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No Ceará encontram-se representativas amostras de biomas brasileiros, 

várias delas sob regime de proteção governamental. Considerando a utilidade 

das aves como indicadores da qualidade do ambiente em que vivem, o IBAMA

através do seu centro especializado, o CEMAVE, tem realizado diversos estudos 

em unidades de conservação do Estado a fim de prover subsídios técnicos 

necessários à definição de propostas e ações para a conservação da 

biodiversidade ali existente, haja vista que, medidas de impacto positivo para 

determinadas espécies ou agrupamentos, beneficiam, conseqüentemente, as 

comunidades como um todo.

Após os levantamentos realizados na Estação Ecológica de Aiuaba,

Floresta Nacional do Araripe, Área de Proteção Ambiental do Araripe e Parque 

Nacional de Ubajara, temos a satisfação de trazer a público mais este trabalho do 

Centro, o qual, além de auxiliar na elaboração de propostas dentro do modelo de 

gestão biorregional, representa ainda, uma divulgação da riqueza das aves do 

Maciço do Baturité e finalmente um guia de identificação para os adeptos da 

observação  de aves. Com relação a este último aspecto, acredito e espero que a 

presente publicação venha influir em mudança cultural voltada para a percepção 

que as cores e cantos destas exuberantes espécies de nossa avifauna são mais 

vibrantes quando elas estão em liberdade.

Marcus Luiz Barroso Barros

Presidente do IBAMA

Aves do Maciço do Baturite, Ceará
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Os maciços úmidos do Ceará, entre os quais destaca-se a Serra do 

Baturité, situada à 90km de Fortaleza, constituem-se importantes setores de 

produção agrícola e de concentração demográfica por apresentarem condições 

geográficas e ecológicas favoráveis e configurarem parcelas territoriais de 

exceção no contexto de semi-árido cearense (Semace, 1992).

A Área de Proteção Ambiental do Maciço do Baturité, a primeira e mais 

extensa APA criada pelo governo do estado do Ceará, abrange uma área de 

32.690ha e localiza-se na porção nordeste do estado, na região serrana do 

Maciço (Figura 01). Foi instituída por meio do Decreto Estadual nº 20.956, de 18 

de setembro de 1990. Delimitada pela cota dos 600 metros é composta pelos 

municípios de Aratuba, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Mulungu, Pacoti, 

Palmácia e Redenção.

Suas características climáticas e geomorfológicas únicas possibilitaram 

a evolução de uma complexa cobertura vegetal, com características gerais de 

floresta tropical úmida, e atualmente fazendo parte do Complexo Florestal da 

Mata Atlântica (SNE, 1993), que abriga uma rica biodiversidade, onde podemos

encontrar espécies tipicamente amazônicas, assim como da Floresta Atlântica.

Ressalta-se que devido ao isolamento físico provocado pelas características 

climáticas e geomorfológicas da região, a APA do Maciço do Baturité apresenta 

um alto grau de endemismo de espécies. 

Aves do Maciço do Baturite, Ceará

O Maciço do Baturité
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O Projeto

A gestão biorregional busca encontrar escalas ecologicamente viáveis, 

economicamente práticas e socialmente convenientes para os programas de 

conservação e desenvolvimento, associando-se à consecução de uma 

sociedade mais justa e equilibrada ambientalmente.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – Ibama, vem atuando de forma efetiva em toda a região que 

corresponde ao Maciço do Baturité por meio de um projeto especial, o 

Planejamento Biorregional do Maciço do Baturité, que representa uma 

abordagem integradora e visa harmonizar a conservação da natureza com o 

desenvolvimento social e econômico das comunidades que ali residem. Trata-se

de um processo organizacional que procura trazer para uma mesma arena todos 

os atores sociais que atuam na referida região, de forma a promoverem a 

conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos, e a partir disso, definir 

objetivos, metas, ações individuais e conjuntas, formas de gestão participativa e 

monitoramento.

Dentro desta visão integradora, a Gerência Executiva do Ibama no 

Ceará, solicitou ao Centro Nacional de Pesquisa para a Conservação das Aves

Silvestres – Cemave a elaboração deste livro, a fim de subsidiar ações e 

propostas de mecanismos de conservação para a região, além de servir como 

instrumento de divulgação.

Para a elaboração do livro foram realizadas expedições ao local de 

estudo, procurando-se amostrar os diversos ambientes da região do Maciço. As

atividades de campo ocorreram nos municípios de Pacoti, Guaramiranga, 

Capistrano, Mulungu, Redenção, Aracoiaba e Barreiras, entre os anos de 2002  e 

2003.

Aves do Maciço do Baturite, Ceará
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Os métodos utilizados foram os usuais em estudos de inventariamento 

da avifauna, além do levantamento de informações já existentes sobre a avifauna 

local, como consta em Semace (1992). 

Durante cada expedição foram realizadas atividades de observação 

direta, com o auxílio de binóculos e gravador, para registro sonoro e atração de 

indivíduos da mesma espécie (play back) e capturas, com redes de neblina do 

tipo mist nets, com 36 e 61mm de diâmetro, medindo 12 x 2,5m, instaladas 

próximas do solo e também da copa de árvores, em ambientes florestados, de 

forma a amostrar vários estratos. As redes permaneciam armadas das 05h 30min 

às 17h 30min, sendo revisadas em intervalos de 40 minutos. 

A rede de captura ornitológica foi um método desenvolvido no Japão para 

a captura de aves para alimentação. Atualmente várias atividades que envolvem 

a ornitologia dependem do uso das redes, sendo este método considerado o mais 

eficiente para o estudo das aves de sub-bosque de florestas tropicais (Okia,

1979; Karr, 1981 apud Ibama, 1994). Após a captura, as aves eram colocadas em 

sacos de pano e conduzidas ao local de processamento, sendo identificadas com 

guias de campo especializados (Dunning, 1982; Schauensee, 1982; Ridgely,

1989, 1994 e Sick, 1997).

Após a identificação cada ave foi anilhada com anilha metálica fornecida 

pelo Cemave. O processo de anilhamento consiste na colocação, no tarso da 

ave, de um anel contendo um código com uma letra, que corresponde ao seu 

diâmetro, e cinco números que nunca se repetem em outra anilha, além do 

endereço do Cemave (CP 34, Brasília/DF), para onde devem ser enviadas

informações no caso de recuperação das anilhas (Figura 02). 

No Brasil, o Centro Nacional de Pesquisa para a Conservação das Aves
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Silvestres – Cemave, organiza, coordena e impulsiona o sistema de anilhamento 

de aves, além de propor políticas e ações de conservação de aves, apoiado em 

dados criteriosamente coletados e analisados (Ibama, 1994).

Utilizando-se o processo do anilhamento, torna-se possível monitorar a 

avifauna, estimar o tamanho de uma população de acordo com as taxas de 

captura e recaptura, estudar deslocamentos, definir padrões biológicos, tais 

como período reprodutivo, padrões de muda, entre outros. Elaborou-se ainda um 

capítulo contendo as características gerais de 36 espécies, com fotografias, a fim 

de auxiliar na identificação das aves da região.

Aves do Maciço do Baturite, Ceará
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Aves do Maciço do Baturité

Foram relacionadas para a região do Maciço do Baturité 228 espécies de 

aves, conforme se verifica na Tabela 1. Destas, 102 espécies (44,7%) são não-

passeriformes e 126 espécies (55,2%) passeriformes. Das 45 famílias 

registradas, 29 são não-passeriformes e 26 passeriformes. Entre os não-

passeriformes destaca-se como a mais representativa a família Trochilidae, com 

15 espécies, e entre os passeriformes, a família Tyrannidae, com 41 espécies.

O total de espécies catalogadas para o Maciço corresponde a 44,3% de 

um total de 515 espécies de aves registradas para o estado do Ceará (Silva & 

Albano, 2002).

Endemismos e Espécies Ameaçadas

Das aves relacionadas, merece destaque a ocorrência de 19 espécies 

endêmicas, como o jacu-verdadeiro (Penelope jacucaca), periquito-do-sertão 

(Aratinga cactorum), periquito-de-cara-suja (Pyrrhura anaca), marronzinho 

(Phaethornis gounellei), joão-bobo (Nystalus maculatus), pica-pau-anão-pintado 

(Picumnus pygmaeus), pica-pau-anão-do-nordeste (Picumnus limae), pica-pau-

de-banda-branca (Dryocopus lineatus), choca-da-mata (Thamnophilus

caerulescens), chorozinho-de-boné (Herpsilochmus pileatus), amassa-barro 

(Furnarius figulus), arredio-de-cabeça-cinza (Cranioleuca semicinerea),

arapaçu-do-nordeste (Xiphocolaptes falcirostris), maria-de-olho-branco 

(Hemitriccus mirandae), caneleiro-enxofre (Casiornis fusca), cancã (Cyanocorax

cyanopogon), garinchão-de-bico-grande (Thyothorus longirostris), coleiro 

(Sporophila albogularis), galo-de-campina (Paroaria dominicana); e 15 espécies 

ameaçadas de extinção: jacu-verdadeiro (Penelope jacucaca), uru-do-nordeste 

Aves do Maciço do Baturite, Ceará
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Aves do Maciço do Baturite, Ceará

(Odontophorus capueira), periquito-de-cara-suja (Pyrrhura anaca), udu-de-

coroa-azul (Momotus momota), pica-pau-anão-do-nordeste (Picumnus limae),

choca-da-mata (Thamnophilus caerulescens), chupa-dente (Conopophaga

lineata), bico-virado-miúdo (Xenops minutus), vira-folhas (Sclerurus scansor),

arapaçu-do-nordeste (Xiphocolaptes falcirostris), arapaçu-rajado 

(Lepidocolaptes fuscus), maria-de-olho-branco (Hemitriccus mirandae), ferreiro 

(Procnias averano), saíra-militar (Tangara cyanocephala), pintassilgo (Carduelis

yarellii).

O total de espécies endêmicas no Maciço do Baturité corresponde a 8,3% 

das aves inventariadas, fato que se mostra bastante significativo visto que, em 

outras regiões, o número de endemismos pode ser relativamente menor, como 

observado em Santos (2001), que encontrou cinco espécies endêmicas em uma 

área de Cerrado; e ainda Nascimento(2000), que encontrou, em duas áreas de 

Caatinga, duas e três aves endêmicas, respectivamente.

Espécies raras e de distribuição restrita tendem a serem eliminadas com 

maior facilidade em conseqüência da redução do habitat disponível. Também não 

são capazes de manter populações viáveis fora de seus habitats, sendo que a 

identificação e a preservação das áreas ricas em espécies endêmicas fazem 

parte da estratégia global para a conservação da biodiversidade, que designa 

como prioritárias as áreas com particular riqueza de espécies e endemismos 

(Fjeldsa & Rahbek, 1997).

Devido ao número de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, a 

área do Maciço enquadra-se como área prioritária, de acordo com a Conservation 

International (2000) e uma Área Importante para as Aves - IBA, segundo os 

critérios da BirdLife International (Bencke & Maurício, 2002).
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Para a avaliação da composição avifaunística, foram utilizados 

parâmetros qualitativos, como:

Dieta

As espécies foram agrupadas quanto a sua dieta, com dados obtidos em 

observações de campo e de literatura. As categorias alimentares seguem 

conforme àquelas utilizadas por Motta-Junior (1990): insetívoros (INS), com ¾ 

ou mais de insetos e outros artrópodes na dieta; onívoros (ONI), com mais de ¾ 

de insetos, outros artrópodes e frutos em proporções similares; frugívoros (FRU), 

com mais de ¾ de frutos; granívoros (GRA), com ¾ ou mais de grãos; 

nectarívoros (NEC), néctar e pequenos insetos ou outros artrópodes; carnívoros

(CAR) e detrítivoros (DET), vertebrados vivos e mortos, respectivamente, ao 

menos em ¾ da dieta.

O estudo das relações tróficas, pela compreensão dos padrões de 

exploração de alimentos, oferece parâmetros importantes para a avaliação de 

uma comunidade de aves. No Maciço do Baturité a estrutura trófica da avifauna 

obedece ao padrão de outras áreas, com predominância das espécies 

insetívoras, que constituem dois grupos distintos, o de espécies generalistas, que 

geralmente habitam áreas abertas, bordas de mata e possuem grande 

adaptabilidade a ambientes degradados (Tyrannidae) e outro grupo, o de 

espécies especialistas, que residem no interior da mata, sendo os representantes 

mais raros os Dendrocolaptidade e Formicariidae. 

No Maciço a categoria de dieta insetívora apresentou o maior número de 

espécies (41,2%), seguido das espécies onívoras com 25,4% e das carnivoras 

Aves do Maciço do Baturite, Ceará
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com 11,8% (Figura 03).

Em 12 famílias (26,6%), todos os seus representantes são 

exclusivamente insetívoros: Cuculidae, Nyctibiidae, Caprimulgidae, Apodidae,

Galbulidae, Bucconidae, Picidae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae 

e Hirundinidae.

As famílias Tinamidae, Anatidae, Rallidae, Jacanidae, Charadriidae, 

Scolopacidae, Momotidae, Cotingidae, Corvidae, Mimidae e Passeridae são 

formadas por espécies essencialmente onívoras (24,4% do total de famílias). 

Mas esta categoria também aparece representada por espécies das famílias 

Columbidae, Tyrannidae, Troglodytidae, Muscicapidae, Vireonidae e 

Emberizidae.

As famílias de espécies unicamente frugívoras são Psittacidae, 

Trogonidae,  Ramphastidae e Pipridae.

Os carnívoros são todos representantes das famílias Ardeidae,

Accipitridae, Falconidae, Tytonidae, Strigidae e Alcedinidae. Apenas Cathartidae 

possui representantes detritívoros e Trochilidae, nectarívoros, com exceção do 

emberezídeo sebito, Coereba flaveola.

A categoria granívora está representada com espécies da família 

Columbidae  e representantes dos Emberizidae  com as famílias Fringilidae e 

Estrildidae.

18



Figura 03 - Distribuição da dieta da avifauna no Maciço do Baturité/CE. INS: 

insetívora, ONI: onívora, FRU: frugívora, CAR: carnívora, GRA: granívora, NEC: 

nectarívora, DET: detritívora.

Sensitividade a distúrbios no habitat

Foram utilizadas as categorias definidas por Sotz et al. (1996), com base 

na vulnerabilidade a distúrbios que certas espécies possuem a mais que outras. 

Sendo:A - alta, M - média, B - baixa, ? - desconhecida.

Das 228 aves inventariadas, 5,3% (n = 12) são consideradas com alta 

sensibilidade (A) a perturbações no habitat.

Com nível de sensitividade médio (M), 36% das aves foram classificadas, 

e com nível baixo (B), cerca de 58% do total de espécies de aves amostradas. 

Duas espécies, o marronzinho Phaethornis gounellei e o pintassilgo Carduelis

yarellii, possuem status desconhecido (?) em relação à sensitividade  (Figura 04).

Aves do Maciço do Baturite, Ceará

Fig.3
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Figura 04 - Avifauna do Maciço do Baturité/CE quanto à sensibilidade a distúrbios 

no habitat. ?: desconhecido; A: alto; M: médio; B: baixo. 

Prioridade de conservação

São utilizadas quatro medidas qualitativas para definir prioridades de 

conservação, com base em dados disponíveis sobre população, taxas de 

destruição, níveis de proteção, pressões sofridas por determinadas espécies, 

entre outros (Stotz et al., 1996). São elas:

1 - urgente: espécies que estão em perigo e precisam de ações para a 

sua sobrevivência;

2 - alta: espécies ameaçadas, devido a sua distribuição ou restrições de 

hábitat, mostrando sinais de declínio populacional;

3 - média: espécies que não estão ameaçadas, em curto prazo, mas que 

tendem a tornar-se vulneráveis se a destruição de seus habitats continuar;

Fig.4
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4 - baixa: espécies fora de risco, de ampla distribuição, que fazem uso de 

habitats ameaçados ou não.

Nenhuma espécie obteve a classificação 1 como prioridade de 

conservação e cinco espécies a classificação 2: jacu-verdadeiro Penelope

jacucaca, periquito-de-cara-suja Pyrrhura anaca, sabiazinha Conopophaga

lineata, maria-de-olho-branco Hemitriccus mirandae e o pintassilgo Carduelis

yarellii. Na prioridade 3 encontram-se cerca de 8% e 90% receberam a 

classificação 4 (Figura 05).

A inclusão das espécies na classificação alta, 2, de conservação, é 

justificada pela falta de conhecimento sobre a biologia destas espécies e pelos 

seus níveis de endemismos (Parker et al., 1996).

,

Figura 05 - Avifauna do Maciço do Baturité/CE quanto à prioridade de 

conservação. 1: urgente; 2: alta; 3: média; 4: baixa. 

Aves do Maciço do Baturite, Ceará

Fig.5
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 Prioridade de Pesquisa

As categorias 1 - alta, 2 - média, 3 - baixa,  são definidas por Stotz et al.

(1996) com base no conhecimento existente sobre a história natural, distribuição 

e taxonomia das espécies.

Em relação à prioridade de pesquisa, na categoria 1 encontram-se o jacu-

verdadeiro Penelope jacucaca, jandaia Aratinga soltitialis, periquito-de-cara-suja 

Pyrrhura anaca, chorozinho-de-boné Herpsilochmus pileatus, maria-de-olho-

branco Hemitriccus mirandae e pintassilgo Carduelis yarellii, o que corresponde a 

cerca de 3% das aves listadas para o Maciço. Nas categorias 2 e 3 são incluídas 

8,8% e 78,5% das espécies, respectivamente (Figura 06).

A inclusão destas espécies se dá não apenas pela distribuição restrita e 

ameaças que sofrem, mas também pela necessidade de avaliação de 

populações em declínio, pouco conhecimento sobre suas distribuições, definição 

de raças geográficas e subespécies, entre outras investigações (Parker et al., 

1996).

, Fig.6
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Figura 06 - Avifauna do Maciço do Baturité/CE, quanto à prioridade de pesquisa: 

1: alta, 2: média, 3: baixa.

A ocorrência de espécies cujas populações são consideradas 

vulneráveis e raras e a inclusão da área como um hotspot da biodiversidade, 

torna a Maciço do Baturité de extrema importância para a conservação do 

patrimônio biológico do globo.

Dimensionar a diversidade da vida em números mostra-se necessário 

para fornecer instrumentos aos órgãos licenciadores, fiscalizadores e instituições 

de fomento à pesquisa. Na verdade, a existência de uma área natural, deveria, 

por si só, ser motivação suficiente para a preservação, não apenas entre 

cientistas, técnicos e ambientalistas, mas também em todos os níveis da 

sociedade.

Aves do Maciço do Baturite, Ceará
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Status: EN: espécie endêmica, AM: espécie ameaçada (Ibama, 2003), IN: espécie exótica; Dieta: 
Detritívoro (DET), Carnívoro (CAR), Nectarívoro (NEC), Insetívoro (INS), Frugívoro (FRU), Granívoro 
(GRA); Sensibilidade a Distúrbios no Hábitat (SE): Baixo (B), Médio (M), Alto (A), Desconhecido (?); 
Prioridade de Conservação (PC): Urgente (1), Alta (2), Média (3), Baixa (4); Prioridade de Pesquisa 
(PP): Alta (1), Média (2); Baixa (1).



Aves do Maciço do Baturite, Ceará

Característica de Algumas 
Aves do Maciço do Baturité

Ordem Tinamiformes

Família Tinamidae (macuco, perdiz e codorna)
Aves de aparência galinácea e de corpo volumoso. 
Deslocam-se apenas por algumas dezenas de metros e em 
seguida voltam ao solo. No período reprodutivo assobiam 

incansavelmente. Colocam ovos vivamente coloridos e 
brilhantes.

Ordem Ciconiformes

FamíliaArdeidae (garça e socó)
A maioria das espécies tem porte médio, com patas e 
pescoço compridos e bico longo e pontiagudo. Voam com o 
pescoço encolhido e as patas esticadas além da cauda. Na 
época de reprodução geralmente formam ninhais em árvores 

próximas à corpos d’água.

Família Cathartidae (urubu)
Os urubus se locomovem no solo, em longos pulos. De 
pernas longas, a sua cabeça e pescoço nus facilitam a 
limpeza após a alimentação. São consumidores de carne em 
putrefação.
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Ordem Anseriformes

FamíliaAnatidae (pato e marreca)
São aves aquáticas com patas curtas e dedos unidos por 
membranas que auxiliam a natação. As asas são curtas e 
imprimem um vôo batido e rápido. Têm bico largo e chato, 
equipado com lâminas para filtrar o alimento suspenso na 

água.

Ordem Falconiformes

FamíliaAccipitridae (gavião e águia)
Aves caçadoras de hábitos diurnos e vôo rápido e/ou 
planado. Têm porte médio ou grande e bico curto e forte. As
garras são afiadas e poderosas. São aves com excelente 
poder de visão.

Família Falconidae (falcão e carcará)
São aves caçadoras, de hábitos e formas semelhantes aos 
representantes da família Accipitridae, porém com diferenças 
de comportamento, processos de muda das penas e 
características bioquímicas. Apresentam geralmente as asas 

estreitas e pontudas.
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Ordem Galliformes

Família Cracidae a(aracuã, jacu e jacutinga)
Possuem hábitos arborícolas e têm pescoço e cauda longas. 
As asas são grandes e largas e têm patas compridas e fortes, 
com dedos grossos. Caminham e saltam por entre os galhos 
ou o chão das florestas, mas voam relativamente bem.

Família Phasianidae (udu)
Família de aves terrícolas de bico alto e duro com as bordas 
das mandíbulas serrilhadas, de pernas curtas e robustas, 
dedos fortes. Ciscam o chão à procura de pequenos 
invertebrados e sementes. São espécies cinegéticas muito 

apreciadas.

Ordem Gruiformes

Família Rallidae (saracura e carqueja)
São aves aquáticas com patas e dedos longos. 
Freqüentemente caminham à beira de lagos e banhados ou 
sobre plantas aquáticas. De bicos e pés vivamente coloridos. 
Quando espantados, seu vôo é curto, desajeitado e de pernas 

pendentes.
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Ordem Charadriiformes

Família Jacanidae (jaçanã)
No Brasil a família é representada apenas pela jaçanã, uma 
ave aquática de patas compridas e dedos extremamente 
longos. Caminha entre os tapetes de vegetação flutuante. As

rêmiges são verde-amareladas, sendo exibidas no vôo ou 
quando a ave abre suas asas.

Família Charadriidae (batuíra e quero-quero)
As batuíras são aves limícolas de vôo rápido, muitas delas 
migratórias, apresentando duas plumagens distintas: uma 
para a época de reprodução e a outra de descanso 

reprodutivo.

Família Scolopacidae (maçarico)
São aves limícolas e migratórias, aparentadas ao 
Charadriidae. Algumas espécies desta família possuem o 
bico duro, enquanto outras o possuem elástico e sensível, o 

que facilita a localização das presas.
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Ordem Columbiformes

Família Columbidae (pomba, juriti e rolinha)
São aves com corpo robusto e cabeça pequena e 
arredondada. As patas são geralmente vermelhas. Têm bico 
fino, curto e com cera na base. O vôo é “pesado” e barulhento.

Ordem Psittaciformes

Família Psittacidae (periquitos, araras e 
papagaio)
São aves geralmente muito coloridas, com bico alto, forte e 
recurvado, semelhante ao dos gaviões. Têm as asas 
compridas e o vôo rápido e batido. As asas são curtas e a 

região ao redor dos olhos é nua. Geralmente são 
barulhentas e gregárias.

Ordem Cuculiformes

Família Cuculidae (anu, alma-de-gato e papa-
lagarta)
Possuem uma cauda muito longa e o corpo esguio, além de 
um bico tenuamente curvado e um vasto repertório de gritos e 
cantos. Geralmente agrupam-se em pequenos bandos.
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Ordem Strigiformes

Família Strigidae (coruja e mocho)
São aves noturnas. Têm a cabeça e os olhos grandes, além 
de audição muito desenvolvida. O bico é curto e curvo. As
pernas são emplumadas e têm garras fortes. As asas são 

largas e o vôo é lento e silencioso.

Ordem Caprimulgiformes

Família Nyctibiidae (mãe-da-lua e urutau)
Aves noturnas, de cabeça larga e chata, ocupada em grande 
parte pelos olhos e boca descomunais. Nunca pousam no 
solo e permanecem eretos quando pousam em tocos e 
galhos.

Família Caprimulgidae (bacurau e curiango)
Família de aves noturnas. Possuem o bico transformado 
numa grande boca que funciona como uma rede para 
capturar insetos. Seus olhos são grandes e móveis, dispostos 

lateralmente. A cor de sua plumagem dificulta a identificação 
no ambiente.
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Ordem Apodiformes

Família Apodidae (andorinhão)
Aves de asas notadamente longas, estreitas e duras. Só 
confundidas com as andorinhas, com as quais se 
assemelham em particular pelo pescoço curto e pelo bico de 
base larga que serve a ambos para a captura em vôo, de 

insetos.

Família Trochilidae (beija-flor)
Aves de porte diminuto e vôo muito veloz, capazes de pairar 
no ar. Têm bico fino e longo. Ocorrem apenas nas Américas e 
a maioria tem colorido vistoso e brilhante. Alguns têm topete e 

cauda longa e bifurcada. As patas são pequenas e têm unhas 
longas.

Ordem Trogoniformes

Família Trogonidae (surucuá)
Possuem plumagem esplêndida. Bico forte e curto, alargado 
na base e serrilhado. Possui a cauda longa e retangular, que 
é mantida verticalmente pendente enquanto a ave pousa. 
Fazem ninhos em vespeiros ou árvores mortas.
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Ordem Coraciiformes

Família Alcedinidae (martim-pescador)
Reúne aves que ocorrem em ambientes aquáticos e possuem 
um bico pontiagudo e longo, apropriado para a captura de 
peixes. Têm pescoço curto e uma cabeça grande, com um 
topete freqüentemente eriçado. Pousam em locais altos e 

isolados, à espera de pequenos peixes.

Família Momotidae (uru)
Possuem o bico fortu  e curvo, de asas curtas e redondas, 
pernas curtas e plumagem colorida. Possui canto melodioso 
e começa a gritar ainda no escuro. Pousam a pouca altura e 

permanecem imóveis por longos períodos.

Ordem Piciformes

Família Galbulidae (bico-de-agulha)
Aves de bico fino e plumagem verde-dourada-metálica. De 
pernas curtas e pés pequenos. Estalam o bico e possuem voz 
melodiosa. Fazem seus ninhos em barrancos argilosos ou 
arenosos.
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Família Bucconidae (João-bobo)
Aves de cabeça grande e larga, bico forte e plumagem macia 
e fofa. Permanecem imóveis durante longo tempo. De vôo 
rápido, geralmente percorrem curtas distâncias. Formam 

galerias em barrancos para a construção de seus ninhos.a 

Família Ramphastidae (tucano e araçari)
Aves excepcionais devido ao longo bico, que muitas vezes 
excede o tamanho de seu próprio corpo. Possuem plumagem 
vistosa embora não mais que o bico. São inquietos, quase 

nunca parando. Reúnem-se ao pôr-do-sol para pernoitarem 
em grupo.

Família Picidae (pica-pau)
São aves geralmente arborícolas, com um bico reto, pontudo 
e muito forte, apropriado para escavar a madeira. Podem 
pousar paralelamente ao tronco das arvores, onde a cauda 

rija é usada como apoio ao corpo durante a escalada. 
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Ordem Passeriformes

Família Formicariidae (papa-formiga e choca)
São aves irrequietas, que vivem geralmente ocultas na mata. 
Podem apresentar barras e/ou manchas brancas nas asas e 
na cauda. Têm a região ao redor dos olhos nua e colorida e 
asas curtas e arredondadas. É a segunda família mais 

numerosa entre os Passeriformes.

Família Conopophagidae (chupa-dente)
Família de aves com pescoço e cauda curtos, pernas e dedos 
longos, vôo silencioso. Sua vocalização deu origem aos seus 
nomes vulgares “chupa-dente” e “cuspidor”.

Família Furnariidae (joão-de-barro e vira-folha)
São aves geralmente com coloração parda, principalmente 
na cauda. Têm bico fino e asas curtas e arredondadas. 
Cantam com fortes gritos, pouco melodiosos.
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Família Dendrocolaptidae (arapaçu)
Aves geralmente de asas e cauda de cor vermelha ferrugínea 
e colorido homogêneo, à primeira vista. Utiliza a cauda como 
apoio quando sobe em árvores, normalmente fazendo um 

“espiral”. Fazem ninhos em ocos naturais de árvores.

Família Tyrannidae (bem-ti-vi, lavadeira e 
patinho)
É a maior família de aves no hemisfério ocidental. 
Apresentam as mais variadas formas e cores. A maioria é 

esverdeada ou parda e tem bico achatado e largo na base. 
Também existem representantes com uma coloração viva, 

como amarelo e vermelho.

Família Pipridae (dançarino e rendeira)
São aves de pequeno porte que vivem no estrato médio da 
mata. Produzem sons com algumas penas modificadas das 
asas. Reúnem-se em “palcos” no interior da mata, onde 

efetuam um vasto repertório de danças que compõem o 
processo de corte. 
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Família Cotingidae (araponga)
Possuem cabeça larga, bico forte, boca e asas grandes e 
largas. As pernas são curtas e pés adequados para o pouso 
em galhos. Os representantes desta família geralmente 
possuem garganta colorida. Os gritos dos machos são 

emitidos incansavelmente durante a época reprodutiva.

Família Hirundinidae (andorinha)
São aves migratórias, de asas curtas e largas, que 
proporcionam um vôo ágil e planado. O bico é curto e largo na 
base, adaptado à captura de insetos em vôo. São 
freqüentemente encontrados em grandes bandos, voando 

em círculos ou pousadas em fios.

Família Corvidae (cancã)
Têm asas largas e cauda longa, com sinais vivamente 
coloridos nos lados da cabeça. São mansos e fáceis de se 
observar. Vivem em bandos, geralmente familiares.
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Família Troglodytidae (curruíra)
São aves irrequietas e de pequeno porte, com asas 
arredondadas e bico fino, comprido e algo curvo. O canto é 
variado e melodioso. Freqüentam o estrato inferior da mata 
ou pulam no solo, entre as folhagens.

Família Muscicapidae (sabiá e balança-rabo)
Os sabiás são aves de plumagens pardacentas ou escuras. 
Correm e pulam pelo solo, virando folhas. Os balança-rabos 
são arborícolas, com o corpo pequeno e delgado, bico fino e 
reto e cauda comprida, que freqüentemente é balançado na 

vertical.

Família Mimidae (sabiá-do-campo)
Família de aves que, à primeira vista, lembram o sabiá. Têm
um bico fino e pouco curvo, cauda longa e canto melodioso e 
variado. As asas são curtas e arredondadas. Movimenta-se 
em largos saltos ou correm pelo chão. Imitam o canto e o 

chamado de outras aves.
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Família Vireonidae (pitiguari e juruviara)
São pássaros arborícolas, com as partes superiores de 
coloração esverdeada e bicos fortes. Apresentam hábitos 
arborícolas e vocalizações fortes e melodiosas.

Família Emberezidae (tangara, saíra, papa-
capim)
Ampla família de passeriformes. Possui seis subfamílias 
distintas. De hábitos, cores, formas e tamanhos variados.

Família Fringillidae (pintassilgo)
Grupo de aves especializadas no consumo de grãos. 
Possuem bico relativamente fino e longo. É característico, 
quando para assustar um inimigo, assume uma posição 

agachada, abrindo as asas e mantendo o bico meio aberto.
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Família Passeridae (pardal)
Representada no Brasil por apenas uma espécie. O popular 
pardal também foi introduzido, espalhando-se por todos os 
estados, acompanhando a expansão urbana. É uma ave de 
bico forte e cônico, com hábito terrícola e alimentação 

extremamente diversificada.

Família Estrildidae (bico-de-lacre)
No Brasil é representada apenas pelo bico-de-lacre, uma ave 
que originalmente não ocorria no país e foi introduzida a partir 
do século 19. Apresenta uma coloração avermelhada, 
principalmente na face e no bico. Vive em pequenos bandos.
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Galeria de





49cm

Garça-vaqueira (Bubulcus ibis)

Totalmente branca, com dedos pardacentos, bico, íris e tarsos (pernas) amarelos, no adulto, e 
anegrados nos jovens. Apresenta pescoço grosso, parecendo ter um papo. Durante a reprodução, o 
bico e as pernas ficam fortemente avermelhados, e o peito e as costas parecem sujos, com manchas 
cor-de-ferrugem. É comumente vista junto do gado, alimenta-se de insetos e pequenos vertebrados, 
podendo estar algumas vezes associadas a urubus em lixeiras. Originária do Velho Mundo, teve seu 
primeiro registro no Brasil na década de 60. 
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Urubu-rei (Sarcoramphus papa) 

Associa-se eventualmente com outras espécies de urubus, destacando-se pela cauda muito curta, 
que lhe confere uma aparência arredondada em vôo, e pelo desenho preto e branco das asas. Cabeça 
e pescoço nus, avermelhados, ninhego coberto de penugem branca, juvenil com ventre manchado de 
preto e branco e fêmea menor e com uma carnosidade vermelho-alaranjada sobre o bico, que é maior 
e pendente no macho. Está presente em matas e campos afastados dos centros urbanos de todo o 
Brasil, sendo mais comum no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É encontrado também do México à 
Bolívia, norte da Argentina e do Uruguai. Normalmente é visto voando alto, sozinho ou aos pares, 
raramente em grupos maiores. Alimenta-se de animais mortos. Faz seu ninho em buracos nos troncos 
de árvores, onde coloca um ovo branco. É também conhecido como urubu-real, urubu-branco, 
urubutinga e urubu-rubixá.

79cm
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Urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus) 

Corpo todo negro, inclusive a cabeça e o pescoço que também são nus e enrugados. Os ninhegos 
mudam do pardo-amarelado, passando pelo branco e o cinza, até trocarem as penas de jovens, pretas 
como a dos adultos, só que com a cabeça nua menos enrugada. É uma das aves mais comuns em 
centros urbanizados do Brasil, bem como em toda a América do Sul e na região central dos Estados 
Unidos, onde tem ocupação humana. Vive em grupos grandes, alimentando-se de animais mortos ou 
enfraquecidos e frágeis, ou de qualquer matéria orgânica em decomposição. Faz seu ninho dentro de 
árvores mortas, entre pedras, em raízes ou outra vegetação entrelaçada, onde põe dois ovos bancos 
manchados com pontos marrons. Também conhecido como urubu-preto, urubu-comum e apitã.

72cm
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36cm

Gavião-carijó (Rupornis magnirostris) 

Pardacento, com listras brancas nas asas e na cauda e o ventre mais claro. É o gavião mais abundante 
do Brasil, até nas cidades, ocorrendo também do México à Argentina. Geralmente é visto voando aos 
pares, planado e batendo as asas rapidamente, sempre fazendo barulho. Preda grandes insetos, 
lagartixas, pequenas cobras, pássaros e até morcegos em repouso.
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Gavião-pernilongo (Geranospiza caerulescens) 

Pernas excessivamente compridas, corpo pequeno e cauda longa. Possui pés adaptados com o dedo 
externo muito curto, apropriado para retirar suas presas (que são baratas, rãs, lagartixas, morcegos e 
outros pequenos vertebrados) de buracos de árvores e de bromélias. É visto em matas abertas, 
bordas de alagados e manguezais de todas as regiões do Brasil, ocorrendo também do México à 
Argentina.

46cm

55



Jacupemba (Penelope superciliaris) 

Tem uma barbela vermelha (mais proeminente no macho), um topete rudimentar, asas com largas 
bordas ferrugíneas, peito com desenho esbranquiçado e íris vermelha. Está presente em beiras de 
florestas, capoeiras, cerrados, caatingas e beiras de rios e lagos, desde o sul dos rios Amazonas e 
Madeira, até o Rio Grande do Sul, ocorrendo também no Paraguai. Vive em pequenos grupos, com 
cerca de cinco indivíduos, alimentando-se de frutos, flores, folhas e brotos, permanecendo mais tempo 
nas árvores, indo ao chão apenas para apanhar frutos caídos. Faz seu ninho em emaranhados no alto 
de árvores ou, eventualmente, em rochas no interior de florestas, onde põe ovos brancos. Também
conhecido como jacucaca e jacupeba.

55cm
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73cm

Jacucaca (Penelope jacucaca) 

Cor-de-canela bem escura com riscos brancos, topete negro e largas faixas superciliares brancas. É 
ameaçada de extinção, habita a caatinga do Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Alagoas e Bahia. 
Conhecido também como jacu-verdadeiro.
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Avoante (Zenaida auriculata) 

Ventre claro, dorso marrom-escuro, duas faixas negras quase horizontais nos lados da cabeça e 
algumas manchas parecidas nas asas, as quais contrastam com o contorno branco das penas da 
cauda. Imaturo com cabeça, pescoço e asas salpicadas de branco ou amarelo, com uma mancha 
branca na frente dos olhos. Ocorrem das Antilhas à Terra do Fogo, sendo encontradas em ambientes 
campestres, cerrados e caatingas do Maranhão à Bahia, inclusive em Fernando de Noronha,  São 
Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. No Nordeste, durante a reprodução, formam 
grandes bandos, tornando-se presas fáceis, sendo caçadas impiedosamente, uma ação que pode 
levar à diminuição de sua população. Também conhecida como ribaçã, pararé, pomba-de-arribaçã.

21cm
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Rolinha-caldo-de-feijão (Columbina talpacoti) 

É encontrada em áreas abertas, campos, plantações e áreas urbanas de todo o Brasil, ocorrendo 
também do México à Bolívia, Paraguai e Argentina. O macho é marrom-ferrugíneo com a cabeça 
cinza-azulada; a fêmea é inteiramente marrom-clara. É a mais conhecida das pombinhas brasileiras, 
alimenta-se de grãos e sementes no chão. Vive solitária, aos pares ou em grupos de tamanhos 
variáveis. Faz um ninho raso, localizado a um metro de altura ou mais, em meio a arbustos. Nas 
cidades, costuma fazer ninho sobre vigas, debaixo de telhas, em coberturas de edifícios ou galpões, 
onde põe dois ovos brancos. Também conhecida como caldinho-de-feijão, rolinha-comum, rola-
cabocla e rolinha-roxa.

17cm
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Fogo-apagou (Scardafella squammata) 

Lados da cauda branco, corpo ferrugíneo com as bordas das penas escurecidas, o que lhe confere a 
aparência escamosa, é encontrada em campos secos, cerrados, caatingas e em jardins arborizados 
de áreas urbanas das regiões Nordeste, Centro-Oeste e nos estados de São Paulo, Paraná e Rio 
Grande do Sul, ocorrendo também da Guiana Francesa e Venezuela ao Paraguai e Argentina. Vive
aos pares ou em grupos pequenos. Alimenta-se no chão, andando com a barriga quase arrastando no 
solo. Faz seu ninho de gravetos em formato de xícara, normalmente a um ou dois metros de altura, às 
vezes também no chão, onde põe dois ovos brancos. Também conhecido como rola-cascavel, rolinha-
carijó, rola-pedrês e paruru.

19cm
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Periquito-de-cara-suja (Pyrrhura anaca) 

É um dos menores periquitos de cauda longa. Tem a face marrom-escura com uma nódoa 
esbranquiçada ao redor dos olhos, sendo encontrada estritamente em montanhas florestadas do 
Nordeste (Ceará, Pernambuco e Alagoas), sendo fortemente ameaçada pela perda de habitat e pela 
captura ilegal. Também conhecida como aratinga-de-cara-suja.

21cm
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Periquito-manga (Brotrogeris chiriri) 

É verde com um grande espelho amarelo-enxofre, sendo encontrado no Cerrado, em matas de 
galeria, entre outros ambientes interioranos de Mato Grosso e Goiás, até o sul do Pará, Ceará, 
Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, ocorrendo também na Bolívia, 
Paraguai e Argentina. Também conhecido como periquito-de-asa-amarela e periquito-de-encontro-
amarelo.
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Rasga-mortalha (Tyto alba) 

Cabeça alongada, predominantemente branca, é comum no Cerrado e em outras regiões semi-
abertas próximas a habitações humanas de todo o Brasil e em quase todo o mundo. É mais 
comumente vista à noite, às vezes saindo para caçar ao pôr-do-sol. Alimenta-se de ratos, mucuras, 
morcegos, sapos, pererecas, lagartos, cobras e pequenas aves, além de insetos. Caça ratos à noite, 
próximo a habitações humanas – por isso considerada uma "ratoeira voadora" e uma das aves mais 
"úteis" no que se refere à economia humana. Emite um grito fortíssimo, freqüentemente durante o vôo, 
sendo comum ouvi-lo à noite em cidades. Faz seu ninho em sótãos de casas velhas, forros e torres de 
igreja, pombais e grutas, onde põe ovos compridos que são incubados pela fêmea, que é alimentada 
pelo macho durante o período de 30 a 34 dias. Os filhotes abandonam o ninho com cerca de dois 
meses de idade. Reproduz-se durante todo o ano, desde que haja fartura de alimentos. Também
conhecida como coruja-de-igreja, suidara, coruja-católica e mocho-das-cavernas.

37cm
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Caboré-de-orelha (Otus choliba) 

Apresentam na cabeça penas que  formam orelhas curta. É uma das espécies mais comuns na orla de 
matas, cerrado ou mesmo em cidades, para onde é atraída pelos insetos e pequenos vertebrados dos 
quais se alimenta. Ocorre em todo o Brasil e da Costa Rica à Bolívia, Paraguai e Argentina. Faz seus 
ninhos em ocos de árvores ou em qualquer cavidade protegida. Também conhecida como corujinha-
do-mato, corujinha-orelhuda e pire-cuí.

22cm
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Corujão (Pulsatrix perspicillata) 

Face com um desenho branco, peito com uma fita parda, barriga branca ou amarelada, íris alaranjada 
ou amarela. É comum em florestas altas, capoeiras e florestas de galeria de todo o Brasil, sobretudo na 
Amazônia, ocorrendo também do México à Bolívia, Paraguai e Argentina. É principalmente noturno, 
entretanto, pode estar ativo durante dias nublados. Descansa a alturas variáveis entre dois metros e o 
topo da copa. Faz ninho em buracos de árvores, onde põe dois ovos brancos. Conhecido também
como murucutu, coruja-do-mato, mocho-mateiro e coruja-de-garganta-preta.

48cm
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Coruja-orelhuda (Rhinoptynx clamator) 

Com “orelhas” bem destacadas, rosto branco e corpo com tons de marrom  e branco, é comum em 
áreas abertas, campos com árvores e arbustos, cerrados, caatingas e até cidades de grande parte do 
Brasil, com exceção das áreas florestais da Amazônia. Ocorre também da Venezuela à Bolívia, 
Paraguai,Argentina e Uruguai. Também conhecida como coruja-latideira.

37cm
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Rabo-de-tesoura (Eupetomena macroura) 

Cauda grande fortemente bifurcada, cabeça e pescoço azuis e resto da plumagem verde-escura. É um 
dos maiores e mais briguentos beija-flores, comum em capoeiras, cerrados, jardins com árvores e em 
áreas abertas de quase todo o Brasil, exceto em algumas regiões extensamente florestadas da 
Amazônia, ocorrendo também das Guianas à Bolívia e Paraguai. Costuma perseguir outros beija-
flores em vôo, expulsando-os de suas áreas favoritas, como árvores em floração. Também conhecido 
como tesourão e beija-flor-tesoura.

67
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João-bobo (Nystalus maculatus) 

Bico vermelho, garganta posterior e colar pardo-amarelados, peito e barriga brancos manchados de 
preto, é encontrado em matas baixas e secas e caatingas de Cuiabá ao Nordeste, Minas Gerais, 
nordeste de São Paulo e ao norte do Amazonas. Também conhecido como rapazinho-dos-velhos e 
fura-barreira.

18cm
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Tucano-da-serra (Selenidera gouldii) 

Bico pardo com base branca, grande macha preta na maxila, reduzida na mandíbula, verde intenso ao 
redor dos olhos e íris verde-azulad. É  encontrado em matas do sul do baixo Amazonas ao norte do 
Mato Grosso, Maranhão e Ceará. 

33cm
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Pica-pauzinho-anão (Veniliornis passerinus) 

Coberteiras superiores das asas salpicadas de amarelo e nuca vermelha no macho. Vive em 
capoeiras, matas de galeria e caatinga do interior do Nordeste, da Amazônia até o oeste do Paraná e 
noAlto Xingu e Mato Grosso.

15cm
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Choro-boi (Taraba major) 

Com padrão geral bicolor e a parte inferior branca, o macho tem a parte superior preta e a fêmea 
marrom. É uma espécie comum, encontrada em áreas de vegetação densa do estrato baixo de 
capoeiras, clareiras e bordas de florestas com vegetação arbustiva, tanto em regiões úmidas quanto 
secas, desde o extremo norte do país até o estado do Paraná, ocorrendo também do México ao 
Panamá e em praticamente toda a América do Sul, com exceção do Chile. Vive geralmente aos pares, 
pulando em meio a emaranhados de cipós e arbustos a uma altura de um a cinco metros, o que o torna 
difícil de ser observado. Raramente segue bandos mistos ou formigas-de-correição. O ninho é 
construído em formato de xícara e fica suspenso pela borda em emaranhados de arbustos baixos, 
onde põe dois ovos de cor creme, manchados de marrom e lilás.

20cm
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Vira-folhas (Sclerurus scansor) 

Quase que totalmente marrom, de garganta e parte ventral do pescoço branco, salpicado de marrom, 
com o terceiro e quarto dedos ligados, adaptados a posar em poleiros verticais. É terrícola e vive 
sempre escondida em locais escuros de matas do Ceará ao Rio Grande do Sul, oeste de Goiás e sul de 
Mato Grosso, ocorrendo também no Paraguai e Argentina. Aproveita-se de buracos existentes em 
barrancos ou de massas de terra presas entre as raízes de árvores caídas para construir seu ninho. 
Também conhecido como pincha-cisco, varredeira, papa-formigas, ciscador e vira-folhas-vermelho.

19cm
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Maria-de-olho-branco (Hemitriccus mirandae) 

Endêmico das matas encravadas em domínios de caatingas, em regiões montanhosas do Ceará 
(Ibiapaba e Baturité), Pernambuco (Garanhuns) e Alagoas (Serra Talhada). Também conhecida como 
maria-do-nordeste.

10cm
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Ferreirinho-relógio (Todirostrum cinereum) 

Amarelo nas partes inferiores e larga ponta branca nas penas mais externas da cauda. Vive na mata 
rala, restinga, quintais e copas de árvores das as regiões do Brasil até o sul de Mato Grosso e Paraná, 
ocorrendo também do México à Bolívia. Também conhecido como relógio e ferreirinho.

9cm
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Lavandeira (Fluvicola nengeta) 

Branca e uma faixa negra formando uma máscara no olho, asas negras e costas acinzentadas, é 
encontrada nas bordas d´água, em lamaçais e sobre a vegetação flutuante. É típica do Nordeste até o 
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, ocorrendo também no litoral do Peru e Equador, sendo 
conhecida como maria-lencinho.

20cm
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Viuvinha (Arundinicola leucocephala) 

O macho é quase todo preto, com apenas a cabeça e a garganta brancos; fêmea com as partes 
superiores marrom-acinzentadas, as inferiores esbranquiçadas e apenas a testa branca. É 
encontrado em áreas pantanosas, margens de rios e ilhas fluviais de quase todo o Brasil, excetuando-
se a região sudoeste da Amazônia, ocorrendo também nos demais países da América do Sul, com 
exceção do Chile. Permanece a maior parte do tempo pousada no alto da vegetação ou em troncos e 
ramos baixos sobre a água. Executa vôos curtos e rápidos para apanhar insetos. Faz ninho em forma 
de bola, onde põe de dois a quatro ovos branco-amarelados. É migratória. Também conhecida como 
lavadeira-de-cabeça-branca, freirinha e maria-velhinha.

12cm
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Corrupião-da-mata (Pipra fasciicauda) 

Macho com o alto da cabeça, nuca e alto das costas vermelho-brilhantes, com tons de amarelo, o 
restante das partes superiores preto e as partes inferiores amarelo-avermelhadas; fêmea verde-
olivácea na parte de cima, sendo mais opaca nas partes inferiores e com a barriga amarelada. É 
encontrado em florestas de várzea periodicamente inundadas, florestas de galeria e florestas
adjacentes dos afluentes da margem sul do rio Amazonas, desde as bacias dos rios Purus e Juruá até 
o Maranhão, estendendo-se em direção sul até o Paraná. Há ainda populações aparentemente 
isoladas no Ceará e Alagoas, ocorrendo também no Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina. É mais 
abundante em regiões de maior altitude da Serra do Baturité. Os machos exibem-se para as fêmeas 
durante o período reprodutivo, através da repetição de uma série de movimentos característicos. 
Alimenta-se principalmente de pequenos frutos. Também conhecido como dançador-laranja, 
uirapuru-de-cauda-curta, irapuru-de-cauda-curta e tangará-de-cabeça-amarela.

10cm
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Garrinchão-de-bico-grande (Thryothorus longirostris) 

Bico extremamente longo, asas e cauda com finas barras negras e barriga avermelhada. Habita a orla 
de matas secundárias, caatingas, capoeiras densas e manguezais do Piauí à Santa Catarina. 
Também conhecido como garrincha-açu, Curruiruçu, rouxinol e garrincha-grande.

31cm
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Sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris) 

Dorso ferrugíneo, peito branco-sujo, barriga ferrugínea-laranja, pálpebras às vezes amarela. É 
encontrado em bordas de florestas, parques, quintais e áreas urbanas arborizadas do Maranhão ao 
Rio Grande do Sul. É o sabiá mais conhecido do Sudeste, sendo menos numeroso no Nordeste, 
ocorrendo também na Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Vive solitário ou aos pares, pulando no 
chão. Em regiões mais secas é, de certa forma, restrito a áreas próximas à água. Como outros sabiás, 
come coquinhos de várias espécies de palmeiras. Alimenta-se ainda de laranjas e mamões maduros, 
bem como de insetos e aranhas. Pode construir vários ninhos ao mesmo tempo, por confundir os vãos
entre numerosos suportes iguais de um telhado, onde põe ovos verde-azulados com pintas roxas. 
Também conhecido como sabiá-de-barriga-vermelha e sabiá-coca.

25cm

79



Sabiá-barranco (Turdus leucomelas) 

Cabeça acinzentada, bico escuro, costas e asas ferrugíneas, garganta esbranquiçada com estrias 
pardacentas, peito branco- sujo que vai ficando claro até a base da cauda. É encontrado na borda de 
matas, parques, matas de galerias, coqueirais e cafezais, também em áreas serranas de Roraima ao 
Paraná, Amapá, do Ceará ao Rio de janeiro e Minas Gerais. Também conhecido como sabiá-branco, 
capoeirão e sabiá-de-cabeça-cinza.

22cm
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Saíra-militar (Tangara cyanocephala) 

Costas do macho pretas e da fêmea estriadas de verde. É encontrado em bordas de florestas e em 
florestas de montanhas dos estados do Ceará, Pernambuco, Bahia e do Espírito Santo ao Rio Grande 
do Sul, ocorrendo também na Argentina e Paraguai. Vive aos pares ou em pequenos grupos, 
freqüentemente associada a bandos mistos. Alimenta-se de frutos e pequenos insetos. Também
conhecida como saíra-lenço, soldadinho, saí-de-bando e saíra-fogo.

13cm
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Bigodinho (Sporophila lineola) 

Macho preto nas partes superiores e branco nas inferiores, com uma faixa branca no alto e outra em 
cada lateral da cabeça, próxima do bico, lembrando um bigode; fêmea amarronzada, mais clara na 
região inferior. É encontrado em clareiras arbustivas, plantações, bordas de capoeiras e áreas com 
gramíneas altas, principalmente nas proximidades da água, do Brasil até São Paulo, Paraná, Mato 
Grosso e Goiás. É migratória no Espírito Santo e Paraná, onde nidificam, sumindo entre março e abril. 
Durante o inverno da região Sul migra para a Amazônia e para os estados do Nordeste. Começam a 
surgir no leste do Maranhão e Piauí a partir de maio. Ocorre também nas Guianas e Venezuela, até a 
Bolívia, Argentina e Paraguai. Vive em pares espalhados durante o período reprodutivo, reunindo-se 
em grupos pequenos ou grandes, fora da reprodução. Sobe nos pendões de gramíneas para comer as 
sementes. Também conhecido como estrelinha e cigarrinha.

11cm
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Coleiro (Sporophila albogularis) 

Macho com a cabeça enegrecida e o restante das partes superiores cinza, a garganta branca, cuja 
tonalidade estende-se para cima, formando um colar incompleto na nuca; a fêmea é marrom-
acinzentado nas partes superiores e amarelo-esbranquiçado nas inferiores. É encontrado na 
vegetação arbustiva e em veredas úmidas da caatinga, exclusivamente no Brasil, do Piauí à Bahia. 
Excepcionalmente são encontrados alguns indivíduos no norte do Espírito Santo e Minas Gerais, 
provalmente em migração. Vive em pequenos grupos fora do período reprodutivo, às vezes misturado 
a outras espécies que também se alimentam de sementes. É pouco conhecido na natureza, mas 
existem muitos indivíduos em cativeiro. Também conhecido como brejal, golinho e coleira-de-
garganta-branca.

10cm
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Galinho-da-serra (Coryphospingus pileatus) 

Cinza com um topete de base preta e centro vermelho, no macho, que só aparece quando está 
inquieto. Está presente em matas secas, restingas e caatingas do Nordeste, Leste (até Minas Gerais) 
e no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. Também conhecido como abre-e-fecha, gravinha, tico-
tico-rei-cinza e tico-tico-do-sertão.

13cm
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Galo-de-campina (Paroaria dominicana) 

Plumagem da cabeça vermelha, dorso negro e ventre branco, sendo um dos pássaros mais típicos do 
interior do Nordeste do Brasil. É encontrado em caatingas e matas baixas ensolaradas, andando e 
saltando sobre o solo para se alimentar. Ocorre  do sul do Maranhão à Bahia. É uma das espécies que 
mais sofre com o tráfico ilegal. É conhecido também como cabeça-vermelha e cardeal-do-nordeste.

17cm
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Pintassilgo-do-nordeste (Carduelis yarellii) 

Dorso verde e lados da cabeça, parte inferior e cauda amarelos, e boné negro, no macho. É 
encontrado apenas no Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e norte da Bahia, ocorrendo também no 
nordeste da Venezuela. Também conhecido como coroinha, pintassilgo-baiano e pitassilvio.

10cm
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