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A 68ª edição do Campeonato Brasileira de Ornitologia Amadora aconte-
ceu de 10 a 20 de julho em Itatiba, SP, e reuniu um impressionante número 
de 74.650 aves domésticas. No total, mais de 15 mil pessoas comparece-
ram ao Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi”, da Federação 
Ornitológica do Brasil (FOB) para conferir os pássaros expostos. 

O número total é dividido entre aquelas que são expostas e outras que 
são comercializadas em estandes pelos criadores associados aos clubes 
da instituição. No primeiro quesito, foram 24.641 pássaros domésticos 
inscritos para o concurso; já para a venda, o número ultrapassou as 50 
mil aves. 

Em aves inscritas, os canários de cor foram predominantes no evento: 
mais de 13 mil aves participaram da competição. Os do segmento porte 
tiveram a segunda maior participação, com 8.294 inscrições. 

Outras aves de criação doméstica também marcaram presença com sua 
beleza, como os 359 canários de canto, os 966 agapornis, 889 exóticos, 
182 periquitos australianos ondulados e 942 psitacídeos. 

Em relação aos expositores e competidores, a edição 2019 reuniu 151 
clubes associados à FOB, que proporcionaram a 942 criadores a oportuni-
dade de exporem, comercializar ou competirem. 

O campeonato também envolveu 61 juízes especialistas em cada seg-
mento para análise e julgamento das aves. Deles, 56 foram brasileiros e 
cinco estrangeiros (dois da Espanha, dois da Argentina e um de Portugal). 

Mais números 
São Paulo foi o Estado que teve mais representantes entre as aves inscri-

tas com 12.386 pássaros. Também é a região que mais clubes e criadores 
levou à edição do Brasileiro, com 58 e 451, respectivamente. 

O evento também movimentou economicamente a região de Itatiba, 
criando 88 postos diretos de emprego, além daqueles que são ofertados 
de maneira indireta, pois são terceirizados serviços como de montagem de 
estandes, segurança, limpeza e higienização. 

A rede hoteleira das cidades de Itatiba, Jundiaí e Campinas foi tomada 
pelos visitantes e também houve crescimento, em torno de 45%, na venda 
do setor alimentício. 

O Brasileiro em números 
Clubes campeões por segmento 

Canário de Cor 
Clube de Criadores de Canários do ABC – Santo André/SP 

Canário de porte
Centro Paulista de Criadores de Canários Frisados – São Paulo/SP

Agapornis
Clube Ornitológico de Sorocaba – Sorocaba/SP

Exóticos
Associação Mineira de Aves Exóticas – Belo Horizonte/MG

Periquitos
União dos Criadores de Pássaros de Piracicaba – Piracicaba/SP

Brasileiro de Ornitologia leva mais de 74 mil aves à Itatiba 
Cidade do interior paulista já conhecida como Capital das Aves

Psitacídeos
Clube Ornitológico dos Criadores de Aves Domésticas
São Carlos/SP

Canário de canto – RCSP 

Público: 15 mil 

Expositores: 214
•Estandes de clubes e criadores – 196 
•Estandes comerciais – 18
  (equipamentos, insumos e medicamentos) 

Número de aves: 74.650
1.Estandes comerciais: 50.009 
2.Inscritas no concurso: 24.641, sendo:
• Canários de Cor – 13.009
• Canários de Porte – 8.294
• Canários de Canto – 359
• Agapornis – 966
• Exóticos – 889
• Periquitos Ondulados Australianos – 182
• Outros Psitacídeos – 942

CLUBES INSCRITOS – 151 (o mesmo clube está 
representado em mais de um segmento)
• Canários de Cor – 139
• Canários de Canto - 16
• Canários de Porte - 104 
• Agapornis – 14 
• Exóticos - 20
• Periquitos Ondulados Australianos - 5
• Outros Psitacídeos - 17

CRIADORES INSCRITOS – 942 (o mesmo criador
participa em mais de um segmento)
• Canários de Cor - 606
• Canários de Canto - 23 
• Canários de Porte - 413
• Agapornis - 36 
• Exóticos - 32 
• Periquitos Ondulados Australianos - 7 
• Outros Psitacídeos - 34 

JUÍZES – 61 
• Juízes brasileiros – 56 
• Juízes estrangeiros – 5

ATENDIMENTO VETERINÁRIO – 287 aves 
GERAÇÃO DE EMPREGOS DIRETOS – 88 postos


