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A ordem Psi"aciformes
é composta por 398 espécies,
reunidas em quatro famílias,
Strigopidae, Cacatuidae, Psi"aculidae e Psi"acidae, esta úl•ma
com 181 espécies. O Brasil é o
país mais rico com 87 espécies,
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América do Sul e no Brasil, onde ocorrem em todos os biomas.
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