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Apresentação
A elaboração deste Guia de Aves é um dos resultados do
Programa de Monitoramento e Manejo da Fauna, desenvolvido
no entorno da Usina Hidrelétrica Barra Grande, empreendimento
construído no leito do rio Pelotas, entre os estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Os trabalhos de investigação da
fauna começaram antes mesmo do início da implantação da
Usina. Em meados de 2001, a BAESA iniciou o levantamento da
fauna na área do canteiro de obras. Pouco tempo depois, realizou
o trabalho em toda a área que seria, anos mais tarde, ocupada
pelo reservatório.
De posse das informações, a BAESA encaminhou ao IBAMA
relatório detalhado com as características da fauna local. Em maio
de 2002, após aprovação do referido órgão ambiental, o Programa
de Monitoramento e Manejo da Fauna foi efetivamente iniciado,
conforme previsto no Plano Básico Ambiental. Desde então, os
trabalhos são acompanhados periodicamente pelo IBAMA, com
vistorias a campo e apresentação de relatórios técnicos.
Os bons resultados alcançados pelo Programa de
Monitoramento e Manejo da Fauna foram importantes para a
BAESA obter, em junho de 2005, a Licença de Operação (LO),
possibilitando o início da operação da Usina Hidrelétrica Barra
Grande em novembro de 2005. Com a emissão da LO e de suas
condicionantes, as atividades foram incrementadas e o Programa
de Monitoramento e Manejo de Fauna tornou-se um dos mais
abrangentes e de maior duração do Sul do Brasil, com mais de 12
anos ininterruptos de trabalho.
As informações recolhidas em todo esse processo motivaram
a BAESA a elaborar este Guia de Fauna (Aves), em formato acessível
e com dados relevantes sobre aves representativas da fauna
local, contribuindo para divulgação, identificação, preservação e
valorização das espécies existentes na Mata Atlântica do Sul do
Brasil.
Boa leitura!
Carlos Alberto Bezerra de Miranda

Juliano Natal

Diretor Superintendente e
de Relações com Investidores

Diretor de Sustentabilidade e
de Relações Institucionais
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Biguatinga

Luis Roberto
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Introdução
O presente Guia de Fauna (Aves), elaborado com o objetivo
de repassar informações básicas sobre espécies da fauna
existente no entorno da Usina Hidrelétrica Barra Grande, utiliza
linguagem técnica e apresenta registros fotográficos para ajudar
na identificação das aves. Para tornar o tema mais didático, as
espécies são descritas com base em nove indicadores: nome
científico, nome popular, características físicas, distribuição
geográfica, habitat, dieta, reprodução e curiosidades.
Durante a construção do empreendimento, equipes
responsáveis pelo monitoramento e manejo da fauna registraram
um total de 330 aves. Desse total, foram selecionadas 112 espécies
para ilustrar a presente publicação, número bem representativo,
já que equivale a pouco mais de 1/3 das aves registradas.
A sequência das espécies obedece à ordem alfabética. As
imagens que fazem parte desta publicação são fotos públicas
obtidas em sites da internet. Ao final do Guia, todas as aves
registradas no Programa de Monitoramento e Manejo de Fauna
estão listadas conforme classificação taxionômica, ou seja, em
grupos de acordo com as características fisiológicas, evolutivas,
anatômicas e ecológicas. Além disso, um glossário explica
termos técnicos utilizados na descrição das espécies. Por fim, as
referências bibliográficas utilizadas para fazer a pesquisa.
Este Guia de Fauna (Aves) é uma publicação pioneira
em relação ao registro da fauna local, mas está longe de ser
completa. É, no entanto, fiel ao trabalho desenvolvido pelo
Programa de Monitoramento e Manejo da Fauna e busca cumprir
integralmente seu objetivo, levando à população informações
que ajudem na identificação e preservação das espécies.
Sugestões para aprimoramento desta publicação serão recebidas
com satisfação.
A divulgação das espécies de aves existentes no entorno da
Usina Hidrelétrica Barra Grande pretende também incentivar o
turismo de contemplação e fotografia de aves, atividade prevista
no programa de Educação Ambiental.
José Lionello Manuzzi
Organizador
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Orientação para
Observação de Aves
Modalidade de turismo sustentável, a Observação de Aves
(também conhecida como bird watching) é considerada uma
opção turística bem atrativa, pois consegue integrar lazer,
pesquisa, educação ambiental e conservação.
Para se observar aves é necessário curiosidade e amor pela
natureza. É recomendável também acrescentar alguns
equipamentos importantes, como binóculo, máquina fotográfica,
roupas e calçados apropriados, cantil, boné ou chapéu e um
guia de campo como este, contendo imagens/informações das
espécies locais.
Caso queira se aperfeiçoar e tornar-se um bird watching
“profissional”, é interessante levar binóculo mais potente
ou luneta de observação, câmera digital equipada com boa
teleobjetiva e equipamentos eletrônicos para gravação/
reprodução do canto das aves.

Vestuário apropriado
Confundir-se com a mata é um requisito importante para não
espantar as aves. Por isso, prefira roupas em tons pastéis, nas
cores bege, verde e marrom, ou mesmo nos padrões camuflados,
utilizados por militares. Evite cores vibrantes, como vermelho,
amarelo, azul, branco e outras. Use calça, boné ou chapéu,
camisa de manga comprida e calçados que protejam contra
animais peçonhentos, espinhos, lamaçais e outras “armadilhas”.
Uma bota de borracha de canos longos, por exemplo, é ideal para
a observação de aves em banhados. Um bom tênis de aventura ou
botina, acompanhados de um par de perneiras, é recomendável
nas matas e campos.
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Fique Atento:
O observador de aves deve se locomover de modo mais silencioso
possível, atento ao menor movimento a seu redor e aos sons
emitidos pelas aves, que podem ajudar a guiar até o ponto exato
de sua localização. Com a prática, mesmo não visualizando,
podemos identificar uma espécie pelo seu canto.

Registros fotográficos
A Observação de Aves exige esforço para superar as dificuldades
do ambiente natural, como a mata fechada, a chuva, o sol forte, a
presença de insetos e animais peçonhentos, as condições adversas
de luz etc. Fazer o registro das aves requer algumas informações
básicas, como conhecer o habitat, o comportamento, os horários
mais apropriados (geralmente o amanhecer, a partir das 5 horas,
e o entardecer, após as 17 horas), bem como pontos estratégicos
para observação. O mais importante – ressalte-se – é a disposição
e o interesse do observador. São esses atributos que certamente
vão motivá-lo a praticar esse hobby tão interessante e que, ano
após ano, atrai milhares de pessoas em todo o mundo. E então:
pronto para começar?
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Morfologia
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Fonte: http://www.wikiaves.com .br
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Alma-de-gato

Anambé-branco-de-rabo-preto
Nome científico: Tityra cayana
Nome popular: anambé-branco-de-rabo-preto,
araponguinha, araponguinha-de-rabo-preto, catarrenta

José Rondom

Ricardo Gentil

Nome científico: Piaya
cayana
Nome popular: alma-degato, alma-de-caboclo,
alma-perdida, rabilonga,
rabo-de-escrivão

Características físicas: Mede cerca de 60 cm de comprimento e possui
plumagem ferrugínea nas partes superiores, peito acinzentado, ventre
escuro, cauda longa, bico amarelo e íris vermelha.

Características físicas: Mede 21 cm comprimento. O macho apresenta o alto
da cabeça preto, as costas cinzentas e o peito branco. A fêmea tem o alto da
cabeça amarronzado e as costas e o peito com estrias pretas.

Distribuição geográfica: É encontrado em matas e cerrados de todos os
países da América, entre o México e a Argentina, incluindo o Brasil.

Distribuição geográfica: Presente em todo o Brasil e também em quase todos
os países da América do Sul, com exceção de Chile e Uruguai.

Habitat: Habita matas ciliares, matas secundárias, capoeiras, parques e
bairros arborizados até mesmo das maiores cidades brasileiras.

Habitat: Habita a copa e as bordas de florestas úmidas, capoeiras, florestas de
galeria, clareiras com árvores esparsas e plantações.

Dieta: Alimenta-se de insetos, principalmente lagartas. Também consome
frutos, ovos de outras aves, lagartixas e pererecas.

Dieta: Alimenta-se principalmente de frutos, mas também de insetos.

Reprodução: Põe cerca de 6 ovos. O macho e a fêmea se revezam tanto na
incubação, que leva cerca de 14 dias, quanto na alimentação dos filhotes.

Reprodução: Faz ninho em cavidades de troncos mortos ou em buracos de
pica-paus, forrando-o com folhas e pequenos gravetos.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

Seu canto se assemelha a um gemido, especialmente o de um gato. Por isso
o nome “alma-de-gato”. Sua cauda longa se assemelha à pena utilizada pelos
escrivães, daí ser conhecido também por “rabo-de-escrivão” e “rabilonga”.

Vive aos pares e em pequenos grupos espalhados. É agressivo e raramente
observado junto a outras aves. Pousa alto em galhos expostos, tornando-se
bastante visível.
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Andorinha-pequena-de-casa

Andorinha-de-sobre-branco

Características físicas: Mede 13,5 cm de comprimento. Seu loro é branco
(parte da cabeça entre a base do bico e os olhos), e o lado superior tem um
nítido brilho azul/esverdeado.
Distribuição geográfica: Ocorre da Argentina, Chile e Bolívia ao Mato Grosso,
Minas Gerais e Espírito Santo. Também é visto no Rio Grande do Sul e no Rio
de Janeiro.
Habitat: Costuma voar baixo sobre gramados e aparece nas margens dos rios.
Dieta: Alimenta-se de cupins, formigas, moscas e até abelhas.
Reprodução: Aninha-se em buracos de vários tipos, fazendo uma cama solta
de capim, folhas e penas. Os ovos, de um branco-puro, são chocados pelo
casal.

Claudio Lopes

Nome científico: Pygochelidon cyanoleuca
Nome popular: andorinha-pequena-de-casa

Claudio Lopes

Nome científico: Tachycineta leucorrhoa
Nome popular: andorinha-de-sobre-branco, andorinhade-rabadilha-branca

Características físicas: Mede cerca de 13 cm de comprimento. As partes
superiores são azul-metálicas, mas dependendo da incidência da luz parecem
negras. As asas e a cauda são negras, inclusive nas partes inferiores. A região
negra da parte inferior da cauda vai até a altura da cloaca, o que a distingue da
andorinha-de-sobre-branco.
Distribuição geográfica: Presente em toda a América Latina.
Habitat: Ocorre nos mais variados tipos de formações vegetais, mas são
especialmente abundantes em campos, especialmente na época de revoadas
de formigas e cupins alados.
Dieta: Alimenta-se de cupins, formigas e outros pequenos insetos.
Reprodução: Os ovos, geralmente de 3 a 5, são incubados pela fêmea
enquanto o macho a alimenta. O casal se reveza na alimentação dos filhotes.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

O casal dorme junto no ninho, mas antes de dormir aumenta seu piar e
grinfar. Torna-se inquieta ao amanhecer e ao anoitecer. Tenta voar contra o
vento.

Tem grande afinidade pelas habitações humanas. Muitas vezes é vista
voando dentro de grandes igrejas. Faz seus ninhos em cavidades, próximos
uns dos outros, formando colônias.
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Anu-preto

Anu-branco
Nome científico: Guira guira
Nome popular: anu-branco, rabo-de-palha, anu-do-campo, pelincho, piriguá

Características físicas: Mede cerca de 38 cm de comprimento. Corpo
franzino, cauda comprida, graduada e com fita preta. Branco-amarelado, bico
forte, curvo e de cor laranja. Possui plumagem predominantemente creme,
com uma grande faixa preta no rabo e um topete encrespado de cor laranja.
Distribuição geográfica: Ocorre em todo o Brasil, Bolívia, Argentina e
Uruguai.
Habitat: Vive em campos, lavouras e ambientes mais abertos.
Dieta: São essencialmente carnívoros. Comem gafanhotos, cigarras,
percevejos, aranhas, lagartas, lagartixas, camundongos e filhotes de outras
aves. Também comem frutos, bagas e sementes.
Reprodução: Coloca de 4 a 7 ovos de cor verde-marinho com uma camada
calcária de alto relevo. Os filhotes abandonam o ninho antes de voar e são
alimentados por algumas semanas mais.

Reginaldo Rocha

Julio Silveira

Nome científico:
Crotophaga ani
Nome popular: anupreto, anum-preto,
coró-coró

Características físicas: Mede 36 cm de comprimento. Corpo franzino, preto
uniforme, de bico alto, forte e curto. Cauda comprida e graduada.
Distribuição geográfica: Ocorre da Flórida à Argentina e em todo o Brasil.
Habitat: Vive nas paisagens abertas com moitas e em capões entre pastos e
jardins. Prefere lugares úmidos.
Dieta: São essencialmente carnívoros. Comem gafanhotos, percevejos,
cigarras, aranhas, lagartas, lagartixas, camundongos, filhotes de outras aves,
peixes, pequenas cobras e rãs. Também comem frutos, bagas e sementes.
Reprodução: Coloca de 4 a 7 ovos de cor azul-esverdeada com uma camada
calcária. A incubação dura de 13 a 16 dias. Quando nascem, ainda não voam,
ficando perto do ninho e sendo alimentados pelos pais.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

O cheiro do corpo é forte e característico, perceptível para o homem a vários
metros e capaz de atrair morcegos e animais carnívoros. Anda sempre em
bandos. São aves extremamente sociáveis.

Antiga lenda conta que a carne do anu-preto pode curar doenças venéreas.
Anda em pequenos bandos de 5 a 7 aves. Costuma acompanhar o gado no
pasto para caçar. Pousa sobre o dorso do gado para ampliar o campo visual.
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Arapaçu-rajado

Azulão

Nome científico: Xiphorhynchus fuscus
Nome popular: arapaçu-rajado

Características físicas: Mede 17 cm de comprimento. Possui a parte superior
do corpo marrom, cauda marrom avermelhada e a lateral da cabeça tem
coloração creme. Nessa espécie de arapaçu há manchas em forma de gota
(pintalgadas) no peito e cabeça.
Distribuição geográfica: Presente do Nordeste ao Sul do Brasil, incluindo
pequena parte do Centro-Oeste. Também ocorre no Paraguai e Argentina.
Habitat: Ocupa o sub-bosque denso de matas primárias ou secundárias
tardias com mais de 20-30 anos e relacionadas a pequenos fios de água.
Dieta: Come artrópodes em geral: lacraias, centopéias, moscas, aranhas e até
escorpiões. Utiliza o bico como uma pinça, arrancando lascas de liquens e
cascas das árvores para caçar artrópodes escondidos.
Reprodução: Põe 2 ovos brancos e faz o ninho em troncos ocos de árvores em
estado adiantado de decomposição. O casal costuma se revezar no cuidado
aos filhotes.
CURIOSIDADES
Há um declínio populacional do arapaçu-rajado em razão da perda de
locais adequados para construção dos ninhos. Embora não seja uma ave
globalmente ameaçada, é considerada como de sensibilidade média à
alteração de habitat.
24

Marcos Eugênio

Ricardo Gentil

Nome científico:
Cyanoloxia brissonii
Nome popular: azulão,
azulão-bicudo, azulãoverdadeiro, guarundiazul, tiatã

Características físicas: De bico avantajado e negro. O macho é totalmente
azul-escuro, com partes azuis brilhantes. A fêmea e os filhotes são totalmente
pardos com as partes inferiores um pouco mais claras.
Distribuição geográfica: Ocorre do Nordeste ao Rio Grande do Sul, bem
como na Bolívia, Paraguai e Argentina.
Habitat: É encontrado na beira de pântanos, matas secundárias e plantações.
Dieta: Sua alimentação é variada, sobretudo de sementes, frutos e insetos.
Reprodução: Coloca de 2 a 3 ovos, tendo de 3 a 4 ninhadas por temporada. Os
filhotes nascem entre 13 e 15 dias após a fêmea botar os ovos.

CURIOSIDADES
O azulão é uma espécie territorialista, ou seja, não admite a proximidade de
outros indivíduos. Se um macho invade o território de outro, haverá conflito.
Possui canto sonoro e melodioso.
25

Bacurau

Balança-rabo-leitoso

Nome científico: Nyctidromus albicollis
Nome popular: bacurau, curiango, curiango-comum

Evair Legal

Rubens Luciano

Nome científico: Polioptila lactea
Nome popular: balança-rabo-leitoso, curiango, curiangocomum

Características físicas: Mede cerca de 30 cm de comprimento. A plumagem
tem uma coloração pardo-amarelada finamente pintada de preto e com
manchas pretas maiores, rêmiges pretas com fita branca.

Características físicas: Mede cerca de 11 cm de comprimento. Suas partes
inferiores são intensamente amareladas. O loro, em torno do olho, e a faixa
superciliar são brancos. O macho possui uma espécie de “boné” preto.

Distribuição geográfica: É encontrado em todo o Brasil, onde há florestas ou
capoeiras, e também desde o Sul dos Estados Unidos e toda a América Latina,
à exceção do Chile.

Distribuição geográfica: Ocorre do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul.
Também é encontrado no Paraguai e na Argentina.

Habitat: Habita bordas de florestas, capoeiras abertas, campos com árvores
isoladas, cerrados e capões de mata, podendo ser encontrado também em
matas secundárias e em processo de reflorestamento.
Dieta: Alimenta-se de insetos, geralmente capturados à noite e em voo.
Reprodução: Coloca 2 ovos de cor amarelo-avermelhado manchado de
marrom. O macho e a fêmea cuidam dos filhotes.

CURIOSIDADES
Vive no chão. Dificilmente é visto durante o dia e, quando isso acontece,
voa curtas distâncias e logo volta a sumir em meio à vegetação rasteira,
procurando se camuflar em meio às folhagens.
26

Habitat: Vive abertamente na copa das árvores, exposta ao vento e à forte
insolação. Aprecia regiões áridas. Mantém a cauda em constante movimento,
quer vertical, quer lateralmente.
Dieta: Alimenta-se de insetos e outros pequenos invertebrados.
Reprodução: O ninho, construído em galhos de árvore, tem o formato de uma
tigelinha tapeada por fora com liquens e teias de aranha.

CURIOSIDADES
Agressivo, ataca qualquer animal que entre em seu território. O canto
é extremamente fino e seu timbre pode ser comparado ao ruído de um
maçarico.
27

Beija-flor-de-orelha-violeta

Beija-flor-de-topete

Nome científico: Colibri serrirostris
Nome popular: beija-flor-de-orelha-violeta, beija-flor-docanto, colibri-de-canto

Daniel Mello

Silvana Licco

Nome científico: Stephanoxis lalandi
Nome popular: beija-flor-de-topete

Características físicas: Mede cerca de 15 cm de comprimento. É esverdeado
com tons de roxo no peito e na ponta das asas, obviamente com as orelhas
de cor violeta. Tem uma mancha azulada na cabeça, atrás do olho, que se
encontra com a orelha violeta.

Características físicas: Mede cerca de 8,5 cm de comprimento. O macho
adulto apresenta um topete verde com o penacho comprido mais escuro,
ventre cinza claro com uma mancha grande azul. É verde no dorso e cinza
claro no ventre, com uma pinta branca atrás dos olhos. O bico é curto e reto.

Distribuição geográfica: É encontrado em grande parte do território
brasileiro, principalmente nos estados do Sul. Também na Bolívia e Argentina.

Distribuição geográfica: Ocorre do Espírito Santo e Minas Gerais ao Rio
Grande do Sul. Encontrado também no Paraguai e norte da Argentina.

Habitat: Vive em cerrados, restingas, paisagens abertas e planaltos acima da
linha das florestas.

Habitat: Habita em regiões subtropicais ou tropicais úmidas de alta altitude
e florestas secundárias degradadas. No Rio Grande do Sul vive no planalto.

Dieta: Alimenta-se de néctar e de pequenos insetos.

Dieta: Alimenta-se de néctar e de pequenos insetos.

Reprodução: Coloca 1 ou 2 ovos brancos sem uma única mancha.

Reprodução: O ninho tem a forma de pequena taça colocado em folhas
terminais de varas de bambu ou em ramos de arbustos.

CURIOSIDADES
Quando põe os ovos, a fêmea dificilmente abandona o ninho. Somente
quando o perigo é grande demais, ela se retira, ainda assim com muita
resistência.
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CURIOSIDADES
Durante a corte, o macho levanta o seu topete, faz barulhos com as asas
(batendo 20 a 33 vezes por segundo) e emite fortes assobios, avançando e
recuando no ar até que a fêmea o aceite para cópula.
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Bem-te-vi

Benedito-de-testa-amarela

Nome científico: Pitangus sulphuratus
Nome popular: bem-te-vi, triste-vida, bem-te-vi-verdadeiro, bem-te-vi-de-coria, tiuí, teuí, siririca

Mike & Chris

Oscar Abener Fenalti

Nome científico: Melanerpes flavifrons
Nome popular: benedito-de-testa-amarela, pica-pau-detesta-amarela, bereré, pica-pau-do-mato-virgem

Características físicas: Mede cerca de 23,5 cm de comprimento e caracterizase principalmente pela coloração amarela viva no ventre e uma listra branca no
alto da cabeça, além do canto que nomeia o animal. O bico é preto, achatado,
longo, resistente e um pouco encurvado. A garganta é de cor branca.

Características físicas: Mede cerca de 19,5 cm de comprimento. Espécie
multicolorida. Fronte e garganta amarelo-vivo; pescoço posterior, dorso
superior e asas negros; dorso inferior branco; peito superior pardacento;
peito inferior e ventre vermelhos; flancos barrados de preto e branco.

Distribuição geográfica: Ave típica da América Latina, estende-se do México
à Argentina. No Brasil, ocorre em todas as regiões.

Distribuição geográfica: Ocorre da Bahia ao Rio Grande do Sul, Mato Grosso
e Goiás. Também é encontrado no Paraguai e na Argentina.

Habitat: É encontrado em cidades, matas, lagoas e rios.

Habitat: Vive na Mata Atlântica, em restinga, plantações, pomares, palmitais,
matas secundárias e capoeiras.

Dieta: Possui variada alimentação. Come insetos, frutos, ovos de outras aves,
flores de jardins, minhocas, pequenas cobras, lagartos, crustáceos, além de
peixes e girinos de rios e lagos.
Reprodução: Põe de 3 a 4 ovos cônicos e brancos com pintinhas pretas. São
incubados durante 17 dias pelo casal, que cuidam da prole.
CURIOSIDADES
Considerado um dos pássaros mais populares do Brasil, é um dos primeiros a
vocalizar ao amanhecer. Tem um importante papel na dispersão de sementes.
Devido a seu regime alimentar generalista, por vezes contribui para o controle de
pragas de insetos (cupins), come parasitas (carrapatos) de bovinos e equinos, mas
pode atrapalhar a apicultura, pois é predador de abelhas.
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Dieta: Alimenta-se de frutos e sementes. Também come insetos e larvas.
Reprodução: Põe de 2 a 4 ovos brancos e brilhantes, tendo a ajuda do macho
na tarefa de incubá-los por um período de 12 dias. Os filhotes permanecem
por até 5 semanas no ninho.
CURIOSIDADES
É uma ave bastante barulhenta, que gosta de exibir suas cores vistosas.
Encontrado aos casais ou pequenos bandos que raramente deixam as copas
das árvores da mata. É extremamente sociável, sendo que alguns indivíduos
associam-se para dormir num mesmo abrigo.
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Biguá

Biguatinga
Nome científico: Anhinga anhinga
Nome popular: biguatinga, carará, anhinga, mergulhãoserpente, arará, meuá, miuá e muiá

Luis Roberto

Daniel Rodrigues

Nome científico: Phalacrocorax brasilianus
Nome popular: biguá, corvo-marinho, pata-d’água, biguá
-una, imbiuá, mergulhão e miuá

Características físicas: Atinge até 75 cm de comprimento. É uma ave de cor
preta em plumagem. Possui pescoço longo, cabeça pequena, bico cinzento
longo e fino, sendo que a ponta da maxila termina em forma de gancho.

Características físicas: Atinge comprimento médio de 88 cm e até 1,20 m de
envergadura nas asas. O macho é preto e a fêmea mais colorida, com a cabeça,
pescoço e peito cinza-amarelados e a ponta da cauda branca.

Distribuição geográfica: Ocorre da América do Norte ao Chile.

Distribuição geográfica: Presente em todo o Brasil. Encontrado também
desde o Sul dos Estados Unidos até a América do Sul.

Habitat: Vive em lagos, grandes rios e estuários.
Dieta: Alimenta-se de peixes e crustáceos.
Reprodução: Ovos de coloração azul-claro e incubação em torno de 24 dias.

Habitat: Alagados, beiras de rios e lagos com margens florestadas.
Dieta: Alimenta-se de peixes, capturados durante seu mergulho.
Reprodução: Faz ninho em pequenas colônias sobre as árvores, às vezes em
meio às garças. Choca os ovos, que são alongados e de cor branca ou azulada,
colocando os pés sobre eles.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

O biguá carece da glândula uropigial, que libera substâncias que deixam
as penas impermeáveis à água. Com as penas molhadas e mais pesadas, o
biguá consegue mergulhar mais rápido que outros pássados. Para secá-las,
costuma manter as asas estendidas ao sol.

Bom nadador, costuma deixar apenas a cabeça e o pescoço fora d’água,
parecendo uma cobra. Voa e plana bem, apesar de ter certa dificuldade para
levantar voo a partir da água.
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Caminheiro-zumbidor

Canário-da-terra-verdadeiro
Nome científico: Sicalis flaveola
Nome popular: canário-da-terra-verdadeiro, canárioda-horta, canário-da-telha, canário-do-chão, canário-daterra, chapinha, coroinha, cabeça-de-fogo

Dario Lins

Luis Roberto

Nome científico: Anthus lutescens
Nome popular: caminheiro-zumbidor, corredeira,
codorninha-do-campo, foguetinho, martelinha, canáriorasteiro

Características físicas: Mede cerca de 13 cm de comprimento. A plumagem
é uma mescla de rajados e bolas cinza escuras contra um fundo claro. Na
barriga, um pouco mais amarelada, sem as cores escuras. A silhueta é de uma
ave longilínea, acentuada pelo bico fino e a longa cauda.

Características físicas: Mede cerca de 13,5 cm de comprimento. Cor amareloolivácea com estrias enegrecidas nas costas e próximo das pernas. Asas e
cauda cinza-oliva. A íris é negra e o bico tem a parte superior cor de chifre e a
inferior é amarelada. As pernas são rosadas.

Distribuição geográfica: No Brasil, ocorrem 5 espécies, todas no Rio Grande
do Sul. Na região tropical do país, é encontrado em todos os ambientes
abertos fora da Floresta Amazônica.

Distribuição geográfica: Presente do Maranhão até o Rio Grande do Sul.
Encontrado em vários países da América do Sul.

Habitat: É comum em campos, beiras de lagos, rios e pântanos.
Dieta: Alimenta-se de pequenos insetos e sementes.
Reprodução: Constrói um ninho de capins sobre o chão e embaixo de uma
touceira. Os ovos são brancos com denso salpicado de marrom ou cinza.

CURIOSIDADES
É de difícil observação, tanto por suas cores, como pelo hábito de preferir
afastar-se caminhando a voar. Também costuma agachar-se no meio
dos capins para se camuflar. Quando perseguido, agacha-se no solo,
escondendo-se atrás de um monte de terra ou do capim.
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Habitat: Vive em campos secos, campos de cultura e caatinga, bordas
de matas, áreas de cerrado, campos naturais, pastagens abandonadas,
plantações e jardins gramados, sendo mais numeroso em regiões áridas.
Dieta: Alimenta-se de sementes. Ocasionalmente come insetos.
Reprodução: Põe, em média, 4 ovos, que são chocados por 14 ou 15 dias. Com
4 a 6 meses de idade, os filhotes machos já estão cantando, e levam cerca de
18 meses para adquirir a plumagem de adulto.
CURIOSIDADES
Quando não está em período de acasalamento, vive em grupos, às vezes de
dezenas de indivíduos. É admirada pelo canto forte e estalado.
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Carrapateiro

Caracará

Reni Santos

Gilvan Moreira

Nome científico: Milvago chimachima
Nome popular: carrapateiro, caracará-branco, caracaraí,
caracaratinga, carapinhé, gavião-pinhé, pinhé, chimangobranco, chimango-carrapateiro, chimango-do-campo

Nome científico: Caracara plancus
Nome popular: caracará, carancho, caracaraí, gaviãocaracará, gavião-de-queimada

Características físicas: Mede cerca de 56 cm de comprimento. É recoberto
de preto na parte superior e tem no peito uma combinação de marrom claro
com riscas pretas, de tipo carijó/pedrês; patas compridas e de cor amarela.
Em voo, assemelha-se a um urubu, mas é reconhecível por duas manchas de
cor clara na extremidade das asas. Sua envergadura chega a 123 cm.
Distribuição geográfica: Presente desde o Sul dos Estados Unidos até a
Argentina. Sua maior população se encontra no Sudeste e Nordeste do Brasil.
Habitat: Vive em campos abertos, cerrados, borda de matas e até centros
urbanos de grandes cidades.

Características físicas: Mede cerca de 40 cm de comprimento. Possui dorso
marrom-escuro, cabeça, pescoço e partes inferiores branco-amareladas, face
nua e alaranjada, asas longas, com nítida mancha branca, e cauda longa. Sua
envergadura chega a 74 cm.
Distribuição geográfica: Ocorre da América Central ao Norte do Uruguai e da
Argentina e em todo o território brasileiro.
Habitat: Vive em pastagens, campos com árvores esparsas, vizinhanças de
cidades e margens de rodovias.

Dieta: Alimenta-se de insetos, anfíbios, roedores e outras presas fáceis. Ataca
filhotes de mamíferos e acompanha os urubus em busca de carniça.

Dieta: Alimenta-se de artrópodes, principalmente carrapatos e bernes,
frutos e, mais raramente, cadáveres. Saqueia ninhos de outras aves e captura
pequenos vertebrados indefesos.

Reprodução: Põe 2 ovos, de cor branca manchados de marrom-avermelhado,
incubados entre 28 a 32 dias, com o filhote voando no terceiro mês de vida.

Reprodução: Põe de 5 a 7 ovos, que são redondos, pardo-amarelos com
manchas pardo-vermelhas. O tempo de incubação é de 4 a 8 semanas.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

Comedora de carniça, é uma ave comumente vista voando ou pousada junto
a urubus pacificamente, principalmente em rodovias, aterros sanitários
e depósitos de lixo. Passa muito tempo no chão, ajudado por suas longas
patas adaptadas à marcha, mas também é excelente voador e planador.
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Recebe o nome popular de carrapateiro por ser comumente observado
alimentando-se de carrapatos ou bernes de bovinos e de equinos.
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Chimango

Caturrita

Lindolfo Souto

Celuta Machado

Nome científico: Milvago chimango
Nome popular: chimango, chimango-carrapateiro,
chimango-do-campo, gavião-chimango

Nome científico: Myiopsitta monachus
Nome popular: caturrita, carrota, cocota, periquito
barroso, papo branco

Características físicas: Mede entre 28 e 33 cm de comprimento. Tem penas
verdes no dorso, que contrastam com a barriga, peito, garganta e testa
acinzentados. O bico é pequeno e alaranjado. No peito, a plumagem é
escamada. Nas asas e na cauda possui penas longas azuladas.
Distribuição geográfica: É encontrada no Sul do Brasil até a região da
Patagônia, na Argentina, além de Bolívia, Paraguai e Uruguai.
Habitat: Habita principalmente florestas secas, de galeria, plantações e áreas
urbanas.
Dieta: Alimenta-se de frutos, verduras, legumes, sementes, capins, flores e
brotos.
Reprodução: Põe 11 ovos, sendo que cerca de 7 dos filhotes conseguem
chegar à idade adulta.

Características físicas: Mede entre 37 e 43 cm de comprimento. É totalmente
pardo com a cabeça e partes inferiores providas de desenho claro. As penas
superiores da cauda e algumas áreas das asas são brancas.
Distribuição geográfica: É encontrado no Sul do Brasil, Argentina, Chile,
Uruguai e em regiões do Paraguai e da Bolívia.
Habitat: Vive em regiões campestres, campos de cultura, beira do mar e
praias. Beneficia-se da expansão de áreas agropecuárias.
Dieta: Alimenta-se de parasitas do gado, carniça, ovos de tartaruga e até aves
adultas. Oportunista, pode usar a força do grupo para atacar qualquer presa.
Reprodução: Põe de 1 a 5 ovos, que são incubados entre 26 a 32 dias. Depois
de 5 semanas, os filhotes deixam o ninho.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

O cultivo de eucalipto teve papel importante na explosão populacional das
caturritas, que encontraram nessa árvore um local perfeito para nidificar,
construindo ninhos nos galhos mais altos, o que dificulta o ataque de
predadores.

As fêmeas são maiores que os machos e pesam 300 gramas contra 290
gramas dos machos. O chimango diferencia-se de seu “parente” carrapateiro
por ter as penas marrons com franjas mais claras. A parte inferior das asas
são de tonalidade castanha, com manchas escuras.
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Codorna-do-campo

Chopim-do-brejo
Nome científico: Pseudoleistes guiahuro
Nome popular: chopim-do-brejo, pássaro-preto-dobrejo, dragão-do-brejo, melro-amarelo, melro-d’angola,
melro-pintado-do-brejo, pássaro-preto-soldado

Paulo Fenalti

Adriano Campos

Nome científico: Nothura maculosa
Nome popular: codorna-do-campo, codorna-comum,
perdiz, perdizinho e codorna-amarela

Características físicas: Mede cerca de 24 cm de comprimento. A barriga e o
lado inferior das asas são amarelos; o bico é preto e pontiagudo, e o olho é
anegrado.

Características físicas: Mede cerca de 23 cm de comprimento. Suas cores são
camufladas, confundindo-a com o ambiente. Todas as suas partes primárias
são marrons barradas de amarelo.

Distribuição geográfica: Ocorre no Sul do Mato Grosso, Goiás, Distrito
Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.

Distribuição geográfica: Ocorre no Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai.

Habitat: Vive nos brejos, na várzea com capim alto, quase sempre em bandos.

Habitat: Vive em campos rupestres de altitude, campos ralos e baixos,
pastos, culturas de milho, arroz e soja. Aparece em áreas rurais próximas às
residências.

Dieta: Alimenta-se de grãos e sementes.

Dieta: Alimenta-se de sementes, larvas, insetos e pequenos frutos silvestres.

Reprodução: Põe de 2 a 3 ovos, que são incubados durante 15 dias. Após o
nascimento, os pais se revezam na alimentação dos filhotes, que abandonam
o ninho com cerca de 14 dias.

Reprodução: Coloca de 7 a 8 ovos de coloração marrom-chocolate, arroxeados
e brilhantes.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

É uma ave de canto melodioso. Vive em bandos e quando mudam para
outro local, costumam cantar em voo. É comum alguns indivíduos cantarem
juntinhos, pousados bem próximos um dos outros.

A codorna-do-campo é uma ave caçada esportivamente pela sua carne e
características de sua caçada, efetuada com o auxílio de cães. No Brasil, sua
caça é ilegal.
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Corruíra

Coleirinho

Paulo Guerra

Dario Sanches

Nome científico: Troglodytes musculus
Nome popular: corruíra, carruíra, garrincha, cutipuruí,
cambaxirra, carriça, garriça, carricinha, correte, rouxinol,
maria judia

Nome científico: Sporophila caerulescens
Nome popular: coleirinho, coleiro, coleirinha, papacapim,papa-arroz, tui tui

Características físicas: Mede 12 cm de comprimento. Recebeu esse nome
porque o macho possui um inconfundível colar negro, que se destaca entre as
penas brancas. Além do colar, ao lado da garganta negra, um “bigode” branco
define a área sob o bico amarelado ou levemente cinza esverdeado. A fêmea
é castanha.
Distribuição geográfica: Ocorre praticamente em todo Brasil, com exceção
da Região Amazônica e o Nordeste.
Habitat: Vive em campos abertos e capinzais.
Dieta: Alimenta-se de sementes.
Reprodução: Geralmente coloca 2 ovos, que são incubados entre 10 e 12
dias. Os filhotes abandonam o ninho após 13 dias de vida e, com 35 dias, já
conseguem se alimentar sozinhos.

CURIOSIDADES
Vivem em grupos de 6 a 20 indivíduos, inclusive formando grupos mistos
com outras espécies de papa-capins e tizius.
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Características físicas: Mede entre 11 e 13 cm de comprimento. Sua plumagem
possui uma cor marrom ferruginosa com raias escuras nas asas e cauda, com
o ventre um pouco mais claro e patas curtas e rosadas. O olho exibe um fino
contorno claro. O bico é fino e direito, levemente curvo na extremidade.
Distribuição geográfica: Povoa grande parte da América, desde o México até
o Chile. Está presente em todo o Brasil.
Habitat: Vive em cerrados, caatinga, borda de matas, margens de banhados,
ilhas na costa marítima e arredores de casas e jardins.
Dieta: Alimenta-se basicamente de insetos, mas pode comer pequenos
vertebrados, como lagartixas, e atacar ninhos em busca de ovos.
Reprodução: Põe de 3 a 6 ovos de cor vermelho-claro, salpicados de vermelhoescuro e manchas cinzentas. Os filhotes nascem após cerca de 2 semanas,
cegos e implumes. Em um mês, a ninhada é capaz de voar, mas por alguns
dias ainda é alimentada pelos pais.
CURIOSIDADES
É parente do famoso uirapuru, considerada a ave brasileira com o canto mais
bonito. Também a corruíra é grande cantadora.
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Coruja-buraqueira

Coruja-das-torres

Nome científico: Athene cunicularia
Nome popular: coruja-buraqueira, caburé-do-campo,
coruja-mineira, corujinha-buraqueira, corujinha-doburaco, guedé, urucuera, urucureia, urucuriá

Larissa Dalpaz

Christian Camargo

Nome científico: Tyto
alba
Nome popular: corujadas-torres, coruja-daigreja, coruja-branca,
coruja-católica, suindara

Características físicas: Mede entre 23 e 27 cm de comprimento. Tem cabeça
redonda, olhos amarelos brilhantes e bico acinzentado. As asas são marrons
com várias manchas amarelas. Seus pés são longos e cinzentos, apropriados
para andar marchando. Possui cauda curta. Sua visão e seus voos suaves são
adaptados para caça. Tem uma envergadura entre 53 e 61 cm.
Distribuição geográfica: Ocorre do Canadá à Terra do Fogo, bem como em
quase todo o Brasil, com exceção da Amazônia.
Habitat: Vive em campos, pastos, restingas, desertos, planícies e praias.
Dieta: Alimenta-se de ratos, pequenos pássaros, rãs, gafanhotos, répteis de
pequeno porte, peixes e escorpiões. Come também frutos e sementes.
Reprodução: Põe entre 6 e 12 ovos brancos redondos. Nessa época, os pais
tornam-se agressivos, investindo contra quem se aproxima da toca, seja
cachorro, gato ou até mesmo o homem. A incubação dura entre 28 e 30 dias.
Após 44 dias, os filhotes saem do ninho.

Características físicas: Mede entre 25 e 45 cm de comprimento. É uma ave de
médio porte, com cores castanho-claro e manchas pretas nas costas e parte
traseira da cabeça, além de pequenas e finas manchas pretas ou marrom
escuras espalhadas por todo o corpo, exceto na parte interna das asas. Seu
peito e toda parte inferior do corpo são de cor branca. O bico tem forma de
gancho para dilacerar carne.
Distribuição geográfica: Amplamente encontrada em todos os continentes,
exceto em regiões muito frias. Ocorre em todo Brasil.
Habitat: Vive em lugares abertos, como pastagens e terrenos agrícolas.
Também são encontrados em cavernas, prédios e em torres de igrejas.
Dieta: Alimenta-se principalmente de ratos, mas também de pequenas aves,
lagartos e anfíbios.
Reprodução: Põe de 4 a 7 ovos, incubados durante cerca de 32 dias. Dentro
de 50 dias, os filhotes já estão aptos a voar. Normalmente não se separam dos
pais até os 3 meses de vida.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

Enxerga 100 vezes mais que o ser humano e também tem ótima audição.
Para observar alguma coisa ao seu lado, gira o pescoço em um ângulo de até
270 graus, aumentando assim o seu campo visual.

Quando as corujas-das-torres acasalam, tornam-se parceiros para a vida
toda. Tem excelente visão noturna e seu voo silencioso ajuda na caça, pois
sua aproximação não é percebida pela presa, que é facilmente capturada.
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Coruja-do-mato

Cuiú-cuiú

Dominic Sherony

Raphael Sobania

Nome científico: Pionopsitta pileata
Nome popular: cuiú-cuiú, maitaca, periquito-grego

Nome científico: Strix virgata
Nome popular: coruja-do-mato, coruja-de-bigode,
mocho-carijó

Características físicas: Mede entre 28 e 38 cm de comprimento. Possui
plumagem estriada nas partes inferiores e não tem orelhas.
Distribuição geográfica: Ocorre da Venezuela à Bolívia e Argentina, bem
como no Brasil, sendo mais comum na região da Amazônia.
Habitat: Habita desde florestas altas e fechadas até áreas abertas com árvores
esparsas, bem como plantações de cacau e café, e mesmo dentro de cidades.
Dieta: Alimenta-se de besouros, gafanhotos, morcegos, pequenos répteis,
incluindo cobras venenosas, anfíbios e pequenos mamíferos.
Reprodução: Põe de 1 a 4 ovos, incubados pela fêmea.

Características físicas: Mede entre 28 e 38 cm de comprimento. Apresenta
plumagem verde uniforme, mas somente os machos têm a testa, o loro e a
coroa vermelha. A fêmea apresenta a fronte com faixa levemente azulada.
Ambos possuem a borda superior das asas, em azul escuro.
Distribuição geográfica: É encontrado na Argentina, Brasil e Paraguai.
Habitat: Vive em florestas subtropicais ou tropicais úmidas de baixa altitude
e regiões subtropicais ou tropicais úmidas de alta altitude.
Dieta: Alimenta-se de frutos silvestres e sementes.
Reprodução: Põe de 3 a 4 ovos e os choca por 24 dias. O macho alimenta a
fêmea durante todo o período de incubação.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

Sua visão aguçada, com olhos voltados para frente, torna a coruja-do-mato
uma caçadora implacável. Desempenha a importante função de manter sob
controle as populações de suas presas.

São sociáveis à presença humana. Em algumas cidades, é comum bandos de
até 50 indivíduos pousarem em fruteiras nos quintais de casas.
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Ema

Curicaca

Paulo Fenalti

Dalci Oliveira

Nome científico: Rhea americana
Nome popular: ema, nandu, nhandu, guaripé, xuri

Nome científico: Theristicus caudatus
Nome popular: curicaca, curicaca-branca, curicaca-depescoço-branco, curucaca, despertador

Características físicas: Mede cerca de 69 cm de comprimento. Possui bico
longo e curvo, pescoço esbranquiçado ou alaranjado, peito alaranjado, dorso
cinza-esverdeado e partes inferiores negras, além das pernas avermelhadas.
Distribuição geográfica: É encontrado no Paraguai, norte de Argentina
e do Uruguai e parte de Bolívia. No Brasil, ocorre em algumas regiões,
principalmente no Sul.

Características físicas: É a maior ave brasileira. Um macho adulto pode atingir
1,70 m de comprimento. Tem o pescoço e as canelas compridos, não tem
cauda e sua plumagem é pardo-acinzentada. Os machos se diferenciam das
fêmeas por possuírem a região anterior do peito e o pescoço negros.
Distribuição geográfica: Vive em planícies da América do Sul, do Brasil até o
Sul da Argentina.

Habitat: Vive em campos secos e alagados e também em pastagens.

Habitat: Vive em campos naturais, cerrados e áreas agropecuárias.

Dieta: Alimenta-se de insetos e larvas, centopeias, pequenos lagartos, ratos,
caramujos, aranhas e outros invertebrados, anfíbios e pequenas cobras.

Dieta: Alimenta-se de sementes, folhas, frutos, insetos, moluscos, lagartixas e
rãs. Ingere pedras para facilitar na trituração do alimento.

Reprodução: Põe de 2 a 4 ovos. Os ninhos formam colônias numerosas
durante o período de reprodução.

Reprodução: Cada fêmea é capaz de pôr de 10 até 30 ovos. A incubação
começa entre 5 e 8 dias após as fêmeas terem iniciado a postura e pode durar
de 27 a 41 dias.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

Vive geralmente em bandos pequenos ou solitariamente, procurando
alimento em campos de gramíneas ou em alagados. É diurna e crepuscular.
Gosta de planar a grandes alturas.

Apesar de possuir grandes asas, a ema não voa. Usa as asas para se equilibrar
e mudar de direção na corrida. Tem a peculiaridade de serem os indivíduos
masculinos os responsáveis pela incubação e o cuidado com os filhotes.
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Garça-branca-grande

Frango-d’água-comum

Paulo Fenalti

Leonardo Casadei

Nome científico: Ardea alba
Nome popular: garça-branca-grande

Nome científico: Gallinula chloropus
Nome popular: frango-d’água-comum, galinhola, jaçanãgalo, peituda, galinha-d’água

Características físicas: Mede cerca de 37 cm de comprimento. Toda cinza
escuro, ao longe parecendo negro, com uma série de linhas brancas, largas,
abaixo da asa fechada. Na cabeça, um grande escudo frontal vermelho une-se
à pele nua e vermelha da base do bico, o qual é amarelo e só a ponta é visível.
Pernas longas, finas e alaranjadas ou amareladas.
Distribuição geográfica: Presente em todo o Brasil e em quase todo o mundo,
com exceção da Austrália e Nova Zelândia.
Habitat: Vive em lagos, lagoas, canais, pântanos e também lagunas salobras.
Dieta: Alimenta-se de grande variedade de material vegetal, além de pequenos
animais aquáticos.
Reprodução: Coloca de 8 a 12 ovos. A incubação dura aproximadamente 3
semanas e é realizada pelos pais.

Características físicas: Mede cerca de 90 cm de comprimento. Seu corpo
é completamente branco. É facilmente identificada pelas longas pernas e
pescoço. O bico é longo e amarelado, e as pernas e os dedos são pretos.
Distribuição geográfica: No Brasil é encontrada principalmente no Pantanal,
mas também no Sudeste e Sul.
Habitat: Vive na beira dos lagos, rios e banhados.
Dieta: Alimenta-se principalmente de peixes, mas come também pequenos
roedores, anfíbios, répteis e insetos.
Reprodução: Constroem o ninho, grande e feito de gravetos, em ninhais que
podem ter milhares de indivíduos de várias espécies de aves aquáticas.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

É ave migratória e nada muito bem. É também excelente voadora, mesmo
que de forma desengonçada.

No período reprodutivo, macho e fêmea apresentam longas penas no dorso,
chamadas de egretas. Essas egretas foram, por muito tempo, moda como
adorno de chapéus e roupas na Europa, o que causou a morte de milhares
de indivíduos. Felizmente essa prática foi abandonada.
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Garça-moura

Garça-vaqueira

Nome científico: Ardea cocoi
Nome popular: garça-moura, maguari, socó-de-penacho,
baguari, margoari, garça-parda, socó-grande, joãogrande

Ricardo Leite

Dario Sanches

Nome científico: Bubulcus ibis
Nome popular: garça-vaqueira, garça-boiadeira, garçaboieira, cunacoi, cupara

Características físicas: Mede cerca de 1,25 m de comprimento. Possui a face
branca e preta, com o loro azul-claro. O resto do corpo é coberto por penas
azuis-cinzas e com manchas pretas na altura do flanco e do abdômen. As patas
são pretas e o bico é amarelo. Sua envergadura chega a 1,80 m.

Características físicas: Mede de 46 a 56 cm de comprimento, envergadura
varia de 88 a 96 cm. Pescoço curto e espesso, bico robusto e postura
encurvada. Fora da época de reprodução, os adultos possuem plumagem
branca, bico amarelo e pernas amarelo-acinzentadas.

Distribuição geográfica: Ocorre em todo o Brasil, mas também pode ser
encontrada do Panamá ao Chile, Argentina, e nas Ilhas Malvinas.

Distribuição geográfica: Ocorre em todo Brasil e também é encontrada em
quase toda a América do Sul.

Habitat: Habita beiras de lagos de água doce, rios, estuários, manguezais e
alagados.

Habitat: Ocupa todas as áreas abertas onde o gado esteja presente,
capturando insetos.

Dieta: Alimenta-se de peixes, rãs, pererecas, caranguejos, moluscos e
pequenos répteis.

Dieta: Alimenta-se de insetos (gafanhotos, grilos e moscas), aranhas, sapos e
minhocas.

Reprodução: Põe de 3 a 4 ovos, que são cuidados pelo casal. Seus ninhos
geralmente estão na parte superior e externa das árvores mais altas.

Reprodução: Põe de 4 a 5 ovos, incubados por um período de 22 a 26 dias. Os
filhotes permanecem no ninho até 30 dias.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

É a maior garça do Brasil. Vive solitariamente fora do período reprodutivo. É
admirada pelo canto forte e estalado e, em função disso, é frequentemente
aprisionada como ave de cativeiro, mesmo sendo crime inafiançável.

A garça-vaqueira leva esse nome por frequentemente ficar perto do gado em
busca de parasitas e de insetos.
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Gavião-belo

Gaturamo-rei
Nome científico: Euphonia cyanocephala
Nome popular: gaturamo-rei, gaturamo-canário,
gaturamo-grande, gaturamo-de-cabeça-azul, bonitocanário, bonito-fogo, piadorzinho

Características físicas: Possui a garganta e o dorso negros, uropígio e lado
ventral amarelos, sendo as fêmeas verdes e de boné azul.
Distribuição geográfica: Ocorre em grande parte do Brasil.
Habitat: Vive em áreas abertas e semi-abertas.
Dieta: Alimenta-se geralmente de frutas silvestres variadas e pequenos
insetos.
Reprodução: Põe de 2 a 5 ovos, incubados por 15 dias. Os filhotes se separam
da mãe após 35 dias. Os gaturamos exigem o máximo de proteção para
reproduzirem. Seus ninhos esféricos, com entrada lateral, são feitos em
lugares abrigados, como no meio de um penacho de coqueiro ou entre as
folhas do gravatá.

Maria Albers

Paulo Fenalti

Nome científico:
Busarellus nigricollis
Nome popular: gaviãobelo, gavião-lavadeira,
gavião-padre, gaviãovelho, gavião-balaio

Características físicas: Mede cerca de 51 cm de comprimento. Possui
plumagem ferrugínea, cabeça branca, papo manchado, primárias e retrizes
negras.
Distribuição geográfica: Ocorre em quase todo o Brasil e também do México
à Argentina.
Habitat: Vive em beiras de lagos, pântanos, banhados, campos inundados e
manguezais.
Dieta: Alimenta-se de insetos, caramujos e principalmente peixes, os quais
consegue capturar em águas rasas próximas à borda, segurando-os com os
pés, graças aos dedos serrilhados e às unhas compridas e curvas.
Reprodução: Põe 1 ovo branco-acinzentado com manchas marrons.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

Por sua dificuldade em adotar outra forma de alimentação, o gaturamo-rei
tem baixa adaptação ao cativeiro conservacionista.

Graças aos dedos serrilhados e às unhas compridas e curvas, captura peixes
com os pés, em águas rasas próximas à borda.
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Gavião-carijó

Gavião-caramujeiro

Nome científico: Rupornis magnirostris
Nome popular: gavião-carijó, anajé, gavião-indaié, inajé,
ripino, indaié.

Paulo Fenalti

Lindolfo Souto

Nome científico:
Rostrhamus sociabilis
Nome popular: gaviãocaramujeiro, gavião-deuruá, gavião-pescador

Características físicas: Mede cerca de 41 cm de comprimento. O macho é todo
preto e a fêmea tem a parte superior amarronzada. A região frontal da cabeça
é esbranquiçada e a parte inferior creme com manchas e listras marrons,
penas verdes no dorso, que contrastam com a barriga, peito, garganta e testa
acinzentados. No peito, a plumagem é escamada. Nas asas e na cauda possui
penas longas azuladas. O bico é pequeno, adunco e alaranjado.
Distribuição geográfica: É encontrado no Brasil e também dos Estados
Unidos e México até a Argentina e Uruguai.
Habitat: Vive em brejos, lagoas e pastos alagados e locais pantanosos.
Dieta: Alimenta-se quase exclusivamente de grandes caramujos aquáticos
chamados aruás (caramujos de água doce).
Reprodução: Põe 2 ou 3 ovos brancos com manchas marrons.

Características físicas: Mede cerca de 36 cm de comprimento, com plumagem
variando de cinza a marrom e negro nas partes superiores, peito cinza, asas
com base das primárias ferrugíneas, partes inferiores barradas de canela,
cauda com quatro ou cinco faixas escuras, ceroma, íris e tarsos amarelos.
Distribuição geográfica: É encontrado do México à Argentina e em todo
Brasil.
Habitat: Vive em campos, bordas de mata e áreas urbanas, sendo mais raro
em áreas densamente florestadas.
Dieta: Alimenta-se de aves, lagartos e insetos.
Reprodução: Põe em média 2 ovos, geralmente manchados, de cor muito
variável.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

Vive em grupos e captura os aruás executando um voo rasante sobre os
pântanos, pegando-os no chão com apenas um dos pés e empoleirando-se
para comer.

É a espécie de gavião mais abundante no Brasil. É o terror dos galinheiros.
Como toda ave de rapina, tem papel indispensável no equilíbrio da fauna,
pois evita uma superpopulação de roedores e aves pequenas (como é o caso
dos ratos e pombos nos centros urbanos).
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Gavião-peneira

Gavião-de-penacho

Nome científico: Elanus leucurus
Nome popular: gavião-peneira, gavião-peneirador,
peneira e peneireiro-cinzento

Gabriel Mello

Roberto Gallacci

Nome científico:
Spizaetus ornatus
Nome popular: gaviãode-penacho, apacanim,
inapacanim, urutaurana

Características físicas: Mede cerca de 67 cm de comprimento. Em sua coroa
possui um conjunto de penas que medem até 10 centímetros e formam um
penacho preto. As laterais da cabeça, nuca e peito são castanho-avermelhadas,
com a garganta, o ventre e os flancos brancos. O dorso e as asas são marrompardacentos, quase negros. Suas canelas são emplumadas e a cauda longa
apresenta três barras cinza-pardacentas.
Distribuição geográfica: Distribui-se por todo o Brasil e também do México
à Argentina.
Habitat: Vive em florestas primárias densas, bordas de florestas e florestas de
galeria. Encontrado com maior frequência próximo a clareiras naturais.
Dieta: Alimenta-se de várias espécies de aves, como araras, papagaios,
maitacas, tucanos, urus e pombas. Comem também mamíferos e répteis.
Reprodução: Põe 1 ovo, incubado durante 48 a 51 dias. A fêmea fica
responsável pela incubação no ninho sendo alimentada pelo macho.
CURIOSIDADES
Ave de grande porte, o gavião-de-penacho encontra-se ameaçado de
extinção na Mata Atlântica, apesar de não figurar na lista nacional de
espécies ameaçadas.
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Características físicas: Mede cerca de 35 centímetros. Tem asas e cauda
longas, partes superiores cinza-claros como as de uma gaivota, coberteiras
superiores das asas formando larga mancha negra, lados da cauda brancos.
Distribuição geográfica: Distribui-se por todo o Brasil e também desde a
América do Norte até a Argentina e o Chile.
Habitat: Comum em campos com árvores ou áreas florestadas, permeadas
de vegetação aberta. Eventualmente encontrado em cidades. É beneficiado
pelo desmatamento causado pelo avanço de áreas agrícolas e pastagens,
tornando-se numeroso em alguns locais.
Dieta: Alimenta-se de pequenos ratos, mucuras, lagartos, aves e insetos.
Reprodução: Põe de 3 a 5 ovos, incubados de 30 a 32 dias. Os filhotes voam
entre 35 a 40 dias após o nascimento.

CURIOSIDADES
Costuma caçar peneirando contra o vento, examinando o solo a uma altura
de cerca de 30 metros. Mantém as asas bastante elevadas e os pés pendentes
com os dedos fechados.
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Gibão-de-couro

Gavião-tesoura

Nome científico: Hirundinea ferruginea
Nome popular: gibão-de-couro, birro, bem-te-vi-degamela, joão-pires

Dario Sanches

Hinaldson Machado

Nome científico: Elanoides forficatus
Nome popular: gavião-tesoura, gavião-das-taperas,
itapema, tapema, tesourão

Características físicas: Mede entre 52 e 66 cm de comprimento. Possui dorso
e asas negras, cabeça e partes inferiores brancas. Sua envergadura varia de
120 a 135 cm.

Características físicas: Seu corpo predomina a cor ferrugem com tons
variando para cinza escuro, as asas e a ponta da cauda são cinza escuras com
detalhes em ferrugem. O peito é mais avermelhado que o dorso e a cabeça.

Distribuição geográfica: Ocorre em todo o Brasil. Também na América
Central e Sul dos Estados Unidos.

Distribuição geográfica: Presente em grande parte do Brasil.

Habitat: Presente em florestas com pouca vegetação, matas ciliares, borda de
matas, cerrados, cerradões e áreas urbanas.
Dieta: Alimenta-se de peixes, anfíbios, répteis pequenos (como serpentes),
aves e mamíferos. Come cupins, formigas, lagartas, lagartixas e frutos.

Habitat: Habita escarpas e paredões rochosos.
Dieta: Alimenta-se de insetos.
Reprodução: Põe de 2 a 3 ovos brancos com manchas ferrugem.

Reprodução: Coloca de 2 a 3 ovos brancos ou cremes muito pálidos. O período
de incubação é de 24 a 28 dias, e é realizado pelos os pais, que também
alimentam e cuidam dos filhotes. Estes deixam o ninho com 6 ou 7 semanas.
CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

Entre as aves de rapina, o gavião-tesoura é uma das mais sociáveis. Vive
em pequenos grupos que podem chegar até 30 indivíduos. Na época de
reprodução, macho e fêmea se conquistam fazendo belas apresentações de
voo e costumam ficar juntos por toda a vida.

O gibão-de-couro pode ser encontrado dentro de cidades, pousada no alto
de prédios, mourões de cerca e antenas de televisão. Pode ser visto em
pequenos grupos.
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Gralha-picaça

Gralha-azul

Nome científico: Cyanocorax chrysops
Nome popular: gralha-picaça, gralha-de-crista-negra,
gralha-do-mato, uraca, cancã

Características físicas: Mede cerca de 40 cm de comprimento. Tem coloração
geral azul vivo e preta na cabeça, na parte frontal do pescoço e na superior
do peito. Machos e fêmeas têm a mesma plumagem e aparência, embora as
fêmeas em geral sejam menores.
Distribuição geográfica: Embora se diga que seu habitat é a floresta de
araucárias do Sul do Brasil, a área de distribuição abrange desde o Rio de
Janeiro até o Rio Grande do Sul.
Habitat: Vive no interior e nas bordas de florestas e capoeiras arbóreas,
principalmente em pinheirais. É ave típida da floresta de araucárias do Sul
do Brasil.
Dieta: Alimenta-se de insetos, frutos e pequenos invertebrados.

Cal Martins

Silvana Licco

Nome científico: Cyanocorax caeruleus
Nome popular: gralha-azul

Características físicas: Mede cerca de 34 cm de comprimento. É azul ultra
marinho, exceto na cabeça, o pescoço anterior e a garganta são negros,
branco no peito, barriga e ponta de cauda.
Distribuição geográfica: No Brasil, ocorre nos estados do Mato Grosso, São
Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também é
encontrado na Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.
Habitat: Habita a mata, com preferência por locais altos da floresta.
Dieta: Alimenta-se de insetos, frutos e, às vezes, de ovos de outras aves.
Reprodução: Põe de 6 a 7 ovos grandes, azul-celeste ornados de desenhos
brancos.

Reprodução: Põe, em média, 4 ovos, com coloração azul-esverdeados e com
numerosas manchas claras.
CURIOSIDADES
A gralha-azul é o principal animal disseminador da araucária, visto que,
durante o outono, quando as araucárias frutificam, bandos de gralhas
laboriosamente enterram os pinhões para se alimentar. É uma ave muito
inteligente e é também um dos símbolos do estado do Paraná.
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CURIOSIDADES
Tem excelente visão e possui um canto tagarelante, imitando vozes de
outras aves e mamíferos. É muito perseguida por granjeiros por roubar os
ovos de dentro dos galinheiros.
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Guaxe

Grimpeiro

Nome científico: Cacicus haemorrhous
Nome popular: guaxe, japiim-de-costas-vermelhas,
japiim-do-mato, japiim-guaxe, japira

Características físicas: Mede 17 cm de comprimento, boa parte em razão da
cauda longa, que também é fina.
Distribuição geográfica: Ocorre desde a região serrana do estado do Rio de
Janeiro até o Rio Grande do Sul. Encontrado também na Argentina.
Habitat: Habita desde florestas de araucária até áreas onde essas árvores
aparecem isoladas, como jardins e quintais.
Dieta: Alimenta-se de pequenos artrópodes, como insetos e suas larvas e
pequenas aranhas.
Reprodução: Constrói o ninho com ramos secos da araucária, chamados
popularmente de grimpas. Beneficia-se das folhas pontiagudas como
proteção contra predadores.

CURIOSIDADES
É a ave símbolo de Curitiba. Vive na copa da araucária, onde vive todas as
fases de sua vida, eventualmente utiliza outras árvores para deslocamento.
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Sergio Messias

Luiz Ribenboim

Nome científico: Leptasthenura setaria
Nome popular: grimpeiro, rabo-de-espinho-daaraucária

Características físicas: O macho mede de 27 a 29,5 cm de comprimento e a
fêmea 21,5 a 24 cm de comprimento. Sua plumagem é preta com as costas
vermelhas.
Distribuição geográfica: Presente em toda a Amazônia e de Pernambuco ao
Rio Grande do Sul, estendendo-se para o interior até Goiás e Mato Grosso do
Sul. Encontrado em outros países da América do Sul.
Habitat: Vive na copa e nas bordas de florestas úmidas, florestas secas e de
galeria e capoeiras altas.
Dieta: Alimenta-se de insetos e pequenos artrópodes.
Reprodução: Põe 2 a 3 ovos brancos com pontos e manchas avermelhados e
roxos.

CURIOSIDADES
Costuma construir vários ninhos, mas bota ovos em só um deles para
enganar tucanos e outros predadores. Possui canto barulhento.
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Inhambu-xintã

Inhambu-chororó

Nome científico: Crypturellus tataupa
Nome popular: inhambu-xintã, pé-roxo, bico-de-lacre,
chitão ou chororó

Características físicas: Mede cerca de 19 cm de comprimento. As fêmeas,
além de pouco maiores que os machos, possuem o bico totalmente vermelhocarmim. Nos machos o bico possui a ponta enegrecida.
Distribuição geográfica: Ocorre ao Sul do Amazonas, do Pará ao Nordeste,
Sudeste e Sul do Brasil. Também é encontrado no Peru, Bolívia, Paraguai e
Argentina.
Habitat: Vive em campos sujos, capoeiras, plantações e divisas de pastos.
Dieta: Alimenta-se de sementes, insetos e vermes.
Reprodução: Coloca de 4 a 5 ovos de coloração rósea. A incubação tem
duração de 19 a 21 dias.

John Medcraft

Geremias Pignaton

Nome científico: Crypturellus parvirostris
Nome popular: inhambu-chororó, inambuzinho, lambu,
inhambu-mirim, espanta-boiada, bico-de-lacre

Características físicas: Mede cerca de 21 cm de comprimento. O colorido
do dorso é bruno castanho, cabeça e pescoço são cinza escuro, garganta e o
meio da barriga cinza-azulado; o resto do lado inferior cinzento, os lados da
barriga e coberteiras inferiores da cauda pretas com orlas esbranquiçadas.
Distribuição geográfica: Ocorre desde o Nordeste brasileiro até a Argentina.
Habitat: Habita capoeirões, espigões de mata secundária, plantações
degradadas em áreas de mata nativa primitiva e plantações (milho, café,
algodão, entre outras).
Dieta: Alimenta-se de sementes diversas, insetos, artrópodes e vermes.
Reprodução: Coloca de 3 a 5 ovos de tonalidade rosada. A incubação tem
período médio de 19 dias.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

Possui capacidade limitada de voar pela pequena envergadura das asas,
mas é uma ave muito arisca. Do tupi vem o nome popular “Inhambú: o que
levanta o vôo rumorejando”, devido ao costume de levantar vôo somente em
caso de aproximação.

Adapta-se bem ao cativeiro, tendo ótima capacidade de reprodução, o que
favorece ao repovoamento em áreas naturais.
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Jaçanã

Jacuaçu

Nome científico: Jacana jacana
Nome popular: jaçanã, aguapeaçoca, cafezinho, casacade-couro, ferrão, japiaçó, japiaçoca, marrequinha,
menininho-do-banhado, asa-de-seda

Hinaldson Machado

Alexandre Gualhanone

Nome científico: Penelope obscura
Nome popular: jacuaçu, jacu, jacuguaçu

Características físicas: Mede cerca de 23 cm de comprimento. Possui
plumagem negra com manto castanho, bico amarelo com escudo frontal
vermelho, rêmiges verde-amareladas e um afiado esporão vermelho.

Características físicas: Mede entre 68 e 75 cm de comprimento. Tem
coloração verde-bronze bem escura. Manto, pescoço e peito estriados de
branco; pernas anegradas. Vive em bandos de 6 a 10 indivíduos.

Distribuição geográfica: Tem vasta distribuição nas Américas, ocorrendo
a partir das Guianas até a Venezuela, Colômbia, Brasil, Bolívia, Argentina,
Equador, Peru e Chile.

Distribuição geográfica: Vive no Sudeste e Sul do Brasil, de Minas Gerais e
Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. Também é encontrado no Uruguai,
Paraguai, Argentina e Bolívia.

Habitat: Vive em brejos e margens de rio.

Habitat: Ocorre em matas secundárias, capoeiras, plantações e matas de
galeria.

Dieta: Alimenta-se de insetos e outros invertebrados. Come também grãos.
Reprodução: Põe 4 ovos, que são incubados durante 28 dias.

CURIOSIDADES
É uma ave pernalta, com dedos longos e abertos, adaptados à locomoção
sobre plantas aquáticas. Por isso, o jaçanã anda e corre por cima de plantas
que estão boiando como se estivesse em chão seco.
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Dieta: Alimenta-se de frutos, folhas, brotos, grãos e insetos.
Reprodução: Põe 3 ovos grandes, uniformemente brancos. O período de
incubação é de 28 dias.

CURIOSIDADES
O jacuaçu é monogâmico. Os machos dão comida à fêmea, virando e
abaixando gentilmente a cabeça, como os pais alimentam os filhos.
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João-bobo

João-de-barro

Nome científico: Nystalus chacuru
Nome popular: joão-bobo, joão-tolo, capitão-de-bigode,
chacuru, chicolerê, dorminhoco, jacuru, pedreiro,
sucuru, tamatiá

Dario Sanches

Claudio Girotto

Nome científico: Furnarius rufus
Nome popular: joão-de-barro, amassa-barro, barreiro,
forneiro, maria-de-barro, oleiro.

Características físicas: Mede cerca de 18 cm de comprimento, com
plumagem dorsal marrom manchada de negro, região auricular, colar e partes
inferiores brancas e bico alaranjado. A máscara na cabeça é marcante para os
observadores, sendo de um negro adornado com detalhes em cor branca. Íris
amarelada.

Características físicas: Mede de 18 a 20 cm de comprimento. Possui o dorso
inteiramente marrom avermelhado. Apresenta suave sobrancelha, formada
por penas mais claras, em leve contraste com o restante da plumagem da
cabeça. Rêmiges primárias anegradas, visíveis em voo, com as asas abertas.
Ventralmente é de coloração clara, sendo o queixo e o pescoço brancos.

Distribuição geográfica: Ocorre do alto rio Madeira (Amazonas, Maranhão,
Nordeste do Brasil e leste do Peru), ao Rio Grande do Sul, Paraguai, Bolívia e
Argentina.

Distribuição geográfica: Ocorre nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste.
Encontrado também na Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia.

Habitat: Habita bordas de matas secas, capoeiras, matas de galeria, campos
semeados de árvores, cerrado, caatinga, terras agrícolas, ruas arborizadas,
beira de estradas e parques.
Dieta: Alimenta-se de insetos e pequenos vertebrados, como lagartos e
pererecas.
Reprodução: Põe de 2 a 4 ovos, brancos e brilhantes.

Habitat: É muito comum em paisagens abertas, como campos, cerrados,
pastagens, ao longo de rodovias e em jardins.
Dieta: Alimenta-se de insetos e larvas, aranhas e outros artrópodes. Pode
ocasionalmente ingerir sementes.
Reprodução: Põe de 3 a 4 ovos brancos, de casca frágil, e incubados entre 14
e 18 dias.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

O hábito de ficar parado, imóvel, mesmo com aproximação de uma pessoa,
facilita o abate. Daí o nome popular. Mas quando apanhado vivo, finge-se de
morto para fugir inesperadamente.

Vive geralmente em casais, que se revezam na construção do ninho, que leva
de 18 a 30 dias. É tido como passarinho trabalhador e inteligente. É a ave
símbolo da Argentina.
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João-grande

Juriti-pupu
Nome científico: Leptotila verreauxi
Nome popular: juriti-pupu

Características físicas: Mede até 1,4 metro de altura. Possui plumagem
branca, rêmiges, coberteiras superiores e cauda negras, região perioftálmica
e base do bico nuas e vermelhas. O bico é acinzentado, com ponta escura. Sua
envergadura pode chegar a 2 metros.
Distribuição geográfica: Ocorre em grande parte da América do Sul, sendo
comum no estado do Rio Grande do Sul, restrita na Amazônia e no Nordeste
do Brasil.
Habitat: Vive em brejos e alagadiços de vegetação densa.
Dieta: Alimenta-se de invertebrados aquáticos, crustáceos, anfíbios, cobras
aquáticas e peixes.
Reprodução: Põe 4 ovos e faz seu ninho sobre plantas aquáticas, em ilhas
flutuantes e na parte mais densa de grandes brejos.

CURIOSIDADES
Realiza uma série de danças de acasalamento nas proximidades dos ninhos,
onde macho e fêmea fazem batidas ritmadas de bico.
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Dario Lins

Marcelo Camacho

Nome científico: Ciconia
maguari
Nome popular: joãogrande, maguari, cauanã,
cegonha, jaburu-moleque,
maguarim, baguari

Características físicas: Mede 29 cm de comprimento. Sua plumagem é
marrom, com peito claro, cabeça cinzenta com alguns reflexos metálicos na
nuca e alto dorso. Possui ainda coloração azulada ao redor dos olhos.
Distribuição geográfica: Presente em quase todo o Brasil e também do Sul
dos Estados Unidos até a Argentina.
Habitat: Vive nas matas e ambientes bem arborizados, como bordas de
florestas densas e cerrados.
Dieta: Alimenta-se de insetos, sementes e pequenos frutos coletados no solo.
Reprodução: Põe 2 ovos brancos ou creme. A incubação é feita pelos pais e
dura cerca de 14 dias.

CURIOSIDADES
É uma ave muito arisca. Logo voa e se esconde. É percebida por seu canto
característico, que é melancólico e repetitivo: “pu… puuu”.
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Mãe-da-lua

Maitaca-verde
Nome científico: Pionus maximiliani
Nome popular: maitaca-verde, baitaca, maitaca, maitacabronzeada, maitaca-de-maximiliano, maitaca-suia,
maritaca, suia, umaitá, cocota

Lindolfo Souto

Hinaldson Machado

Nome científico: Nyctibius
griseus
Nome popular: mãeda-lua, urutau, urutaucomum, urutágua,
uruvati.

Características físicas: Mede cerca de 37 cm de comprimento. De cor cinza ou
marrom mesclando vários tons destas cores com o branco e o preto (rajado,
no popular). Sua envergadura chega a 80 cm.
Distribuição geográfica: Presente em todo o Brasil, inclusive nas grandes
cidades. Encontrado também da Costa Rica à Bolívia, Argentina e Uruguai.
Habitat: Vive em bordas de florestas, campos com árvores e cerrados.
Dieta: Alimenta-se de insetos noturnos, em especial de grandes mariposas,
cupins e besouros, caçados em voo.
Reprodução: Põe 1 ovo, que é incubado por cerca de 33 dias. O filhote
permanece no ninho em torno de 7 semanas.

CURIOSIDADES
Há muita superstição em torno dessa ave. Algumas pessoas acabam por
rejeitá-la com medo de mau agouro ou má sorte. Tem o hábito de cantar
durante a noite.
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Características físicas: Mede 25 cm de comprimento. Tem o corpo todo
verde, com o topo da cabeça em penas vermelhas e penas amarelas embaixo
das asas. A cabeça é cinza-azulada, abaixo do pescoço tem uma faixa roxa,
bico amarelado e o crisso vermelho.
Distribuição geográfica: Presente em quase todo o Brasil, Paraguai, Bolívia
até o norte de Argentina.
Habitat: Vive em florestas subtropicais, florestas úmidas subtropicais e
montanhas úmidas subtropicais ou tropicais.
Dieta: Alimenta-se de frutos e sementes, muitas vezes sendo verdadeiros
predadores de arrozais.
Reprodução: Põe de 3 a 5 ovos brancos.

CURIOSIDADES
Vivem em bandos de 6 a 8 indivíduos, podendo chegar até 50 aves quando a
comida é abundante. Costuma banhar-se em lagos para se refrescar.
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Maria-faceira

Marreca-cricri

Nome científico: Syrigma sibilatrix
Nome popular: maria-faceira, coaracinumbi,
coaracimimbi

Vanildo Cesar Muzi

Frederico Swafofsky

Nome científico: Spatula versicolor
Nome popular: marreca cricri, pato-argentino e quiriquiri

Características físicas: Mede 53 cm de comprimento. Apresenta face azulclara, coroa e crista acinzentadas e bico róseo com mancha azul-violeta na
ponta. A plumagem da garganta, pescoço e partes inferiores é amarelada,
enquanto o dorso é cinza-claro.
Distribuição geográfica: Ocorre da Venezuela e Colômbia ao Paraguai,
Bolívia e Argentina. No Brasil, é encontrada do Rio Janeiro e Minas Gerais ao
Rio Grande do Sul.
Habitat: Habita paisagens abertas, como campos secos e arrozais.
Dieta: Alimenta-se de insetos, anfíbios e pequenos peixes.
Reprodução: Apesar de viver a maior parte do tempo no solo, a maria-faceira
constrói o ninho em árvores. Reproduz-se em casais isolados, sem formar
colônias. Os casais permanecem juntos a maior parte do tempo, mantendo
contato em voo com um chamado especial, um sibilo melodioso e longo.
CURIOSIDADES
É a única garça originalmente brasileira que vive tanto em locais alagados
quanto em locais secos, estando presente até mesmo em áreas de caatinga.
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Características físicas: Mede cerca de 40 cm de comprimento e apresenta
plumagem castanha, carijó, com capuz negro, flancos estriados de alvinegro
e bico azul com base amarela.
Distribuição geográfica: Ocorre na região Sul do Brasil e também no Uruguai
e Argentina.
Habitat: Vive no entorno de lagos, lagoas, pântanos e banhados.
Dieta: Alimenta-se de pequenos insetos, plantas d’água, pequenos moluscos
de água doce e larvas.
Reprodução: Coloca em torno de 10 de ovos e os filhotes nascem por volta
de 25 dias.

CURIOSIDADES
Ingere pequenas pedras para facilitar a digestão, já que as aves possuem
moela e não estômago.
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Marreca-parda

Marreca-pardinha

Nome científico: Anas georgica
Nome popular: marreca-parda

Características físicas: Mede 60 cm de comprimento. Recebeu esse nome
em função da coloração parda com manchas escuras. Possui listras brancas
e espaçadas sobre um fundo preto esverdeado na parte inferior da asa, bico
amarelo esverdeado com uma banda preta no centro e pés cinzentos. Tem
cauda longa e pontiaguda.
Distribuição geográfica: Ocorre desde o Chile até o estado de São Paulo. Da
Cordilheira dos Andes até a Colômbia. Forte presença no Rio Grande do Sul.
Habitat: Vive em lagos, açudes, banhados, arrozais e áreas irrigadas.
Dieta: Alimenta-se de sementes, raízes, grãos, gramíneas, algas (incluindo
algas marinhas) e outras plantas aquáticas, bem como insetos, crustáceos,
caracóis e outros moluscos.
Reprodução: Põe de 4 a 10 ovos, incubados durante 26 dias. O ninho é
construído no chão, em vegetação perto da água, como uma plataforma rasa
de hastes, forrado com grama embaixo.
CURIOSIDADES
Vive em bandos. Difere da marreca-pardinha por ser maior e por ter uma
cauda longa e pontiaguda.
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Zé Edu Camargo

Celuta Machado

Nome científico: Anas flavirostris
Nome popular: marreca-pardinha, marreca-pintada,
danadinha, parda-pequena

Características físicas: Mede cerca de 41,5 cm de comprimento, possuindo
o corpo pintalgado de marrom, dorso mais escuro, peito salpicado, vértice
anegrado, cauda curta e bico azul-acinzentado com base amarelada.
Distribuição geográfica: É uma espécie de marreca da região meridional da
América do Sul. Entre a primavera e o verão chega ao Rio Grande do Sul e à
Santa Catarina. No inverno, alcança o Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.
Habitat: Vive em lagos grandes de águas abertas, estuários de rios e em
lagoas interioranas.
Dieta: Alimenta-se de frutos, folhas, sementes, insetos, pequenos crustáceos
apanhados entre a vegetacão alagada.
Reprodução: Põe de 5 a 10 ovos. O ninho pode ser uma simples depressão
no solo, escondido na vegetação, em fendas ou árvores, relativamente longe
da água.
CURIOSIDADES
Vive aos pares ou em pequenos grupos. A marreca-pardinha tem um
costume curioso. Nos pés de eucaliptos, faz seu ninho sempre acima do
ninho das caturritas.
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Marreca-pé-vermelho

Martim-pescador-pequeno

Nome científico: Amazonetta
brasiliensis
Nome popular: marrecapé-vermelho, picassinha,
marreca-ananaí, marrecaassoviadeira, marreca-dospés-encarnados, marrecaespelho, asa-de-seda, paturi

Características físicas: Chega a medir até 40 cm de comprimento, com espelho
alar variando entre negro, verde e azul-brilhante, duas manchas claras na face,
garganta branca e pescoço posterior negro. Na espécie, machos diferenciamse das fêmeas pela presença bicos e pés vermelhos, uma vez que nas fêmeas
eles são azulados.
Distribuição geográfica: Está presente em todo o Brasil.
Habitat: Vive em banhados.
Dieta: Alimenta-se de pequenos crustáceos, insetos e invertebrados.
Reprodução: Tem de 6 até 9 filhotes por ninhada, que ficam com a mãe até
atingirem a capacidade de voar.

CURIOSIDADES
Voam sempre em casais ou em bandos com até 5 exemplares. Voam
geralmente em silêncio e com velocidade.
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Lindolfo Souto

Valéria Vieira

Nome científico: Choroceryle americana
Nome popular: martim-pescador-pequeno, arirambapequena, martim-cachaça

Características físicas: Mede 19 cm de comprimento, com plumagem verde
com fita nucal, garganta e partes inferiores brancas e peito ferrugíneo.
Distribuição geográfica: Ocorre do Sul dos Estados Unidos à Argentina. É
encontrado em todo o Brasil.
Habitat: Vive ao longo de rios, lagos e orla marítima, mangues, embocaduras
de rios, em florestas ou áreas abertas, onde haja árvore para o pouso.
Dieta: Alimenta-se de pequenos peixes e crustáceos.
Reprodução: Põe de 3 a 5 ovos brancos, incubados pela fêmea entre 19 e 21
dias.

CURIOSIDADES
É ave migratória e nada muito bem. É também excelente voadora, mesmo
que de forma desengonçada.
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Mergulhão

Mergulhão-pequeno

Nome científico: Podilymbus podiceps
Nome popular: mergulhão, mergulhão-caçador, pécaparra

MDF

Daniel Dias

Nome científico: Tachybaptus dominicus
Nome popular: mergulhão-pequeno, mergulhãopompom

Características físicas: Mede de 30 a 38 cm de comprimento. Ave cinzaamarronzada, com asas e dorso de tons mais escuros e abdômen e píleo
esbranquiçados; garganta branca e face e pescoço anterior ocre; bico grosso;
não apresenta branco nas asas como outros mergulhões.
Distribuição geográfica: Ocorre da América do Norte ao Chile, Argentina e
Brasil.
Habitat: Vive em açudes, lagoas e lagos.
Dieta: Alimenta-se de crustáceos, insetos aquáticos e pequenos peixes.
Reprodução: Põe de 4 a 6 ovos pequenos, alongados e brancos, com um
período de incubação de 22 a 24 dias.

CURIOSIDADES
Quando caça, mergulha demoradamente, podendo ficar mais de 40
segundos debaixo d’água.
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Características físicas: Mede entre 21 e 26 cm de comprimento. De cor pardoacinzentado com a garganta preta. Asas com grande espelho branco e olhos
amarelo-claros.
Distribuição geográfica: Ocorre desde o Sul dos Estados Unidos até o Norte
da Argentina, abrangendo todo o Brasil.
Habitat: Vive em qualquer corpo d’água, até em poços artificiais bem
pequenos.
Dieta: Alimenta-se de peixes pequenos, alevinos, girinos e invertebrados
diversos. Come também algas e outras matérias vegetais.
Reprodução: O período de incubação dura 21 dias e os ovos são alongados e
brancos.

CURIOSIDADES
É o menor mergulhão da América do Sul. Apesar das asas pequenas, voam
entre lagos isolados. Encontrado solitário, aos pares ou em grupos familiares.
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Papagaio-charão

Papagaio-de-peito-roxo

Características físicas: Mede cerca de 30 cm de comprimento, com plumagem
geral verde, mas com penas arroxeadas no peito, de aspecto escamoso, que
continuam em torno do pescoço em tons azuis como uma gola. Seu dorso e
cauda são verde-amarelados. O bico é avermelhado com a ponta acinzentada,
a íris é vermelha e os pés são cinza.
Distribuição geográfica: Ave típica do Sul do Brasil. Também pode ser
encontrada nos estados do Sudeste brasileiro e na Argentina.
Habitat: Vive em florestas úmida tropical e subtropical, mata de pinhais,
beiras dos campos e cerrados.
Dieta: Alimenta-se de frutos e sementes, em especial dos pinhões da
araucária, mas também dos frutos da guabiroba, guabiju, camboatá, murta
e ipê-amarelo.

Nome científico:
Amazona vinacea
Nome popular: papagaiode-peito-roxo, papagaiocaboclo, papagaiocurraleiro, curraleiro,
coraleiro, jurueba,
téu-téu, crau-crau

Fabiano Guimarães

Ester Ramirez

Nome científico: Amazona pretrei
Nome popular: papagaio-charão, papagaio-da-serra,
charão, charã, maragato, papagaio-serrano

Características físicas: Mede cerca de 35 cm de comprimento, com plumagem
arroxeada no peito, com aspecto escamoso e uma gola de penas alongadas,
loros, fronte, base do bico, encontro e espelho alar vermelhos.
Distribuição geográfica: Ocorre nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. Também
no Paraguai e na Argentina.
Habitat: Habita as matas secas, pinheirais e orlas de capões.
Dieta: Alimenta-se principalmente de frutos, mas também come sementes.
Frequentemente é observado alimentando-se em laranjais.
Reprodução: Põe de 2 ovos, incubados por cerca de 30 dias.

Reprodução: Põe de 2 a 4 ovos, incubados por um período de 22 a 24 dias.
CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

Ameaçada de extinção, é monitorada por pesquisadores do Projeto Charão,
criado com o objetivo de garantir sua sobrevivência.

Executa movimentos lentos que servem para melhor se esconder nas matas.
É uma espécie ameaçada de extinção, em decorrência do tráfico ilegal de
animais. O papagaio-de-peito-roxo é objeto de estudo do Instituto Espaço
Silvestre.
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Pardal

Pato-do-mato

Nome científico: Passer domesticus
Nome popular: pardal

Maria Jucá

Sergio Murilo

Nome científico: Cairina moschata
Nome popular: pato-do-mato, pato-crioulo, pato-bravo,
pato-selvagem, pato-mudo

Características físicas: Mede cerca de 15 cm de comprimento. Sua plumagem
varia do cinza ao preto, conforme a estação do ano. O bico é preto e os pés
são cinza-rosados.

Características físicas: Maior que o pato doméstico, possui o dorso preto
e uma faixa branca na parte de baixo das asas. Mede cerca de 85 cm de
comprimento e envergadura de 1,20 m.

Distribuição geográfica: Ocorre em todo o Brasil, sendo restrita a áreas com
ocupações humanas.

Distribuição geográfica: Presente em todo o Brasil, é encontrado também
desde o México até a Argentina.

Habitat: Vive em cidades, campos abertos, especialmente em lavouras.

Habitat: Vive em lagos, lagoas, banhados, estuários e rios.

Dieta: Alimenta-se de sementes, flores, insetos, brotos de árvores e restos
de alimentos deixados pelos seres humanos. Come também frutos como
banana, maçã e mamão.

Dieta: Come raízes, sementes e folhas de plantas aquáticas, apanhadas
flutuando ou através de filtragem da lama do fundo. Também apanha
pequenos invertebrados nessas filtragens.

Reprodução: Põe 4 ovos cinzentos manchados, que são incubados pelo casal
durante 12 dias.

Reprodução: Os ninhos são feitos em ocos de árvores, às vezes palmeiras
mortas cujo interior está oco. O filhote sai do ninho logo após o nascimento.
A ninhada segue a mãe, caminhando para a água mais próxima.

CURIOSIDADES
Sua origem é o Oriente Médio, mas o pardal começou a se dispersar pela
Europa e Ásia, chegando na América por volta de 1850. Sua chegada ao Brasil
foi por volta de 1903. Hoje, a espécie é encontrada em quase todos os países
do mundo.
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CURIOSIDADES
Nada com a cabeça e pescoço afundados, enquanto busca alimentação. Foi
domesticado pelos grupos indígenas da América do Sul por sua carne. É o
ingrediente fundamental do prato paraense, pato no tucupi, também de
origem indígena.
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Perdigão

Pica-pau-anão-de-coleira

Nome científico: Rhynchotus rufescens
Nome popular: perdigão, inhambupé, napopé

Lindolfo Souto

Ricardo Gentil

Nome científico:
Picumnus temminckii
Nome popular: picapau-anão-de-coleira,picapau-anão-de-pescoçocastanho

Características físicas: Mede cerca de 37 cm de comprimento. Sua plumagem
apresenta excelente coloração de camuflagem com a vegetação de seu
habitat.

Características físicas: Mede cerca de 9 cm de comprimento. O macho
apresenta as manchas da testa vermelhas, enquanto na fêmea, estas são
brancas.

Distribuição geográfica: Ocorre em todo o Brasil e também na Argentina,
Uruguai, Paraguai e Bolívia.

Distribuição geográfica: É encontrado nas regiões Sul e Sudeste do Brasil e
em alguns países vizinhos.

Habitat: Vive em campos sujos, cerrados, buritizais e caatingas.

Habitat: Ocorre em qualquer local onde haja árvores, contanto que a mata
não seja muito densa.

Dieta: Alimenta-se de sementes, cupins, gafanhotos e outros insetos, raízes
e frutos.

Dieta: Alimenta-se de insetos e larvas.

Reprodução: Coloca de 3 a 9 ovos de coloração cinzento-escura ao chocolate.
A incubação dura cerca de 21 dias.

Reprodução: A fêmea é encarregada da incubação, enquanto o macho a
alimenta. O casal se reveza na alimentação dos filhotes.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

É mestre em camuflagem. Quando ameaçada pela aproximação de um
inimigo, confunde-se com os capins, abaixando-se logo que pressente o
perigo.
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Sua cauda é fina e não muito dura. Seus pés, no entanto, são grandes e
fortes, e são eles que suportam o peso da ave.
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Pica-pau-do-campo

Pica-pau-rei

Nome científico: Colaptes campestris
Nome popular: pica-pau-do-campo, pica-pau-de-manga,
pica-pau-malhado, chanchã, chanchão

Dario Lins

Hinaldson Machado

Nome científico: Campephilus robustus
Nome popular: pica-pau-rei, pica-pau-de-cabeçavermelha, pica-pau-galo, pica-pau-grande e pica-pausoldado, carpinteiro

Características físicas: Mede cerca de 32 cm de comprimento, com costas e
asas marrons listradas de branco, peito e laterais do pescoço amarelos, boné
preto e garganta preta ou branca, de acordo com a raça geográfica.
Distribuição geográfica: Ocorre desde o Nordeste do Brasil ao Uruguai,
podendo ser avistado também no Paraguai, Bolívia, Argentina e no baixo
Amazonas, inclusive no Suriname.
Habitat: Vive em campos e cerrados.
Dieta: Alimenta-se de insetos, principalmente formigas e cupins.

Características físicas: Mede cerca de 36 cm de comprimento. A cabeça e o
pescoço são vermelhos; asas e cauda negras e partes inferiores barradas.
Distribuição geográfica: Pode ser encontrado de Goiás, Minas Gerais e Bahia
até o Rio Grande do Sul. Também ocorre na Argentina e Paraguai.
Habitat: Vive em campos e cerrados.
Dieta: Alimenta-se de insetos e larvas.
Reprodução: Põe de 2 a 4 ovos, incubados pelo macho e fêmea.

Reprodução: Põe de 4 a 5 ovos brancos, límpidos e brilhantes. Macho e fêmea
fazem a incubação.

CURIOSIDADES
Terrícola, costuma capturar insetos no solo, mas ao se sentir ameaçado
procura árvores ou grandes pedras para se proteger.
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CURIOSIDADES
É o maior pica-pau do Brasil e destaca-se por sua robustez e beleza.
Costuma procurar árvores mortas ou enfraquecida por fungos para fazer
seus ninhos.
91

Pica-pau-verde-barrado

Pintassilgo

Lindolfo Souto

Renato Rizzaro

Nome científico: Sporagra magellanica
Nome popular: pintassilgo, pintassilgo-mineiro,
pintassilgo-de-cabeça-preta, pintassilva

Nome científico: Colaptes melanochloros
Nome popular: pica-pau-verde-barrado, pica-pau-carijó

Características físicas: Mede cerca de 28 cm de comprimento, com plumagem
verde barrada de preto e cabeça preta com as laterais brancas e a nuca
vermelha.

Características físicas: Mede 11 cm de comprimento. O macho tem máscara
preta e manchas amarelas nas asas, o que facilita sua identificação, mesmo
em voo.

Distribuição geográfica: Ocorre desde a foz do rio Amazonas até o Rio
Grande do Sul, e para oeste até o Mato Grosso. É encontrado também no
Paraguai, Argentina e Uruguai.

Distribuição geográfica: Ocorre em praticamente em todo Brasil, com
exceção da Região Amazônica e Nordeste.

Habitat: Vive em matas de galeria, cerrados, cerradões, caatingas, campos
com árvores e na borda de florestas.
Dieta: Alimenta-se de formigas e larvas de outros insetos, principalmente
besouros. Come também frutos carnosos.

Habitat: Vive em mata secundária aberta, árvores em plantações e quintais,
pinhais e cerrados.
Dieta: Alimenta-se de sementes e pequenos frutos secos, de revestimento
duro.

Reprodução: Põe de 2 a 4 ovos brancos e brilhantes, incubados pelo casal.

Reprodução: Põe de 3 a 5 ovos, que são brancos, com pouco azul-celeste e às
vezes com algumas pintas pardas.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

Para demarcar território e advertir rivais, executa batidas com o bico
em paus secos, cascas salientes, troncos ocos e até em chapas de aço,
simplesmente para produzir rumor.
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Durante a primavera, pode ser observado cantando no alto de árvores,
antenas, postes e telhados. Além de seu canto característico, imita o canto
de outras aves.
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Polícia-inglesa-do-sul

Pomba-de-bando

Dario Sanches

Paulo Buchabqui Rodrigues

Nome científico: Zenaida auriculata
Nome popular: pomba-de-bando, pomba-amargosinha,
pomba-de-arribação,pomba-do-meio,pomba-do-sertão,
bairari, cardigueira, cardinheira, guaçuroba-pequena,
juriti-carregadeira, pairari, pararé, rabaçã, rabação

Nome científico: Sturnella superciliaris
Nome popular: polícia-inglesa-do-sul, furacão-do-arroz

Características físicas: Mede entre 17 e 18 cm de comprimento. No macho,
a gola e o peito são de um belo vermelho escuro, uma estria branca parte do
olho e estende até o pescoço, no restante da plumagem predomina o negro.
Na fêmea, domina o marrom em várias tonalidades e o vermelho do peito é
leve.
Distribuição geográfica: Ocorre em quase todo o Brasil, em especial nas
regiões Sudeste e Sul.
Habitat: Habita zonas úmidas e palustres.
Dieta: Alimenta-se de larvas, insetos e sementes.
Reprodução: Põe de 4 a 5 ovos.

Características físicas: Chega a medir 25 cm de comprimento, com o dorso
pardo, cabeça com duas faixas negras laterais e manchas negras nas asas. Os
olhos são envoltos por uma pele azulada. Nas asas, as bolas negras também
são marcantes.
Distribuição geográfica: Ocorre em todo o Brasil.
Habitat: Originalmente é uma ave campestre típica da Caatinga, Cerrado e
campos. Atualmente, já chegou a ambientes urbanos.
Dieta: Alimenta-se de grãos silvestres e de brotos de plantações. São atraídas
por restos de alimentos, farelos de milho e pães.
Reprodução: Põe de 2 a 3 ovos. Os filhotes são alimentados pelos pais e
deixam o ninho depois de 15 dias.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

Têm o hábito de levantar-se em vôo na vertical sobre o ninho. É facilmente
encontrado em plantações de arroz.

Voa muito rápido, com modificações de altura e em zigue-zague, diferente
das demais pombas. Faz parte da alimentação do Nordeste brasileiro.
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Pombão

Primavera

Nome científico: Patagioenas picazuro
Nome popular: pombão, pomba-asa-branca, pombapedrês, pomba-trocaz, pomba-carijó, asa-branca

Dario Sanches

Marcio Varchaki

Nome científico: Xolmis cinereus
Nome popular: primavera, maria-branca, maria-brancagrande

Características físicas: Mede cerca de 34 cm de comprimento. Cabeça e
partes de baixo marrom vinho, barriga pálida. Penas da nuca branco-prateado
com pontas pretas. Manto superior roxo metálico, pontas escuras. Costas na
maior parte cinza escuro. Asas marrom apagado, cobertura das asas cinza
com pontas pálidas. Cauda preta. Pele orbital vermelha.
Distribuição geográfica: Ocorre do Nordeste ao Rio Grande do Sul, e também
na Bolívia, Argentina e Paraguai.
Habitat: Vive em campos, cerrados, bordas de florestas, brejos e também nas
cidades.
Dieta: Alimenta-se de sementes e pequenos frutos geralmente coletados no
solo.

Características físicas: Mede cerca de 23 cm de comprimento. É cinzenta e
branca, olho avermelhado. Quando voa revela um desenho branco e preto
muito destacado na asa.
Distribuição geográfica: Ocorre do sudeste do Amazonas até o Rio Grande do
Sul. Também é encontrado no Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia.
Habitat: Vive em regiões campestres e no cerrado.
Dieta: Alimenta-se de insetos, anfíbios e pequenos peixes.
Reprodução: Põe de 2 a 4 ovos, em ninhos abertos com formato de tigela ou
taça.

Reprodução: Põe 1 ovo, branco, que é incubado por 16 a 19 dias pelo casal,
que também se ocupa da criação do filhote.
CURIOSIDADES
Voa longas distâncias e a grandes altitudes. É comum ser encontrada
comendo milho em galinheiros.
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CURIOSIDADES
É brigão. Quando caça, costuma pousar em pontos altos, de onde se lança
em voos rápidos e curtos para caçar insetos em pleno voo ou no chão.
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Quero-quero

Quiriquiri
Nome científico: Falco sparverius
Nome popular: quiriquiri, falcão-americano, falcãoquiriquiri, gavião-mirim, gavião-quiriquiri, gavião-rapina,
gaviãozinho

Características físicas: Mede cerca de 37 cm de comprimento. Possui um
esporão pontudo, ósseo, com 1 cm de comprimento no encontro das asas,
uma faixa preta desde o pescoço ao peito e penas longas (penacho) na região
posterior da cabeça. A íris e as pernas são avermelhadas.
Distribuição geográfica: É encontrado em países da Amércia do Sul e da
América Central. No Brasil, aparece com maior frequência no Rio Grande do
Sul.

Daniel Gil

Hinaldson Machado

Nome científico: Vanellus chilensis
Nome popular: quero-quero, tetéu, terém-terém,
espanta-boiada

Características físicas: Mede entre 23 e 27 cm de comprimento. O macho
é cinza azulado no alto da cabeça e asa, enquanto as costas e a cauda são
marrom avermelhado. A fêmea tem as costas e as asas marrom avermelhada,
com estrias negras finas. Possui um desenho de lágrima, negra, abaixo do
olho; uma outra linha vertical no lado da cabeça e um ponto negro na nuca.
Distribuição geográfica: Ocorre desde o Alasca e Norte do Canadá até a ponta
Sul da América do Sul. Em todo Brasil, exceto em florestas.

Habitat: Habita as grandes campinas úmidas e os espraiados dos rios e lagoas.
Vive também em campos, praias arenosas, brejos e mangues.

Habitat: Vive em áreas semi-urbanizadas, margens de estradas e ambientes
abertos produzidos pela atividade humana. Também em campos e cerrados.

Dieta: Alimenta-se de invertebrados aquáticos e peixinhos que encontra na
lama. Também come artrópodes e moluscos terrestres.

Dieta: Alimenta-se de lagartos, insetos. Também caça cobras, roedores,
morcegos, pardais e filhotes de pombos.

Reprodução: Põe de 3 a 4 ovos esverdeados de casca pintada de negro, que
são incubados por 16 a 19 dias pelo casal, que também se ocupa da criação
dos filhotes.

Reprodução: Põe até 4 ovos, que são incubados de 27 a 32 dias.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

É uma ave briguenta que provoca rixa com qualquer outra espécie que se
aproxime de seu habitat. Ataca também o homem, se este se aproxima de
seus ninhos. É comum ver esta espécie em campos de futebol.

É muito ativo durante todo o dia, principalmente durante o período de
reprodução. Evita as matas, cerradões e formações de vegetação adensada.
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Rolinha-picuí

Rolinha-roxa
Nome científico: Columbina talpacoti
Nome popular: rolinha-roxa, rolinha, rolinha-vermelha,
rolinha-comum, rolinha-caldo-de-feijão, rola, rolacabocla, pomba-rola, picuí-peão

Características físicas: Mede cerca de 20 cm de comprimento. Sua plumagem
varia conforme a região. Em algumas, é toda branca; em outras, domina um
tom pardo-amarronzado. Na asa, possui uma listra escura, que a caracteriza
bem. Íris arroxeada, com uma fina listra escura até o bico.
Distribuição geográfica: Pode ser encontrada na Argentina, Bolívia, Chile,
Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai. No Brasil, está presente em quase todas
as regiões.
Habitat: Vive em regiões semi-abertas, capoeiras, beiras de matas mesófilas,
matas secas, cerrados, plantações, campos e pastos sujos.
Dieta: Alimenta-se de grãos, o que aumenta sua presença em áreas de cultivo.

João Carlos Filho

Daniel Rodrigues

Nome científico: Columbina picui
Nome popular: rolinha-picuí, rola-pajeú, rola-de-sãojosé, rolinha-branca

Características físicas: Mede 17 cm de comprimento. O macho tem penas
marrom avermelhadas e a cabeça cinza azulada. A fêmea é toda parda. Nos
dois sexos, sobre a asa há uma série de pontos negros nas penas.
Distribuição geográfica: Ocorre em todo o Brasil, especialmente em centros
urbanos.
Habitat: Vive em áreas abertas, em especial nas áreas formadas para pasto ou
agricultura de grãos. Também é encontrada nas grandes cidades.
Dieta: Alimenta-se de grãos encontrados no chão.
Reprodução: Põe 2 ovos, que são chocados pelo casal entre 11 e 13 dias.

Reprodução: Põe 2 ovos, que são chocados pelo casal.

CURIOSIDADES
Vive em casais ou pequenos grupos, algumas vezes misturando-se às outras
rolinhas. Nas áreas de caatinga, no Nordeste, reúnem-se em grandes bandos
nas proximidades das fontes de água.
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CURIOSIDADES
É uma das primeiras espécies brasileiras a se adaptar ao meio urbano.
Costuma ser encontrada em maior quantidade em locais alterados pelo
homem do que em seu próprio habitat original.
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Sabiá-coleira

Sabiá-do-barranco
Nome científico: Turdus leucomelas
Nome popular: sabiá-do-barranco, sabiá-barranqueira,
capoeirão, sabiá-de-cabeça-cinza, sabiá-fogueteiro,
sabiá-pardo, sabiá-branco

Características físicas: Mede cerca de 22 cm de comprimento. Apresenta
garganta densamente rajada de negro. Abdômen branco e flancos e
coberteiras inferiores das asas de cor ferrugínea. Pálpebras e mandíbulas
amarelas.
Distribuição geográfica: Presente em toda a Amazônia brasileira e de Alagoas
ao Rio Grande do Sul. Encontrado também nos países da América do Sul, com
exceção do Chile.

Lindolfo Souto

Luiz Ribenboim

Nome científico: Turdus albicollis
Nome popular: sabiá-coleira, caraxué-coleira

Características físicas: Mede cerca de 23 cm de comprimento. Tem o alto
da cabeça arredondado, acinzentada nos lados e olivácea na parte alta,
sem a mácula negra à frente dos olhos. Bico cinza escuro uniforme. O tom
acinzentado domina as costas, tornando-se amarronzado nas asas. Peito
acinzentado, com a garganta branca e listras cinza escuro bem definidas.
Distribuição geográfica: Ocorre em quase todo o Brasil.

Habitat: É comum em florestas úmidas e capoeiras altas.

Habitat: Comum em todas as matas ciliares, matas de galeria, matas secas,
cambarazais e cerradões.

Dieta: Alimenta-se de frutos e formigas.

Dieta: Alimenta-se de minhocas, artrópodes e pequenos frutos.

Reprodução: Põe de 2 a 3 ovos, azul-esverdeados com marcas marrons,
incubados por 13 dias.

Reprodução: Põe de 2 a 4 ovos, verde-azulados com salpicos pardos,
incubados por cerca de 13 dias.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

Vive solitário ou aos pares. É de difícil observação. Seu canto apresenta
estrofes suaves, prolongadas e ininterruptas.
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Acostuma-se com ambientes criados pela homem, como jardins, pomares e
áreas urbanas bem arborizadas. Canta somente na primavera, época em que
acasala. No restante do ano emite apenas vocalizações de alerta.
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Sabiá-laranjeira

Sabiá-do-campo
Nome científico: Mimus saturninus
Nome popular: sabiá-do-campo, tejo-do-campo,
calhandra, arrebita-rabo, galo-do-campo, papa-sebo,
sabiá-levanta-rabo

Características físicas: Mede 26 cm de comprimento. Possui coloração
cinzenta no dorso, alto da cabeça, asas e cauda. O peito e o ventre são brancoamarelados ou arroxeado pela terra. A listra superciliar branca, destacada
pela faixa negra na altura dos olhos é uma característica importante para
identificação. Possui a cauda comprida com as pontas de cor branca.
Distribuição geográfica: Presente em todo o Brasil, Uruguai, Paraguai,
Argentina e Bolívia.
Habitat: Vive pelos campos e cerrados, parques e terrenos baldios de cidades.
Dieta: Alimenta-se de formigas, cupins, besouros e frutos.
Reprodução: Põe de 3 a 4 ovos, verde-azulados com manchas cor de ferrugem,
incubados por cerca de 12 dias.

Sergio Motta

Raphael Macek

Nome científico: Turdus rufiventris
Nome popular: sabiá-laranjeira, sabiá-amarelo,
sabiá-vermelho, caraxué, sabiá-coca, sabiá-de-barrigavermelha, sabiá-ponga, sabiá-piranga

Características físicas: Mede 25 centímetros de comprimento. Plumagem
parda, com exceção da região do ventre, destacada pela cor vermelhoferrugem, levemente alaranjada, e bico amarelo-escuro.
Distribuição geográfica: Presente do Maranhão ao Rio Grande do Sul.
Encontrado também na Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai.
Habitat: É comum em bordas de florestas, parques, quintais e áreas urbanas
arborizadas.
Dieta: Alimenta-se de insetos, larvas, minhocas e frutas.
Reprodução: Põe de 3 a 4 ovos, de coloração verde-azulados com manchas de
cor de ferrugem. O período de incubação dura em torno de 14 dias.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

Quando come frutos, as sementes não são digeridas, e atravessam intactas
o tubo digestivo. Assim, essa ave atua como dispersora das sementes dos
frutos que ingere.

Começa a cantar antes mesmo de clarear o dia. O canto serve para demarcar
território e, no caso dos machos, para atrair a fêmea.
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Saí-andorinha

Sabiá-una
Nome científico: Turdus flavipes
Nome popular: sabiá-una, sabiá-preta, sabiá-da-mata,
sabiá-parda

Características físicas: Mede cerca de 21 cm de comprimento. O macho é
preto com as costas e barriga de coloração cinza. A fêmea é marrom-oliváceo
nas partes superiores e marrom-amarelado nas partes inferiores, com a
garganta estriada de marrom-escuro.
Distribuição geográfica: Presente em Roraima e da Paraíba ao Rio Grande
do Sul. Encontrado também na Colômbia, Venezuela, Guiana, Paraguai e
Argentina.
Habitat: Vive na mata, em regiões montanhosas. É comum na copa e nas
bordas de florestas, capoeiras, clareiras adjacentes e em plantações de café.
Dieta: Alimenta-se de insetos, larvas, minhocas e frutos.
Reprodução: Põe de 2 a 3 ovos azulados ou esverdeados com marcas marromavermelhadas. Os filhotes nascem após 13 dias.

Ariane Seco

Paulo Guerra

Nome científico: Tersina viridis
Nome popular: saí-andorinha

Características físicas: O macho desta espécie é azul-brilhante com a cara e a
garganta negra. A fêmea e o macho juvenil são esverdeados, em tom brilhante
nas costas e amarelado nas partes inferiores. Nos dois sexos, há uma série
de riscas escuras na plumagem ventral. Bicos curtos, terminando em uma
pequena ponta, com uma boca grande e larga.
Distribuição geográfica: Surge e desaparece sem que ainda tenha tido o
comportamento migratório bem definido. Parece frequentar certas regiões
somente nas épocas do amadurecimento de frutos dos quais se alimenta.
Habitat: Matas ciliares ao longo dos rios, borda de bacias, copa de árvores,
áreas urbanizadas onde existam árvores com ofertas de frutas.
Dieta: Alimenta-se de frutos e insetos.
Reprodução: As fêmeas fazem o ninho, chocam e cuidam dos filhotes
praticamente sozinhas. Os machos ficam de sentinela a maior parte do
tempo, sem envolver-se muito na criação dos filhotes.

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

Capaz de imitar outras aves. Migra durante o inverno, deixando as regiões
serranas em busca de lugares mais quentes. É de difícil observação, exceto
quando está se alimentando em árvores frutíferas.

Devido ao formato do bico e cabeça, é capaz de apanhar vários frutos. É um
excelente dispersor de sementes.
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Saíra-preciosa

Saíra-de-papo-preto
Nome científico: Hemithraupis guira
Nome popular: saíra-de-papo-preto, pintassilgo-dopapo-preto

Jacek Kisielewski

Rudimar Cipriani

Nome científico: Tangara preciosa
Nome popular: saíra-preciosa, saíra-de-cara-suja

Características físicas: Mede cerca de 13 cm de comprimento. O macho
possui as laterais da cabeça e a garganta pretas, uma estria amarela sobre o
olho e o peito com um colar ferrugíneo e a fêmea apresenta a cabeça olivácea
e o peito amarelado.

Características físicas: Mede cerca cerca de 15 cm de comprimento. Possui
cabeça, pescoço, crisso e dorso marrons claro. Garganta, peito e barriga
verde-água. Rêmiges e rectrizes azul claro. Bico preto e uma faixa preta que
vai do olho ao bico e pernas cinzas.

Distribuição geográfica: Presente em grande parte do Brasil, com exceção da
Amazônia. Encontrado também nos países da América do Sul, à exceção de
Chile e Uruguai.

Distribuição geográfica: Ocorre de São Paulo ao Rio grande do Sul. Presente
também na Argentina e no Paraguai.

Habitat: Vive em bordas de florestas úmidas ou secas, bosques e florestas de
galeria. Em regiões densamente florestadas, habita principalmente clareiras
ou ambientes secundários, como ilhas de rios.
Dieta: Alimenta-se de frutos, arbustos, folhas e néctar.

Habitat: Vive no interior da mata e suas bordas, sendo comum em matas de
araucária e mata atlântica.
Dieta: Alimenta-se de frutos e artrópodes.
Reprodução: Põe 3 ovos a cada ninhada.

Reprodução: Durante o tempo de acasalamento, exibem as partes de cores
berrantes da plumagem. O ninho é um cesto aberto e bem elaborado colocado
na ramagem a várias alturas.
CURIOSIDADES
Vive aos pares ou em pequenos grupos, acompanhando bandos mistos com
frequência.
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CURIOSIDADES
É um pássaro de difícil observação. Seu canto apresenta estrofes suaves,
prolongadas e ininterruptas.
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Sanhaçu-frade

Saíra-viúva
Nome científico: Pipraeidea melanonota
Nome popular: saíra-viuva

Mathias Singer

Antonio Thomaz

Nome científico: Stephanophorus diadematus
Nome popular: sanhaçu-frade, azulão-da-serra, cabeçade-velha, frade

Características físicas: Mede 15 cm de comprimento. Inconfundível pelo
brilhante azul-claro do alto da cabeça, pela máscara negra e pelo amareloferrugíneo das partes inferiores.

Características físicas: Mede 19 cm de comprimento. Sua plumagem é
brilhante e, do alto da cabeça até a nuca, predomina a cor branca. Possui
máscara facial negra e topete vermelho.

Distribuição geográfica: Ocorre da Bahia ao Rio Grande do Sul. Presente
também no Uruguai, Argentina e Paraguai.

Distribuição geográfica: Ocorre de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul, e
também em Goiás.

Habitat: Habita florestas, restingas e às vezes paisagens semi-abertas.

Habitat: Vive na densa mata baixa e também nos cumes das serras, onde é
uma das aves mais típicas.

Dieta: Alimenta-se de frutos e insetos, que são colhidos no topo das árvores,
no tronco e nos galhos.
Reprodução: O ninho é confeccionado com musgos, a cerca de 15 a 20 metros
de altura, escondido entre epífitas, sobre um ramo de árvore.

CURIOSIDADES
Vive solitário ou em casais. Faz parte do grande número de pássaros que se
reúne em árvores frutíferas, destacando-se pelo seu colorido.
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Dieta: Alimenta-se de frutos.
Reprodução: Põe de 3 a 4 ovos, incubados por 13 dias.

CURIOSIDADES
É pacifico com outras aves, mas torna-se agressivo durante o período
reprodutivo, não permitindo a entrada de outros de sua espécie em seu
território. Quando isso acontece, o sanhaçu-frade briga em pleno voo.
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Savacu

Saracura-do-mato

Nome científico: Nycticrax nycticorax
Nome popular: savacu, goraz, socó-dorminhoco,
arapapá-de-bico-comprido, dorme-dorme, dorminhoco,
garça-cinzenta, garça-dorminhoca, guacuru, savacu-decoroa, socó, taiaçu, tajacu, taquari e taquiri

Características físicas: Mede de 30 a 45 cm de comprimento. Tem pescoço
comprido e patas longas, de cor vermelha. Os dedos são fortes e longos, bem
afastados entre si e terminam em pequenas garras. O dorso é verde-azeitona
e a cauda curta é preta. Os olhos são grandes e vermelhos e o bico é amarelo.
Distribuição geográfica: Ocorre no Sudeste e Sul do Brasil e no Paraguai e
Argentina.

Deusdete Pinho

Sergio Gregório

Nome científico: Aramides saracura
Nome popular: saracura-do-mato, saracura-do-brejo,
siricoia

Características físicas: Mede cerca de 60 cm de comprimento, possuindo
tanto o alto da cabeça quanto o dorso negros, asas cinzentas, fronte, partes
inferiores e longas penas nucais brancas.
Distribuição geográfica: Presente em quase todo o Brasil e com ampla
distribuição geográfica, ocorrendo do Canadá ao Chile.
Habitat: Vive em bordas de lagos, lagoas e rios.

Habitat: É encontrado em florestas e matas, preferindo áreas pantanosas e
alagadiças.

Dieta: Alimenta-se de peixes, anfíbios, crustáceos, insetos e pequenos
répteis.

Dieta: Alimenta-se de insetos e outros invertebrados, mas também de
vegetais.

Reprodução: Põe até 5 ovos, de cor esverdeados ou verde-azulados. A
incubação dura entre 21 a 24 dias, com os filhotes permanecendo entre 30 a
50 dias no ninho.

Reprodução: Forma casais monogâmicos sendo que o macho e a fêmea são
indistinguíveis. Ambos os pais cuidam da prole. Faz o ninho nas margens de
rios e lagos entre a vegetação rodeado por água ou nas margens dos córregos.
CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

São aves de hábitos terrestres, que preferem fugir de eventuais perigos
correndo pela vegetação, em vez de voar. Seu cantar é estridente e pode ser
ouvida em duetos ao amanhecer e entardecer.

Ave de hábito noturno e crepuscular. Durante o dia repousa em galhos de
grandes árvores. Daí o nome de socó-dorminhoco.

112

113

Sovi

Seriema
Nome científico: Cariama cristata
Nome popular: seriema, seriema-de-pé-vermelho

Características físicas: Mede cerca de 90 cm de comprimento. Sua plumagem
é cinza-amarelada, com finas riscas escuras. Bico e pernas vermelhos. Tem
a crista formada por um tufo de penas longas. É uma das poucas aves que
possuem pestanas.
Distribuição geográfica: Presente em áreas abertas desde o Maranhão e Sul
do Pará até o Oeste do Mato Grosso. Ocorre nas regiões Sudeste e Sul do
Brasil. Encontrado também na Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina.

Paulo Fenalti

José Reynaldo da Fonseca

Nome científico: Ictinia plumbea
Nome popular: sovi, gavião-pomba, gavião-papaformigas, gavião-sauveiro

Características físicas: Mede cerca de 34 cm de comprimento. Inteiramente
cinza-ardósia, com a face interior das primárias intensamente castanha.
Olhos vermelhos, pernas alaranjadas.
Distribuição geográfica: Presente em em todas as regiões brasileiras e do
México à Argentina.
Habitat: Comum em bordas de florestas densas, capoeiras altas e florestas
de galeria.

Habitat: Comum em cerrados, campos sujos e pastagens.

Dieta: Alimenta-se de formigas, cupins e outros insetos, pequenos lagartos
e cobras.

Dieta: Alimenta-se de insetos, roedores e pequenos répteis.

Reprodução: Põe de 2 a 3 ovos uniformemente brancos ou brancos sujo.

Reprodução: Põe 2 ovos branco-rosados, manchados de castanho. O casal
alterna-se para chocar os ovos, período que dura entre 24 e 30 dias.
CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

Ave típica dos cerrados, a seriema solta gritos altos e longos. Graças ao
hábito de comer cobras, a seriema costuma ser protegida por fazendeiros.

Vive solitário, aos pares ou mesmo em bandos. É muito agressivo e territorial
contra outros gaviões que passam próximo ao ninho. Quando captura a
presa em voo, o sovi geralmente a devora sem pousar.
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Tangará

Surucuá-variado
Nome científico: Trogon surrucura
Nome popular: surucuá-variado, surucuá-de-peito-azul,
perua-choca, pata-choca, peito-de-moça

Renerio Almeida

Marcelo Felici

Nome científico: Chiroxiphia caudata
Nome popular: tangará, tangará-dançarino, dançador

Características físicas: Mede cerca de 26 cm de comprimento. Cabeça e peito
azulados, costas verdes e asas salpicadas de branco.
Distribuição geográfica: Presente de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul, além
de Mato Grosso e Goiás. Encontrado também na Argentina e Paraguai.
Habitat: Habita matas e cerrados.
Dieta: Alimenta-se de insetos, vermes, moluscos e frutos.

Características físicas: Mede cerca de 13 cm de comprimento. Os machos
têm plumagem azul-celeste, cauda preta com duas penas centrais mais longas
que as outras e, no alto da cabeça, uma brilhante coroa vermelha. A fêmea é
marrom-escura. Possui bico alongado e fino.
Distribuição geográfica: Presente em matas densas do Sul da Bahia, do
Sudeste e Sul do Brasil, do Paraguai e Nordeste da Argentina.
Habitat: Comum no sub-bosque das florestas tropicais. Também habita matas
densas.
Dieta: Alimenta-se de bagas e pequenos artrópodes.
Reprodução: Põe 2 ovos pardos, incubados durante 18 dias.

Reprodução: Põe de 2 a 3 ovos.
CURIOSIDADES
É uma espécie muito curiosa e aproxima-se das pessoas que adentram seu
território na mata, empoleirando-se em galhos baixos para obervar.
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CURIOSIDADES
Entre os seus principais hábitos, está a típica dança pré-nupcial, onde os
machos se revelam verdadeiros acrobatas, enfileirando-se vários deles num
galho e exibindo-se ante a fêmea, um de cada vez.
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Tico-tico

Tesourinha
Nome científico: Tyrannus savana
Nome popular: tesourinha, tesourinha-do-campo,
tesoura

Características físicas: Mede cerca de 40 cm de comprimento, incluindo a
longa cauda bifurcada. A cabeça, a cauda e as asas são negras e o meio do
píleo tem coloração amarelo-enxofre. Apresenta dorso acinzentado e partes
inferiores brancas.
Distribuição geográfica: Presente do México até Chile. No Brasil, são bem
comuns na região Sul.
Habitat: Vive em campos, restingas e cerrados.
Dieta: Alimenta-se de frutos e insetos.
Reprodução: Põe de 1 a 3 ovos, que são incubados durante 13 dias.

Lindolfo Souto

Lindolfo Souto

Nome científico: Zonotrichia capensis
Nome popular: tico-tico, titiquinha, ticão, gitica,
mariquita-tio-tio, tiquinho, toinho, salta-caminho

Características físicas: Mede cerca de 15 cm de comprimento. Possui corpo
compacto, com asas e cauda de tamanhos regulares, pernas e pés delgados e
bico cônico e forte. A coloração dorsal é pardo-acinzentada, tendo a cabeça
cinza com duas tiras negras. Garganta branca, peito e abdômen cinzaesbranquiçados. Apresenta pequeno topete com desenho estriado na cabeça.
Distribuição geográfica: Ocorre em todas as regiões do Brasil, com exceção
da Amazônia. Encontrado também do México ao Panamá e na maior parte da
América do Sul.
Habitat: Vive em paisagens abertas, plantações, jardins, pátios e coberturas
de edifícios.
Dieta: Alimenta-se de sementes, brotos, frutas e pequenos insetos.
Reprodução: Põe de 2 a 5 ovos, de cor verde-amarelado, que são incubados
por 14 dias.

CURIOSIDADES
A tesourinha limpa o bico em galhos, arames e fios após alimentar-se. E
como não ingere as sementes dos frutos que come, é comum encontrá-las
presas nesses locais.
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CURIOSIDADES
É um dos pássaros mais conhecidos e estimados do Brasil. Seu nome vem do
tupi-guarani e deriva do seu chamado. Sofrem perdas de sua própria prole,
pois o vira-bosta retira os ovos do ninho do tico-tico e põe os seus.
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Tié-preto

Tico-tico-rei
Nome científico: Coryphospingus cucullatus
Nome popular: tico-tico-rei, galo-do-mato, foguinho,
tico-fogo, tico-vermelho, sangue de boi, sangrinho,
vinte-um-pintado, tico-tico-pimenta

Rudimar Cipriani

Alessandro Abdala

Nome científico: Tachyphonus coronatus
Nome popular: tié-preto, chau, gurundi, chepe, foguinho
preto, azulão

Características físicas: Mede cerca de 13,5 cm de comprimento. Possui
coloração marrom escura na parte superior e vermelha nas partes inferiores e
na cabeça. Apresenta topete vermelho com uma faixa negra.

Características físicas: Mede cerca de 18 cm de comprimento. O macho é
preto-brilhante com uma estreita faixa vermelha no alto da cabeça. A fêmea
é toda marrom.

Distribuição geográfica: Presente no Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais até
o Rio Grande do Sul. Também pode ser encontrado na Bolívia, Peru, Paraguai
e Argentina.

Distribuição geográfica: Presente do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul,
estendendo-se para Oeste até o Mato Grosso do Sul. Encontrado também no
Paraguai e Argentina.

Habitat: Vive em bordas de matas secundárias, cerrados, campos, cafezais e
pomares.

Habitat: É comum em bordas ou nos arredores de matas e capoeirões.

Dieta: Alimenta-se de sementes, brotos, frutas e pequenos insetos.

Reprodução: Põe de 2 a 3 ovos, róseos com manchas vermelhas e marrons,
ou mesmo pretas.

Reprodução: Põe de 3 a 5 ovos, geralmente azulados, e são incubados por
13 dias.

CURIOSIDADES
Apesar de sua beleza, o tico-tico-rei é uma ave discreta e solitária.
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Dieta: Alimenta-se de frutos, sementes, flores e insetos.

CURIOSIDADES
É uma ave agitada, que frequenta a folhagem de arbustos e de árvores,
movimentando-se ativamente em busca de alimento.
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Tiziu

Tiriba-de-testa-vermelha
Nome científico: Pyrrhura frontalis
Nome popular: tiriba-de-testa-vermelha, cara-suja,
tiribaí, tiribinha, periquito-tapuia

Características físicas: Mede cerca de 27 cm de comprimento. Sua cor
predominante é o verde, mas em partes do corpo destaca-se o vermelho,
como no fronte, abdômen e a parte inferior da cauda. A região perioftálmica
e a face são brancas.
Distribuição geográfica: Ocorre da Bahia ao Rio Grande do Sul, além de
Uruguai, Paraguai e Argentina.
Habitat: Vive em regiões florestais.

Luiz Damasceno

Dario Sanches

Nome científico: Volatinia jacarina
Nome popular: tiziu, tizirro, saltador, veludinho, papaarroz, serrador, serra-serra, alfaiate

Características físicas: Mede cerca de 11,5 cm de comprimento. O macho
é todo preto com brilho azul-metálico, exceto por uma pequena mancha
branca na parte inferior das asas. A fêmea é marrom-oliva na parte superior,
amarelo-amarronzado na inferior, com o peito e laterais estriados de escuro.
Distribuição geográfica: Presente em todo o Brasil e também em países da
América do Sul e da América Central.
Habitat: Vive em áreas alteradas, descampados, campos e capoeiras baixas.
Dieta: Alimenta-se de sementes e pequenos insetos.
Reprodução: Põe de 1 a 3 ovos branco-azulados com pontos marromavermelhados.

Dieta: Alimenta-se de pequenos frutos e sementes.
Reprodução: Põe de de 3 a 5 ovos, incubados pela fêmea por cerca de 30 dias.
CURIOSIDADES

CURIOSIDADES

Costuma equilibrar-se nos galhos, ficando de cabeça para baixo enquanto se
alimentam. Desloca-se geralmente em bandos de 10 a 40 indivíduos.

Vive aos pares durante o período reprodutivo. Fora deste, porém, reúne-se
em grupos que podem chegar a dezenas de indivíduos.

122

123

Tucano-de-bico-verde

Trinca-ferro-verdadeiro
Nome científico: Saltator similis
Nome popular: trinca-ferro-verdadeiro, trinca-ferro,
bico-de-ferro, tempera-viola, pixarro, pipirão, estevo,
papa-banana, titicão, tia-chica, chama-chico

Características físicas: Apresenta dorso verde, cauda e lados da cabeça
acinzentados. Por baixo, domina o cinza nas laterais, tornando-se marrom
alaranjado e branco no centro da barriga. Asas esverdeadas. Bico negro e
forte, que deu origem ao nome.
Distribuição geográfica: Ocorre da Bahia ao Rio Grande do Sul. Também é
encontrado na Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai.

Dario Sanches

Sergio Murilo

Nome científico: Ramphastos dicolorus
Nome popular: tucano-de-bico-verde, tucano-de-peritovermelho

Características físicas: Mede cerca de 48 cm de comprimento, boa parte em
decorrência do bico. Apresenta papo amarelo e bico verde. O serrilhado do
bico é bem desenvolvido e realçado pela cor vermelha sanguínea.
Distribuição geográfica: É encontrado em toda a região Sul e Sudeste do
Brasil, e também no Sul de Goiás. Ocorre ainda na Argentina e Paraguai.
Habitat: Vive em áreas florestadas, desde o litoral até as zonas montanhosas,
incluindo as florestas de planalto. Habita a copa de florestas altas,
principalmente em áreas montanhosas da Mata Atlântica.

Habitat: Vive em capoeiras, bordas de matas e clareiras.

Dieta: Alimenta-se de frutos, artrópodes e pequenos vertebrados, além de
filhotes e ovos em ninhos de outras aves.

Dieta: Alimenta-se de frutos, insetos, sementes, folhas e flores.

Reprodução: Põe de 2 a 4 ovos, incubados durante 18 dias.

Reprodução: Põe de 2 a 3 ovos, azul-claros ou verde-azulados, com manchas
pequenas.
CURIOSIDADES
O macho costuma trazer alimento para sua fêmea. Seu canto varia um pouco
de região para região, embora mantenha o mesmo timbre.
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CURIOSIDADES
Bastante comum em regiões de serra, onde é avistado em pequenos bandos.
São perseguidos por caçadores pela sua carne.
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Urubu-de-cabeça-vermelha

Uru
Nome científico: Odontophorus capueira
Nome popular: uru, uru-capoeira, capoeira, corcovado

Características físicas: Mede 24 cm de comprimento. É topetudo, com
as partes superiores castanhas com estrias escuras, região perioftálmica
vermelha e partes inferiores cinzentas. Os vários bandos respondem uns aos
outros em sequências plangentes de “uru…uru…uru…”.
Distribuição geográfica: Presente em todo o Leste do Brasil, do Nordeste ao
Sul, além das áreas fronteiriças de Paraguai e Argentina.
Habitat: Vive em clareiras, matas de araucária, matas subtropicais e matas
secundárias altas.
Dieta: Alimenta-se de frutos, insetos e sementes, como os pinhões das
araucárias.

Paulo Fenalti

Dario Sanches

Nome científico: Cathartes aura
Nome popular: urubu-de-cabeça-vermelha

Características físicas: A plumagem é de cor marrom enegrecida. A cabeça é
depenada e de cor vermelha. A envergadura de asas chega a atingir 1,80 m.
Distribuição geográfica: Ocorre desde o Sul do Canadá até a América do Sul.
Habitat: Habita campos, matas e bosques. À noite, dirige-se para pousos
tradicionais, seja nas árvores da mata ribeirinha, seja em capões nos campos.
Dieta: Alimenta-se de carniças, vegetais em decomposição, pequenos insetos,
larvas e ovos desprotegidos.
Reprodução: Põe de 1 a 3 ovos, incubados entre 38 e 41 dias.

Reprodução: Põe 5 ovos ou mais.

CURIOSIDADES
O uru vive aos casais ou em bandos de 15 ou mais indivíduos, que são
territoriais e agressivos com os bandos vizinhos. Quando assustados, fogem
correndo pelo solo sem voar.
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CURIOSIDADES
Por ter olfato bastante apurado, frequentemente é o primeiro urubu a
chegar a uma carniça.
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Vira-bosta

Urubu-rei
Nome científico: Sarcoramphus papa
Nome popular: urubu-rei, urubu-real, urubu-branco,
urubutinga, urubu-rubixá, urubu-preto-e-branco, corvobranco, iriburubixá.

Características físicas: Mede cerca de 85 cm de comprimento. Tem cabeça e
pescoço nus, pintados de vermelho, amarelo e alaranjado. A parte superior
do corpo é amarelo-clara, esbranquiçada. Asas e cauda são pretas. Sua
envergadura pode chegar a 2,40 m.
Distribuição geográfica: Ocorre desde o México até a Argentina.
Habitat: Vive em florestas, áreas de cerrado, campos e pastagens.
Dieta: Sua dieta é estritamente carnívora, mas nunca se alimenta de animais
vivos, salvo se estiver faminto e a presa estiver agonizando.
Reprodução: Põe de 1 a 2 ovos, incubados entre 53 a 58 dias.

CURIOSIDADES
Como consumidor de carne em putrefação, o urubu-rei desempenha
importante papel saneador, eliminando matérias orgânicas em
decomposição. Ajuda a controlar epidemias, comendo os animais
mortos e agonizantes.
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Dario Lins

Sergio Murilo

Nome científico: Molothrus bonariensis
Nome popular: vira-bosta, azulego, maria-preta, chopim,
chupim, godero, gaudério, cupido, papa-arroz escuro

Características físicas: Mede cerca de 20 cm de comprimento. O macho
adulto é preto-azulado, mas dependendo da iluminação só se enxerga a cor
negra. A fêmea é marrom-escura. Possui bico alongado e fino.
Distribuição geográfica: Ocorre em todo o Brasil e nos países da América do
Sul, à exceção da Cordilheira dos Andes.
Habitat: Habita paisagens abertas como campos, pastos, parques e jardins.
Dieta: Alimenta-se de sementes e pequenos insetos.
Reprodução: Põe de 4 a 5 ovos, incubados por 11 a 12 dias.

CURIOSIDADES
O hábito de fuçar nas fezes do gado à procura de sementes lhe confere o
nome popular. É considerado praga agrícola, especialmente em arrozais do
Sul do país.
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Lista de aves registradas na área de abrangência da Usina
Hidrelétrica Barra Grande, classificadas por famílias
* Espécie classificada na lista da IUCN (International Union for
Conservation of Nature) como “quase ameaçada”, “vulnerável”,
“em perigo” ou “criticamente em perigo” de extinção:
Rheidae
Rhea americana*

ema

Tinamidae
Crypturellus obsoletus
Crypturellus parvirostris
Crypturellus tataupa
Rhynchotus rufescens
Nothura maculosa

inhambu-guaçu
inhambu-chororó
inhambu-chintã
perdigão
codorna-do-campo

Anatidae
Cairina moschata
Amazonetta brasiliensis
Anas flavirostris
Anas georgica
Spatula versicolor
Dendrocygna viduata

pato-do-mato
marreca-pé-vermelho
marreca-pardinha
marreca-parda
marreca-cricri
marreca-piadeira

Cracidae
Penelope obscura

jacuaçu

Odontophoridae
Odontophorus capueira

uru

Podicipedidae
Tachybaptus dominicus
Podilymbus podiceps

mergulhão-pequeno
mergulhão

Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus

biguá

Anhingidae
Anhinga anhinga

biguatinga

Ardeidae
Nycticorax nycticorax
Butorides striata
Bubulcus ibis
Ardea alba

savacu
socozinho
garça-vaqueira
garça-branca-grande

Ardea cocoi

garça-moura

Syrigma sibilatrix

maria-faceira
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Egretta thula

garça-branca-pequena

Threskiornithidae
Plegadis chihi
Mesenbrinibis cayennensis

maçarico-preto
coró-coró

Phimosus infuscatus

maçarico-de-cara-pelada

Theristicus caudatus

curicaca

Platalea ajaja

colhereiro-americano

Ciconiidae
Ciconia maguari
Mycteria americana

joão-grande
cabeça-seca

Cathartidae
Cathartes aura
Cathartes burrovianus
Coragyps atratus
Sarcoramphus papa

urubu-de-cabeça-vermelha
urubu-de-cabeça-amarela
urubu-de-cabeça-preta
urubu-rei

Pandionidae
Pandion haliaetus

águia-pescadora

Accipitridae
Leptodon cayanensis
Elanoides forficatus
Elanus leucurus
Rostrhamus sociabilis
Harpagus diodon
Ictinia plumbea
Circus buffoni
Accipiter poliogaster*
Accipiter superciliosus

gavião-de-cabeça-cinza
gavião-tesoura
gavião-peneira
gavião-caramujeiro
gavião-bombachinha
sovi
gavião-do-mangue
tauató-pintado
gavião-miudinho

Accipiter striatus

gavião-miúdo

Accipiter bicolor

gavião-bombachinha-grande

Geranospiza caerulescens
Pseudastur polionotus*
Buteogallus urubitinga

gavião-pernilongo
gavião-pombo
gavião-preto

Heterospizias meridionalis

gavião-cabloco

Harpyhaliaetus coronatus*

águia-cinzenta

Busarellus nigricollis
Parabuteo leucorrhous
Rupornis magnirostris
Geranoaetus albicaudatus
Geranoaetus melanoleucus
Buteo brachyurus

gavião-belo
gavião-de-sobre-branco
gavião-carijó
gavião-de-rabo-branco
águia-chilena
gavião-de-cauda-curta
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Spizaetus tyrannus
Spizaetus melanoleucus
Spizaetus ornatus*

gavião-pega-macaco
gavião-pato
gavião-de-penacho

Falconidae
Caracara plancus
Milvago chimachima

caracará
carrapateiro

Milvago chimango

chimango

Micrastur ruficollis

falcão-caburé

Micrastur semitorquatus

falcão-relógio

Falco sparverius

quiriquiri

Falco femoralis

falcão-de-coleira

Falco peregrinus

falcão-peregrino

Rallidae
Aramides saracura
Laterallus leucopyrrhus
Pardirallus nigricans

saracura-do-mato
sanã-vermelha
saracura-sanã

Pardirallus sanguinolentus

saracura-do-banhado

Gallinula chloropus

frango-d’água-comum

Gallinula malanops

frango-d’água-carijó

Fulica leucoptera

carqueja-de-bico-amarelo

Cariamidae
Cariama cristata

seriema

Charadriidae
Vanellus chilensis

quero-quero

Recurvirostridae
Himantopus melanurus

pernilongo-de-costas-brancas

Scolopacidae
Gallinago paraguaiae
Gallinago undulata

narceja
narcejão

Jacanidae
Jacana jacana

jaçanã

Rhynchopidae
Rynchops niger

talha-mar

Columbidae
Columbina talpacoti

rolinha-roxa

Columbina picui

rolinha-picuí

Columba livia
Patagioenas picazuro
Patagioenas cayennensis
Zenaida auriculata
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pombo-doméstico
pombão
pomba-galega
pomba-de-bando

Leptotila verreauxi
Leptotila rufaxilla
Geotrygon montana

juriti-pupu
juriti-gemedeira
pariri

Psittacidae
Pyrrhura frontalis
Myiopsitta monachus
Pionopsitta pileata

tiriba-de-testa-vermelha
caturrita
cuiú-cuiú

Pionus maximiliani

maitaca-verde

Amazona vinacea*

papagaio-de-peito-roxo

Amazona pretrei*

papagaio-charão

Cuculidae
Piaya cayana
Coccyzus melacorhyphus
Coccyzus americanus
Crotophaga ani
Guira guira
Tapera naevia

alma-de-gato
papa-lagarta-acanelado
papa-lagarta-de-asa-vermelha
anu-preto
anu-branco
saci

Tytonidae
Tyto alba

coruja-das-torres

Strigidae
Megascops choliba
Megascops sanctaecatarinae
Pulsatrix koeniswaldiana
Strix hylophila*
Strix virgata
Glaucidium brasilianum
Athene cunicularia
Asio clamator
Asio stygius
Asio flammeus

corujinha-do-mato
corujinha-do-sul
murucututu-de-barriga-amarela
coruja-listrada
coruja-do-mato
caburé
coruja-buraqueira
coruja-orelhuda
mocho-diabo
mocho-dos-banhados

Nyctibiidae
Nyctibius griseus

mãe-da-lua

Caprimulgidae
Lurocalis semitorquatus
Chordeiles minor
Podager nacunda
Nyctidromus albicollis
Caprimulgus sericocaudatus

tuju
bacurauzinho
corucão
bacurau
bacurau-rabo-de-seda

Caprimulgus longirostris

bacurau-da-telha

Hydropsalis torquata

bacurau-tesoura
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Macropsalis forcipata
Eleothreptus anomalus*

bacurau-tesoura-gigante
curiango-do-banhado

Apodidae
Cypseloides fumigatus
Cypseloides senex
Streptoprocne zonaris
Chaetura cinereiventris
Chaetura meridionalis

taperuçu-preto
taperuçu-velho
taperuçu-de-coleira-branca
andorinhão-de-sobre-cinzento
andorinhão-do-temporal

Trochilidae
Florisuga fusca
Colibri serrirostris
Anthracothorax nigricollis
Stephanoxis lalandi
Cholorostilbon lucidus
Thalurania glaucopis
Hylocharis chrysura
Leucochloris albicollis

beija-flor-preto
beija-flor-de-orelha-violeta
beija-flor-de-veste-preta
beija-flor-de-topete
besourinho-de-bico-vermelho
beija-flor-de-fronte-violeta
beija-flor-dourado
beija-flor-de-papo-branco

Trogonidae
Trogon surrucura
Trogon rufus

surucuá-variado
surucuá-de-barriga-amarela

Alcedinidae
Megaceryle torquata
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana

martim-pescador-grande
martim-pescador-verde
martim-pescador-pequeno

Bucconidae
Nystalus chacuru

joão-bobo

Ramphastidae
Ramphastos dicolorus

tucano-de-bico-verde

Picidae
Picumnus temminckii

pica-pau-anão-de-coleira

Picumnus nebulosus*

pica-pau-anão-carijó

Melanerpes candidus

pica-pau-branco

Melanerpes flavifrons

benedito-de-testa-amarela

Veniliornis spilogaster

picapauzinho-verde-carijó

Piculus aurulentus*
Colaptes melanochloros
Colaptes campestris
Dryocopus lineatus
Campephilus robustus
Thamnophilidae
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pica-pau-dourado
pica-pau-verde-barrado
pica-pau-do-campo
pica-pau-de-banda-branca
pica-pau-rei

Batara cinerea
Mackenziaena leachii
Thamnophilus ruficapillus
Thamnophilus caerulescens

matracão
borralhara-assobiadora
choca-de-chapéu-vermelho
choca-da-mata

Dysithamnus mentalis

choquinha-lisa

Drymophila rubricollis

trovoada-de-bertoni

Drymophila malura

choquinha-carijó

Conopophagidae
Conopophaga lineata

chupa-dente

Grallariidae
Grallaria varia
Hylopezus nattereri

tovacuçu
pinto-do-mato

Rhinocryptidae
Scytalopus notorius
Scytalopus iraiensis*

tapaculo-preto
macuquinho-da-várzea

Formicariidae
Chamaeza campanisona
Chamaeza ruficauda

tovaca-campainha
tovaca-de-rabo-vermelho

Scleruridae
Sclerurus scansor

vira-folha

Dendrocolaptidae
Sittasomus griseicapillus
Xiphocolaptes albicollis
Dendrocolaptes platyrostris
Xiphorhynchus fuscus
Lepidocolaptes falcinellus
Campylorhamphus falcularius

arapaçu-verde
arapaçu-de-garganta-branca
arapaçu-grande
arapaçu-rajado
arapaçu-escamado-do-sul
arapaçu-de-bico-torto

Furnariidae
Cinclodes pabsti*
Furnarius rufus
Leptasthenura striolata

pedreiro
joão-de-barro
grimpeirinho

Leptasthenura setaria*

grimpeiro

Synallaxis ruficapilla

pichororé

Synallaxis cinerascens
Synallaxis spixi
Cranioleuca obsoleta
Phacellodomus striaticollis
Clibanornis dendrocolaptoides*
Anumbius annumbi
Syndactyla rufosuperciliata

pi-puí
joão-teneném
arredio-aliváceo
tio-tio
cisqueiro
cochicho
trepador-quiete
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Philydor rufum
Lochmias nematura
Heliobletus contaminatus
Xenops rutilans

limpa-folha-de-testa-baia
joão-porca
trepadorzinho
bico-virado-carijó

Tyrannidae
Mionectes rufiventris
Leptopogon amaurocephalus
Hemitriccus obsoletus
Myiornis auricularis
Poecilotriccus plumbeiceps

abre-asa-de-cabeça-cinza
cabeçudo
catraca
miudinho
tororó

Phyllomyias burmeisteri

piolhinho-chiador

Phyllomyias virescens

piolhinho-verdoso

Phyllomyias fasciatus

piolhinho

Phyllomyias griseocapilla*

piolhinho-serrano

Myiopagis caniceps

guaracava-cinzenta

Myiopagis viridicata

guaracava-de-crista-alaranjada

Elaenia chilensis

guaracava-de-crista-branca

Elaenia parvirostris

guaracava-de-bico-curto

Elaenia mesoleuca

tuque

Alaenia obscura
Camptostoma obsoletum
Serpophaga nigricans
Serpophaga subcristata
Capsiempis flaveola
Euscarthmus meloryphus

tucão
risadinha
joão-pobre
alegrinho
marianinha-amarela
barulhento

Phylloscartes ventralis

borboletinha-do-mato

Culicivora caudacuta*

papa-moscas-do-campo

Tolmomyias sulphurescens
Platyrinchus mystaceus

bico-chato-de-orelha-preta
patinho

Myiophobus fasciatus

filipe

Hirundinea ferruginea

gibão-de-couro

Lathrotriccus euleri
Cnemotriccus fuscatus
Contopus cinereus
Pyrocephalus rubinus
Knipolegus cyanirostris
Knipolegus lophotes
Knipolegus nigerrimus
Colonia colonus
Satrapa icterophrys
136

enferrujado
guaracavuçu
papa-moscas-cinzento
príncipe
maria-preta-de-bico-azul
maria-preta-de-penacho
maria-preta-de-garganta-vermelha
viuvinha
suiriri-pequeno

Xolmis cinereus
Xolmis dominicanus*
Muscipipra vetula
Machetornis rixosa
Legatus leucophailus
Myiozetetes similis
Pitangus sulphuratus
Myiodynastes maculatus

primavera
noivinha-de-rabo-preto
tesoura-cinzenta
suiriri-cavaleiro
bem-te-vi-pirata
bentevizinho-de-penacho-vermelho
bem-te-vi
bem-te-vi-rajado

Megarynchus pitangua

neinei

Empidonomus varius

peitica

Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Sirystes sibilator
Myiarchus swainsoni

suiriri
tesourinha
gritador
irré

Cotingidae
Phibalura flavirostris*

tesouninha-da-mata

Pipridae
Chiroxiphia caudata

tangará

Tityridae
Schiffornis virescens
Pachyramphus viridis
Pachyramphus castaneus
Pachyramphus polychopterus
Pachyramphus validus
Tityra inquisitor
Tityra cayana

flautim
caneleiro-verde
caneleiro
caneleiro-preto
caneleiro-de-chapéu-preto
anambé-branco-de-bochecha-parda
anambé-branco-de-rabo-preto

Vireonidae
Cyclarhis gujanensis
Vireo olivaceus
Hylophilus poicilotis

pitiguari
juruviara
verdinho-coroado

Corvidae
Cyanocorax caeruleus*
Cyanocorax chrysops

gralha-azul
gralha-picaça

Hirundinidae
Pygochelidon cyanoleuca
Alopochelidon fucata

andorinha-pequena-de-casa
andorinha-morena

Stelgidopteryx ruficollis

andorinha-serradora

Progne tapera

andorinha-do-campo

Progne chalybea
Tachycineta leucorrhoa

andorinha-doméstica-grande
andorinha-de-sobre-branco
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Petrochelidon pyrrhonota

andorinha-de-dorso-acanelado

Troglodytidae
Troglodytes musculus

corruíra

Polioptilidae
Polioptila lactea*

balança-rabo-leitoso

Turdidae
Catharus ustulatus
Turdus flavipes

sabiá-de-óculos
sabiá-una

Turdus rufiventris

sabiá-laranjeira

Turdus leucomelas

sabiá-barranco

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

Turdus subalaris

sabiá-ferreiro

Turdus albicollis

sabiá-coleira

Mimidae
Mimus saturninus

sabiá-do-campo

Motacillidae
Anthus lutescens

caminheiro-zumbidor

Anthus hellmayri

caminheiro-de-barriga-amarela

Thraupidae
Saltator similis
Saltator maxillosus
Pyrrhocoma ruficeps
Trichothraupis melanops
Tachyphonus coronatus
Thraupis sayaca

trinca-ferro-verdadeiro
bico-grosso
cabecinha-castanha
tié-de-topete
tié-preto
sanhaçu-cinzento

Thraupis cyanoptera*

sanhaçu-de-encontro-azul

Thraupis bonariensis

sanhaçu-papa-laranja

Stephanophorus diadematus
Pipraeidea melanonota

sanhaçu-frade
saíra-viúva

Tangara preciosa

saíra-preciosa

Tersina viridis

saí-andorinha

Hemithraupis guira

saíra-de-papo-preto

Emberizidae
Zonotrichia capensis
Ammodramus humeralis
Haplospiza unicolor
Donacospiza albifrons
Poospiza nigrorufa
Poospiza cabanisi
Sicalis flaveola
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tico-tico
tico-tico-do-campo
cigarra-bambu
tico-tico-do-banhado
quem-te-vestiu
tico-tico-da-taquara
canário-da-terra-verdadeiro

Sicalis luteola
Emberizoides ypiranganus
Embernagra platensis
Volatinia jacarina
Sporophila plumbea
Sporophila caerulescens
Sporophila hypoxantha
Sporophila hypochroma*
Coryphospingus cucullatus

tipio
canário-do-brejo
sabiá-do-banhado
tiziu
patativa
coleirinho
caboclinho-barriga-vermelha
caboclinho-sobre-ferrugem
tico-tico-rei

Cardinalidae
Piranga flava

sanhaçu-de-fogo

Habia rubica

tié-do-mato-grosso

Amaurospiza moesta*
Cyanoloxia brissonii
Cyanoloxia glaucocaerulea

negrinho-do-mato
azulão
azulinho

Parulidae
Parula pitiayumi

mariquita

Geothlypis aequinoctialis

pia-cobra

Basileuterus culicivorus

pula-pula

Basileuterus leucoblepharus

pula-pula-assobiador

Icteridae
Cacicus haemorrhous

guaxe

Cacicus chrysopterus

tecelão

Icterus cayanensis

encontro

Gnorimopsar chopi

graúna, chopim

Xanthopsar flavus*
Pseudoleistes guirahuro
Agelaioides badius
Molothrus rufoaxillaris

veste-amarela
chopim-do-brejo
asa-de-telha
vira-bosta-picumã

Molothrus bonariensis

vira-bosta

Sturnella superciliaris

polícia-inglesa-do-sul

Fringillidae
Sporagra magellanica

pintassilgo

Euphonia chlorotica

fim-fim

Euphonia chalybea*

cais-cais

Euphonia cyanocephala
Euphonia pectoralis
Chlorophonia cyanea

gaturamo-rei
ferro-velho
bandeirinha

Passeridae
Passer domesticus

pardal
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GLOSSÁRIO
Adunco: em forma de gancho, recurvado.
Antropizado: alterado pela ação do homem.
Artrópodes: animais invertebrados com patas articuladas e corpo
dividido em segmentos, recoberto por um exoesqueleto de quitina,
como insetos, caranguejos, escorpiões, aranhas etc.
Bioma: espaço terrestre ou aquático que apresenta característica
semelhante (como o tipo de vegetação), com uma comunidade biológica
própria, condicionada por fatores ambientais (como clima e solo).
Brejo: terreno alagado, pântano.
Campos sujos: vegetação com fisionomia herbácea e arbustiva com
arbustos e subarbustos espaçados entre si, geralmente estão sobre
solos mais rasos que podem apresentar pequenos trechos de rochas ou
solos mais profundos, mas pouco férteis.
Campos rupestres de altitude: ecossistemas encontrados sobre
topos de serras e chapadas de altitudes superiores a 900 metros com
afloramentos rochosos onde predominam ervas, gramíneas e arbustos,
podendo ter arvoretas pouco desenvolvidas.
Canibalismo: ato de alimentar-se de indivíduos da mesma espécie.
Capoeira: vegetação secundária em estágio médio de regeneração.
Capoeirão: vegetação secundária em estágio avançado de regeneração.
Capoeirinha: vegetação secundária em estágio inicial de regeneração.
Carnívoro: animal que se alimenta de outros animais.
Classificação zoológica: arranjo sistemático de animais em categorias
ou agrupamentos, baseado em características inter-relacionadas.
Cloaca: orifício que serve tanto para excreção quanto para reprodução,
existente em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos primitivos.
Coberteira: penas que recobrem o corpo das aves, menores que aquelas
das asas e da cauda.
Coroa: porção localizada na cabeça das aves
Crisso: é a parte termimal do abdômen das aves, entre as coxas e a
cauda (região ao redor da cloaca).
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Dimorfismo sexual: quando uma espécie apresenta formas diferentes
entre machos e fêmeas, seja na cor, tamanho ou formato (exemplo:
diferenças na coloração e plumagem das aves).
Dispersão: movimento para fora da área de origem de uma espécie
animal ou vegetal, de forma ativa ou passiva, no sentido de colonizar
novas áreas.
Distal: afastado da raiz do membro. Longe do tronco ou do ponto de
inserção.
Dorsal ou dorso: região das costas dos animais.
Egretas: penas longas e delicadas que decoram a plumagem de certas
espécies de garças (família Ardeidae) durante a estação reprodutiva.
Endêmica: condição de uma espécie nativa restrita e exclusiva de
determinada área ou região.
Epífitas: são plantas que vivem sobre outras plantas.
Espécie exótica: espécie não nativa, introduzida em uma determinada
área ou região, geralmente pela ação do homem.
Espelho alar: coloração diferenciada (normalmente em tons “metálicos”)
das rêmiges secundárias, presente em algumas espécies de aves, sendo
mais comumente observado em patos e marrecos.
Estuário: ambiente aquático de transição entre um rio e o mar.
Folhiço: camada presente sobre o solo do interior das matas, formada
por restos vegetais, tais como folhas caídas, galhos, cascas e frutos.
Forragear: ação de buscar alimento.
Gravatá: designação comum dada a várias espécies de plantas epífitas e
terrestres da família das bromeliáceas.
Habitat: ambiente onde um organismo vive e que oferece condições
para o seu desenvolvimento, sobrevivência e reprodução.
Insetívoro: animal que se alimenta de insetos.
Invertebrados: animais sem coluna vertebral. Esse grupo inclui vermes,
moluscos e artrópodes.
Lagunas salobras: lagoas situadas geralmente em regiões litorâneas
com grau de salinização intermediário entre água doce e água do mar.
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Liquens: são associações simbióticas de mutualismo entre fungos
e algas, que comumente recobrem galhos e troncos das árvores e
superfícies rochosas.
Loro: porção entre a base do bico e os olhos.
Mata atlântica: floresta úmida que ocorre ao longo do litoral brasileiro,
atingindo porções interiores do Brasil, Argentina e Paraguai.
Mata ciliar: também chamada vegetação ripária é a formação vegetal
ribeirinha, que ocorre nas margens de rios e mananciais.
Mata de galeria: formação vegetal diferenciada que se desenvolve ao
longo das margens ou vale de um rio.
Mata mesófila: o memo que floresta estacional semidecidual. Constitui
uma vegetação pertencente ao bioma da Mata Atlântica (Mata Atlântica
do Interior), sendo típica do Brasil Central e condicionada à dupla
estacionalidade climática: uma estação com chuvas intensas de verão,
seguidas por um período de estiagem.
Mata secundária: vegetação em processo de regeneração que se
desenvolve após o abandono de uma área desmatada.
Monogâmicos: animais que estabelecem casais com um macho e uma
única fêmea.
Mucuras: nome vulgar para alguns marsupiais (gambás e cuícas).
Nidificar: ato de construir ninho.
Nome científico: sistema binomial (indicando o gênero e a espécie
a qual pertence), introduzido por Lineu, para identificar um ser vivo
e padronizar a sua denominação em todos os países. Normalmente
em latim e escrito em padrão itálico, com a denominação genérica
(primeiro nome) iniciando por letra maiúscula.
Ocelo: pequeno olho. Olho simples dos insetos. Recebem também esse
nome todas as manchas arredondadas em forma de pequenos olhos
presentes em pelos de animais, penas de aves, asas de insetos etc.
Ofiófago: animal que se alimenta de serpentes.
Onívoro: animal que tem uma dieta alimentar variada, de origem animal
e vegetal.
Ovíparo: espécie animal que se reproduz por meio de ovos. Os filhotes
se desenvolvem dentro dos ovos, fora do corpo materno.
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Palustre: relativo a pântanos.
Pés palmados: pés com membranas entre os dedos.
Pestanas: o mesmo que cílios.
Píleo: parte superior da cabeça de uma ave.
Piscívoro: animal que se alimenta de peixes.
Predar ou predação: ato onde um animal mata outro organismo com o
objetivo de dele se alimentar.
Ramagem: conjunto dos ramos de uma planta, ramada.
Rêmiges: penas grandes presentes nas asas das aves.
Restinga: terreno arenoso e salino, próximo ao mar e coberto de plantas
herbáceas (vegetação litorânea).
Retrizes: Penas grandes que formam a cauda das aves.
Secreção: substância expelida por um animal, geralmente produzida
por meio de glândulas.
Silvicultura: atividade ligada à implantação e regeneração de florestas
com fins comerciais e/ou preservacionistas.
Sub-bosque: vegetação que ocupa o estrato mais baixo (próximo
ao solo) em uma floresta, sendo formado por espécies herbáceas e
arbustivas, além de plantas jovens (mudas) das espécies arbóreas.
Terrícola: animal que vive na terra.
Ventral ou ventre: região do ventre (barriga) dos animais.
Vertebrados: animais que possuem coluna vertebral (peixes, anfíbios,
répteis, aves e mamíferos).
Vertebral: região formada por ossos da coluna – as vértebras, que se
organizam do pescoço até a cauda.
Vestigiais: relativo a vestígio. Órgãos cuja forma e função original estão
reduzidas ou ausentes.
Vocalização: sons emitidos pelos animais por meio de estruturas
especiais (exemplo: canto dos pássaros e o coachar dos sapos e rãs).
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