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Pai

Fica difícil escrever algo sobre seus trabalhos 
sem parecer “puxa-saco”, mas este também está 
ótimo, como todos os outros. Li, gostei e entendi 
perfeitamente como conviver e tratar de um papa-
gaio. Só me falta escolher uma espécie para começar 
o meu novo hobby.

Parabéns mais uma vez por sua capacidade e 
força de vontade de fazer tudo em prol da natureza 
e ecologia.

Obrigada por ter dedicado o livro aos meus 
fi lhos. E queira Deus que tenham eles herdado um 
quarto dessa força.

Sua fi lha,
Marcia.
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Aos netos

Danilo
Bruno
Alexandra Cristina
Flávia Regina
Douglas Jr.
Rodolfo
Enrico

que na sua tenra idade – a quarta geração dos Fabichak 
– já entendem o que é o amor à natureza.

O autor
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Introdução

A grande maioria das pessoas tem necessidade 
de possuir um animal ou uma ave como companhei-
ros. Há quem goste de cães, outros preferem gatos, 
outros ainda se afeiçoam mais aos peixes de aquário, 
e ainda há aqueles que adoram as aves.

O papagaio é uma das únicas aves que consegue 
imitar a voz do homem. Adestrado de maneira con-
veniente, com paciência e muito carinho, consegue 
repetir muitas palavras e até frases. Para pessoas que 
vivem em completa solidão, uma companhia como a 
do papagaio falador quebra a tristeza, trazendo novo 
alento e prazer de viver.

O papagaio, afeiçoando-se a seu dono, torna-
se uma ótima companhia se receber bons tratos e, 
acima de tudo, afago.
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Papagaio

Ave trepadora (Psittacus), psitacídea, de for-
mas pesadas, bico grosso e recurvado, caracterizada 
especialmente pela facilidade com que imita a voz 
humana.

Rudolph von Ihering, em seu Dicionário dos 
Animais do Brasil, apresenta a seguinte defi nição do 
papagaio:

“Na acepção mais ampla, corresponde ao que 
os amadores abrangem sob ‘bicos-redondos’ e com-
preende pois todas as aves da família Psitacídeos, 
a qual no Brasil é representada por cerca de 75 
espécies. Caracteriza-os a disposição dos dedos, os 
dois medianos dirigidos para a frente e o 1o e o 4o

para trás. A mandíbula superior arqueada é móvel, 
articulada com o osso frontal e a face interna é sul-
cada transversalmente. Há, porém, a distinguir dois 
grupos: a subfamília Conuríneos, cujas espécies têm 
cauda longa, com as penas medianas maiores que 
as laterais (‘arara’, ‘periquitos’, ‘tiribas’, ‘catorras’ e 
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