ B ~ D  uhihij 
Foto: Cirne, M. P. 



PE A G ~  PARA REDUZIR O DANO 
CAUSADO PELO PASSARO-PRETO 
A CULTURA DO ARRC)Z IRRiGADO 
NO SUL 00 RIO GRANDE DO SUL. 

Silva, .i. J. C.; Gim, M.P.; Franco, D. F.; Asmua, M. 
L.; Vieira, M.M. & Rodsghiero, C. O. P. 

O objetivo dwte plano d reduzir os prejulzos 
cauaados pelo pdssaro-preto B lavoura de arroz irri- 
gado, de forma sustent&vel. O mesmo considera os 

I motivos dos agricukores, seus constrangimentos. es- 
tratégias e a sensibilidade da região para com as 

I quesths de preservaç80 ambientsl. Precisa ser en- 
I fatizado que i WUçlo doai danos, a longo prazo, de - , forma deflniiiva e aconbmica, acorrer8 apenas com 

a rsduçh ds popul-o daata ave. Momentanea- 
mente, os agriwitome bsW que conviver com o pro- 
blema. Assim, enquanto er populaçio desta ave não 
atingir nlveis menores do que o atualmente percebi- 
do, uma ma: dos danos depender8 da ca- 
pacidade dos agricultores em adotar o maior núme- 
ro posslvei das pr$dca r m e n d a d a s ,  que s h :  
1. DIMINW@O DA POPULAÇAO: 

São estas ações que ir40 contribuir para resol- 
ver o problema de forme definitiva, tendo em vista 
que o atacam na origem. e imprescindlvel que sejam 
adotadas pela maioria dos agriiuitores, sob pena de 
compromster os nwu- esperados. 

1.1. ReduipCio de ofertii aümamr durante o inverno. 

- Diminuiçk das perdas durante e colheita. 

- Dirninuiçb das perdas durante o transporte da sa- 
fra para os engenhos. 

- Diminwo dQs r6sMuo~ da pt&limpeza & arroz 
Sugere-w que eete reslduo seja utilizado para ali 
msntsção animal w como nrç3o.psra aves. 



1.2. Abme (a sar regubnmMa e Pbirnda pelo IEA- 
MA) 

a. REDUÇAO oos DAAIOS DURANTE A ~EIIREADU- 
R *  

Sao estas aç&es, de aplicação individual, que 
irão contribuir para atenuar o problema momentane- 
amente. tendo em vista que neto atacam a origem 
do problema. 

2.1. Ri-germinado 

- Aumentar a densidade de semeadura na beira de 
matos e banhados. A decisio da densidade a ser 

. utilizada ficar8 inteiramente a critdrio do agricultor e 
da õssistdncia tdcnica. Sugere-se que, inicialmente, 
cada agricukor faqa um teste em uma pequena par- 
te da sua lavoura, no sentido de identificar se o au- 
mento de densidade atingiu os objetivos desejados, 
s se não ocasionou problemas de ecamamento ou 
mesmo de maior incidhcia de doenças. 

2.2. A lanço 

- Wi as sementes, imediatamente após a semea- 
dura. 

- Cobrir bem as sementes. Tanto no sistema a lan- 
ço, como no convencional em linhas, B preciso me- 
lhorar a cobrtura das sementes. No entanto, o iis- 
tema direto apresenta maior necessidade de corrigir 
este problema devido a probiemes nos compacta- 
dores.. 

- Bom estande 

- Aumentar a densidade de semeadura nas proximi- 
dades de bosques e banhado8 (atd 200 m) e nas 
primeiras lavouras implantadas (também, neste caso, 
sugere-se que os agrieutores realizem testes em uma 
pequena Area de sua lavoura). 



3. REWÇAO DOS DANOS DURANTE A COLHEITA: 
SBo estrts ações, de aplicação individual, que 

irdo contribuir para atenuar o problema momentane- 
amente, tendo em vista que não atacam R sua ori- 
gem. 

3.1. Manter a lavoura livre da invasoras 

- Foi identificado que estas aves alimentam-se de 
ssrnentes de plantas silvestres, principalmente da- 
quelas consideradas invasoras da cultura do arroz. 
Pesquisas conduzidas no Uruguai demonstraram que 
a eliminação de focos destas invasoras nas proximi- 
d a d e ~  das lavouras refletiu em menor ocorrencia de 
aves dentro destas, tenda em v h s  que tais plantas 
servem como alimento, local de abrigo, descanso e 
nidificação. 

3. 2. Manter Areas com piantaa invesoras aftwtadas 
da lavoura 

- Espera-se que a manutenção destas plantas em 
outras Breas da propriedade - fornecendo alimento, 
local de abrigo, descanso e nidificação - mantenham 
as aves afastadas da lavoura de arroz, diminuindo, 
assim, a intensidade dos seus danos. 

3.3. Evitar a proximidade de matoa e banhados ImC 
nimo de 200 m): 

- Uma grande concentração de aves ocorre nestas 
$mas, que as utilizam como local de abrigo e nidifi- 
caçãn. As lavouras pr6ximas 9 tais Bress são mais 
intensamente atacadas. As aves, nesta situação, 
apresentam um hdbito de ataque caracterizado por 
um vai-e-vem aonstante entre a lavoura e o abrigo. 
Neste caso, o ataque concentra-se sempre no mes- 
mo local, resultando, na maioria das vezes, na ne- 
cessidade de ressemeadura. 
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