
   

 

AVES E SEUS AMBIENTES NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA 
DE ITIRAPINA, SP 

José Carlos Motta-Junior 

Anna Caroline C. Ritter 

Andrea Ferrari 
Fernanda R. Paschotto 
Lívia De Sordi 
Rochely S. Morandini 
Fábio Monteiro Barros 

Paulo Henrique P. Ruffino 
Ana Claudia R. Braga 
 



 2 

 

 

AVES E SEUS AMBIENTES NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITIRAPINA, SP 
DOI: 10.11606/9786588234006 

 

 

José Carlos Motta-Junior 
Anna Caroline C. Ritter 

Andrea Ferrari 
Fernanda R. Paschotto 

Lívia De Sordi 
Rochely S. Morandini 

Fabio Monteiro Barros 
Paulo Henrique P. Ruffino 

Ana Claudia R. Braga  
 
 
 

Universidade de São Paulo 
Instituto de Biociências  

Depto. de Ecologia  
Laboratório de Ecologia de Aves - LABECOAVES 

 
1a. Edição 

 
São Paulo/SP - 2020 

 



 3 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 
Ficha catalográfica elaborada pelo Serviço de Biblioteca do Instituto de Biociências da USP, com os dados 
fornecidos pelos autores.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Ficha Catalográfica elaborada por Elisabete da Cruz Neves. CRB-8/6228  

 
 
Esta obra é de acesso aberto. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a 
fonte e  autoria, e uso não comercial. 

 
 
 

Todas as fotos são de autoria de José Carlos Motta-Junior, exceto quando indicado. 
Capa:  galito ♂ (Alectrurus tricolor) em capim alto de campo limpo [Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 400mm f2.8D AF-I 

(=680mm f/4.8) + tripé, ISO 250, f/5 a 1/1250s; 23/12/2009, 08:46].  

 
 

 

A955       Aves e seus ambientes na Estação Ecológica de Itirapina, SP /  
                       organização : José Carlos Motta Junior ... [et al]. -- São  
                 Paulo :  Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 2020.  
                       316 p. : il. 
 

                        ISBN: 978-65-88234-00-6 
         DOI: 10.11606/9786588234006 
  
                       1.Aves (Brasil). 2. Biodiversidade. 3. Cerrado - aspectos                  
                ambientais. 4. Fotografia. 5. História Natural. I. Motta-Junior, José  
                Carlos. II. Ritter, Anna Caroline C. III. Ferrari, Andrea. IV. Paschotto,   
                Fernanda R. V. Sordi, Lívia de. VI. Morandini, Rochely S. VII.  
                Barros, Fabio Monteiro. VIII. Ruffino, Paulo Henrique P.  
                IX. Braga, Ana Claudia R. 
 
                                                                                                          LC: QL673 



 4 

 

DEDICATÓRIA 

 
 

 

 

 

 

Dedicamos este foto-livro, in memoriam, ao Professor Edwin O’Neill Willis (1935-2015), cuja infatigável e intensa atuação na 

Ornitologia brasileira, particularmente em Itirapina e no estado de São Paulo, foi e continua a ser fonte de inspiração. 

 

 

 

 

 



 5 

 

SUMÁRIO                                         Págs. 

 
 
Agradecimentos........................................................................................................................................................................................................6 

Prefácio .....................................................................................................................................................................................................................7 

Apresentação ............................................................................................................................................................................................................8 

Recomendação/Sugestão..........................................................................................................................................................................................9 

Introdução/Escopo do livro/Estrutura.....................................................................................................................................................................10 

Localização e Histórico da Estação Ecológica de Itirapina .......................................................................................................................................12 

Ambientes e paisagens............................................................................................................................................................................................16 

Aves não-Passeriformes ..........................................................................................................................................................................................39 

“Boxes” de texto: tópicos em Ecologia e História Natural de aves.........................................................................................................................149 

Aves Passeriformes ................................................................................................................................................................................................174 

Bibliografia (comentada) ........................................................................................................................................................................................304 

Glossário.................................................................................................................................................................................................................306 

Apêndice: Lista Completa das Aves da Estação Ecológica de Itirapina ...................................................................................................................308 

 



 6 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Para que o presente livro fosse possível, contamos com a inestimável colaboração de várias pessoas e instituições: 
 
 

Vania Regina Pivello (Universidade de São Paulo, campus Butantã), pela revisão de nomes de tipos de vegetação do cerrado e sugestões de layout. 

Dárius P. Tubelis (Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró-RN), pela revisão crítica e sugestões. 

Luís Fabio Silveira (Museu de Zoologia da USP), pela revisão da taxonomia e sugestões. 

Denise Zanchetta e Alexsander Z. Antunes, pela disposição em fazer, respectivamente, a Apresentação e o Prefácio. 

Pessoal administrativo do IF/Itirapina, pelo apoio logístico. 

Monique Rached, pela confecção do diagrama de perfil dos tipos de vegetação da EEcI. 

Isabela N. Perazzolo (Universidade de São Paulo, campus Butantã), pelas fotos adicionais de aves. 

Vlamir José Rocha (Universidade Federal de São Carlos - campus de Araras-SP), pelas fotos adicionais de aves. 

Elisabete da Cruz Neves e Adriana Hypólito Nogueira, bibliotecárias do IB-USP,  pelo auxílio na obtenção do ISBN e pela elaboração da ficha catalográfica. 

Julio Antonio Lombardi (Universidade Estadual Paulista, campus de Rio Claro-SP), pela identificação de algumas plantas. 

Fernando Magnani (Parque Ecológico de São Carlos-SP/PESC), pela permissão de fotografar algumas aves no PESC, e por confirmar a identificação de um mamífero predador. 

Márcio R. C. Martins (Universidade de São Paulo, campus Butantã), pela confirmação de identificações e taxonomia de répteis e de um anfíbio. 

Mercival R. Francisco (Universidade Federal de São Carlos - campus de Sorocaba-SP), pelas confirmações de identificação de alguns ovos. 

Marco Batalha (Universidade Federal de São Carlos - campus de São Carlos-SP), pelas sugestões de nomenclatura de tipos de vegetação do cerrado. 

Kimie Simokomaki (Instituto Butantan), pela revisão de texto. 

Silvana Buzzato (Universidade de São Paulo, campus Butantã), pelas sugestões de layout. 

Instituto Florestal - IF, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo (SIMA), pela licença de trabalho referente ao projeto “Aves, seus ambientes e interações com 
plantas na Estação Ecológica de Itirapina-SP”, processo SMA Nº 260108-000.378/2018. 

FAPESP, CAPES e CNPq, pelas concessões de várias modalidades de auxílios e bolsas, as quais possibilitaram, ao menos parcialmente, viagens e pesquisas de alguns dos autores 
na EEcI nos últimos 22 anos, em especial entre 1998 e 2014. 



 7 

 

PREFÁCIO 
 
 
 

 O Cerrado Paulista foi tão destruído que estava desaparecendo inclusive dos trabalhos científicos. Isso começou a mudar recentemente, quando uma série de 
pesquisadoras e pesquisadores dedicados passou a nos revelar a surpreendente riqueza de espécies que persistia nos poucos, pequenos e ameaçados remanescentes de 
Cerrado do estado de São Paulo. Novas espécies foram descritas, dados sobre ecologia e comportamento se acumularam e foram evidenciados tanto a importância 
regional e global da preservação desses fragmentos, quanto os significativos desafios para atingir este objetivo.  

 As aves, além de constituírem um grupo localmente diverso e composto por várias espécies ameaçadas, apresentam grande carisma entre os humanos, podendo 
contribuir para valorizar o Cerrado e estimular sua preservação. Contudo, estas aves não se revelam ou demonstram seus comportamentos facilmente, é preciso 
perseverança e percorrer uma área extensa a cada dia, enfiar o pé em buracos de tatu, levar picada de mutuca e estorricar ao Sol, antes de voltar feliz da vida para casa. 
As recompensas podem ser o dueto do casal de bandoleta, o voo nupcial do galito, um bando misto com uma dúzia de espécies diferentes... as possibilidades parecem 
infinitas. 

 Com grata surpresa fomos convidados a prefaciar este livro, fruto de mais de vinte anos de pesquisa do Doutor Motta-Junior, seus alunos e colaboradores, sobre as 
aves do remanescente mais importante para a conservação do Cerrado Paulista, a Estação Ecológica de Itirapina. Este trabalho magnífico combina informação científica 
rigorosa, parte dela original e resultante de trabalho de campo, com belas imagens das aves, seus habitats e aspectos da sua ecologia e comportamento. O esmero em 
transmitir informações precisas sobre as características do Cerrado e de suas aves acompanha toda obra e fica mais claro, por exemplo, nas imagens que mostram um 
mesmo local se regenerando após a passagem do fogo ou uma lagoa temporária sendo preenchida pela água. Vale apreciar com calma os mosaicos de imagens de aves 
em voo, principalmente a do gavião-peneira. E o que dizer da buraqueira regurgitando uma pelota e dos flagrantes de predadores se alimentando? Certamente 
demandaram muita paciência e dedicação para serem obtidos. Outra característica bem vinda desta obra é indicar as espécies que ainda necessitam ter sua História 
Natural detalhada, o que pode funcionar como um convite para jovens ornitólogos se dedicarem ao Cerrado. 

 Por ser constituída por um ecossistema frágil, a Estação Ecológica de Itirapina não está acessível ao grande público. Esta obra oferece a oportunidade para que mais 
pessoas possam conhecer e valorizar sua biodiversidade, em especial suas aves, com a vantagem de não causarem impacto algum. 

 E é por tudo isso que parabenizamos e agradecemos aos autores por este presente!   

 
Alexsander Zamorano Antunes  

Pesquisador do Instituto Florestal do estado de São Paulo - SIMA 
São Paulo, junho de 2020  
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APRESENTAÇÃO 
 

 A categoria de Estação Ecológica, contemplada no Sistema de Unidades de Conservação, é genuinamente brasileira. Criou-se essa concepção com o intuito de aliar a 
proteção integral de ecossistemas significativos com o respaldo criterioso do conhecimento científico. Em São Paulo, existem ecossistemas reduzidos e ameaçados, entre 
eles os fragmentos remanescentes do hotspot de cerrado. A Estação Ecológica de Itirapina (EEcI), gerenciada pelo Instituto Florestal da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Meio Ambiente - SP, é um deles, provavelmente o mais importante de sua modalidade. É uma área estratégica para a conservação desse patrimônio 
natural, onde rios e represas se entrelaçam constituindo um mosaico com vegetação de Cerrado, áreas ripárias, florestas e campo savânico. Para proteção deste ambiente 
único é de extrema importância conhecer sua origem, histórico, características ecológicas e legais, cuja perpetuação se destina a manter esse patrimônio às gerações 
futuras. 

 Para tanto, a pesquisa e os estudos científicos são para a sapiência deste ecossistema, onde o conhecimento da biodiversidade é indispensável. Esta publicação digital 
torna-se uma oportunidade excepcional para o conhecimento e a conservação do grupo de aves em torno da EEcI e dos outros grupos de animais, tanto presas como seus 
predadores.   

 Neste foto-livro são apresentadas fotos originais de espécies de aves já registradas para a EEcI, com a previsão de, até sua segunda edição, chegar a ilustrar pelo 
menos 85% de todas as espécies que ocorrem na unidade; além de fotografias dos diversos ambientes e paisagens nela contidos. 

 Os dados aqui disponibilizados são resultantes da persistência e do trabalho árduo desenvolvido pelos diferentes membros da equipe, sob a coordenação do 
renomado pesquisador naturalista Motta-Junior. Os estudos e levantamentos para os diversos grupos de vertebrados, na área da EEcI, que contribuíram para esta 
produção, remontam desde 1998. Foi um esforço amostral de milhares de dias de trabalhos de campo e centenas de viagens ao local de estudo, incluindo observações 
registradas e materiais coletados que transcendem, em muito, a listagem das populações e seus ambientes amostrados na unidade até o presente momento. Essa 
unidade de conservação situada na bacia hidrográfica Tiete/Jacaré (SP) é uma amostra de ambiente fitogeográfico de raro valor que conserva registro do ecossistema 
originalmente existente.  E ainda, por demonstrar a beleza inestimável das cores, formas e dos sons associados à biodiversidade da avifauna na EEcI. 

  Finalmente, é preciso ressaltar a participação dos demais autores na organização deste livro que emprestaram à esta publicação sua valiosa contribuição, nas 
diferentes áreas do conhecimento, tornando-a acessível não só aos cientistas, mas também aos gestores ambientais, estudantes, bem como para o público em geral. 

 

Denise Zanchetta 
Pesquisadora Cientifica 

Gestora das Estações Ecológica e Experimental de Itirapina 
Instituto Florestal do Estado de São Paulo - SIMA 

Itirapina, agosto de 2020 
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RECOMENDAÇÃO/SUGESTÃO 
 
 

 
 
 Este foto-livro foi planejado como uma publicação exclusivamente 
digital e em formato PDF. Para apreciação detalhada de imagens, este 
formato é superior aos outros formatos usuais de ebooks, permitindo 
visualização com ampliação das imagens a 100% ou mais sem perda de 
detalhes. Veja exemplo ao lado. 
 
 Para a melhor experiência visual possível, recomendamos que o leitor 
baixe o aplicativo gratuito “Acrobat Reader” ou similar de leitura de PDFs,  
apropriado para seu dispositivo/sistema operacional. 
 
 Procuramos inserir as fotos nas melhores resoluções possíveis, com um 
formato do livro em tamanho 50 x 28 cm a 300 dpi, facultando assim aos 
leitores visualização em “zoom” de 100% ou superior sem perda de 
qualidade. Lembramos que, ao visualizar o livro pelo uso do Acrobat 
Reader, essa visualização a 100% pode ser feita simplesmente com dois 
toques rápidos na tela, no caso de tablets e smartphones. 

~200% zoom 
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INTRODUÇÃO/ESCOPO DO LIVRO/ESTRUTURA 
 
 
 

  O Domínio do Cerrado, que ocorre na região central da América do Sul, tem a maior parte de sua área no Brasil, mas aparece também em pequenas 
porções na Bolívia e no Paraguai. Este domínio é um complexo de vegetações com fitofisionomias diferentes, desde campos abertos e cerrados típicos até 
florestas ribeirinhas. O Domínio do Cerrado como um todo possui uma avifauna muito rica: cerca de 856 espécies registradas (Silva & Santos 2005). Apesar de 
ser apontada como uma das 25 áreas ou hotspots (áreas importantes/relevantes) em biodiversidade no planeta, esta savana Neotropical infelizmente está 
desaparecendo, pela falta de políticas e ações de conservação. A expansão descontrolada da agricultura e da pecuária intensiva é a principal ameaça ao Cerrado. 

 A Estação Ecológica de Itirapina (EEcI), unidade de conservação (UC) situada na região central do estado de São Paulo sob o Domínio do Cerrado, possui 
registros de 269 espécies de aves (excluindo o não nativo pardal - Passer domesticus), ou 31% de todas as cerca de 856 aves já reportadas nesse domínio. 
Considerando as 793 espécies de aves registradas para o estado de São Paulo (Silveira & Uezu 2011), a EEcI abriga mais de um terço (34%) das espécies da 
avifauna paulista. Contendo 11 (ou 1/3) das espécies endêmicas de todo o Domínio do Cerrado, e 39 listadas com algum grau de ameaça de extinção no estado 
de São Paulo, revela sua importância para a conservação. A EEcI é um dos últimos remanescentes naturais de campos e cerrados abertos no estado de São Paulo. 

 No presente foto-livro são apresentadas 967 fotos originais de 213 espécies de aves (79% de todas as 270 já registradas para a EEcI). Prevemos, até a 2ª 
edição, ilustrar possivelmente mais de 85% de todas as espécies da EEcI. As imagens foram em sua grande maioria obtidas dentro dos limites da EEcI, exceto 
quando indicado. As nomenclaturas científica e popular adotadas seguem o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos - CBRO (Piacentini et al. 2015). Também 
são exibidas 44 fotografias dos diversos ambientes e paisagens da EEcI ocupados pelas aves, além de 23 imagens de outros grupos de animais e plantas, tanto 
presas e outros alimentos como predadores de aves.  

 Embora não seja propriamente um guia de campo, o presente livro pode ser um complemento para identificar aves dos cerrados do interior paulista e 
mesmo do centro-sul brasileiro, pois praticamente todas as espécies da EEcI também ocorrem nessa região. Além disso, são inseridos textos resumidos ou 
“fichas” para cada espécie ilustrada, com o fim de fornecer algumas informações básicas da História Natural de cada ave. Por fim, no meio do livro são 
apresentados alguns tópicos de História Natural das aves - no formato de “boxes” de textos explicativos de cada tema - também com suporte de imagens. 

 Nosso objetivo é o de divulgar a grande diversidade da avifauna e seus ambientes ou habitats nesta unidade de conservação, procurando estimular o 
interesse, curiosidade e valorização das pessoas pelo Domínio do Cerrado e sua fauna e flora. 

 A EEcI, por se tratar de unidade de conservação de proteção integral regulamentada pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, não permite 
atividade de observação de aves ou atividades de lazer e turismo. Apenas são permitidas atividades de Pesquisa Científica e Educação Ambiental. Neste sentido, 
este foto-livro ganha ainda mais relevância pela possibilidade de divulgar ao público não científico e demais pessoas leigas interessadas em aves e Cerrado este 
acesso, ainda que virtual, a esta importante área protegida. 
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Estrutura da apresentação de fotos e textos para cada espécie de ave 

Nome científico, ordem, família, nome popular: seguimos a nomenclatura e sequência de espécies mais recente do CBRO (Piacentini et al. 2015). Quando, 
logo após o nome científico em latim temos o autor seguido do ano, sem estar entre parênteses, isto indica ser a própria descrição original, sem mudanças de 
nome latino desde então. Já quando o nome latino é seguido pelo autor e ano da descrição entre parênteses, isto significa que o gênero foi modificado por 
alguma revisão taxonômica posterior. 

Resumimos informação biológica de cada espécie a partir de compilação na literatura, especialmente do Birds of the World (birdsoftheworld.org) e do 
livro de Sick (1997), e, em alguns casos, observações nossas originais, especialmente no item “Curiosidades”. A informação no item “Conservação” foi obtida 
nas mais recentes listas de espécies ameaçadas em níveis estadual (São Paulo 2018), nacional (ICMBio 2018) e mundial (IUCN 2020), com as respectivas 
categorias de ameaça constantes em cada lista. A informação de distribuição geográfica no Brasil foi complementada pela consulta aos mapas do 
wikiaves.com.br. 

“Boxes” de textos sobre Ecologia e História Natural das aves (acompanhados de imagens) são apresentados na metade do livro como uma maneira de 
introduzir o leitor a alguns aspectos interessantes ou curiosos da vida das aves. 

Não há um formato rígido para apresentação de fotos, variando desde uma ou poucas fotos em uma página, até duas ou mesmo três páginas para uma 
espécie de ave para a qual temos mais imagens de boa qualidade. Selecionamos as nossas melhores imagens, obtidas de preferência do interior da EEcI. 
Porém, quando isso não era possível, incluímos algumas fotografias tiradas em outros locais que não a EEcI, estando essas localidade indicadas nas 
respectivas legendas. Também, sob o pretexto de ter o maior número de espécies ilustradas, algumas vezes selecionamos imagens um pouco abaixo da média 
em qualidade, embora tenhamos procurado evitar ao máximo este problema, lançando mão, p.ex., de fotos obtidas fora da EEcI, como acima já mencionado. 

Palavras mais técnicas no texto estão indicadas em cor verde, sendo definidas sucintamente no Glossário ao final do livro. 
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LOCALIZAÇÃO E HISTÓRICO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITIRAPINA 
 

 

  

 Localizada na região central do estado de São Paulo (municípios de Itirapina e Brotas), a EEcI conserva fitofisionomias de vegetação aberta do Domínio do 
Cerrado, como campo limpo, campo sujo e campo cerrado, além de área úmidas e matas ribeirinhas (Zanchetta et al. 2006).  

 A área atual da EEcI fazia parte de duas propriedades rurais particulares até o início da década de 1970. Entre o início dos anos 1970 até 1982 a área foi 
desapropriada, compondo outras glebas da  Estação Experimental de Itirapina (EExI) e, como tal, serviu de experimentos florestais com três talhões de Pinus 
spp. implantados na área (75 ha); o restante permanecendo com gado do estado, mas sem experimentação agrícola e/ou zootécnica.  

 As fitofisionomias vegetais mais abertas contidas nessa área foram utilizadas como pastagem natural de gado até a década de 1980, quando enfim a 
unidade foi categorizada como de proteção integral, via Decreto Estadual 22.335 de 07 de junho de 1984, delimitada aos 2300 ha atuais e categorizada como 
Estação Ecológica. Desde então é protegida daquele tipo de manejo, bem como do manejo de fogo que se fazia para manter os pastos naturais. Importante 
entender que a unidade tem relevância ecológica crucial no que tange a fauna e a flora que compõem as fitofisionomias abertas de cerrado e que, apesar de 
uso antrópico anterior, nunca houve conversão de pastagem natural para pastagem de espécies exóticas. Isso pode ser confirmado pelo fato de amplas áreas 
da unidade não terem ainda sofrido invasão pelos capins exóticos (braquiária e gordura), em especial trechos interiores a mais de 30-50 m fora das margens 
de estradas e aceiros. 

 A região de Itirapina se encontra sob o Domínio do Cerrado, que apresenta clima caracteristicamente sazonal, com marcadas estações seca (e mais fresca) 
de abril a setembro, e chuvosa (e mais quente) na outra metade do ano. Por este fato, as imagens de satélite a seguir apresentadas podem ter tonalidades 
diferentes devido aos distintos períodos em que foram obtidas, refletindo o clima na vegetação mais seca ou mais úmida. Também, nas fotos apresentadas de 
cada ambiente poderá ser notada a influência, tanto do clima seco, como do chuvoso, no aspecto da vegetação. 
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Localização da Estação Ecológica de Itirapina 

Localização da EEcI no estado de São Paulo e em relação a 
EExI.  

A EEcI apresenta área de 2300 ha, enquanto a Estação 
Experimental de Itirapina (EExI) possui 3212 ha. 

Como as partes da EExI adjacentes à EEcI ao nordeste - ”ex-
área da USP” (290 ha, margeando a Represa do Lobo/Broa) 
- e ao sudoeste (145 ha) são compostas de vegetação 
natural, neste livro consideramos ambas as áreas para 
registro de espécies e fotografias. Além disso, somos da 
opinião que ambas estas áreas deveriam ser incorporadas à 
EEcI. 
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ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITIRAPINA  

 
 
Para detalhes na vegetação e linhas 
de limites, explore a imagem de 
satélite em zoom a 100-250% em seu 
dispositivo de visualização. Assim, 
também poderá notar as divisas entre 
a EEcI e a EExI. 
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Série temporal de imagens de satélite da Estação Ecológica de Itirapina 

Imagens de satélite do © Google Earth mostrando o histórico da EEcI desde a década de 1980, quando foi criada, até recentemente. Note que de três talhões quadrados (500 x 500 m cada) de Pinus spp. inicialmente 
em 1984, restou apenas um atualmente, enquanto os outros tiveram os Pinus spp. Cortados, com a área já regenerada naturalmente para perfil de campo sujo  ou campo cerrado. Também note na ex-área da USP ao 
nordeste (entre o talhão de Pinus remanescente e a Represa do Lobo/Broa), a pista de aeronaves inacabada e abandonada, que praticamente desapareceu com a regeneração do cerrado já em 2011. Para conferir os 
limites, veja imagens das páginas anteriores. 
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AMBIENTES E PAISAGENS DA ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA DE ITIRAPINA 
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 DIAGRAMA DE PERFIL DAS FITOFISIONOMIAS MAIS COMUNS NA EEcI 

Diagrama de perfil das principais fitofisionomias do Domínio do Cerrado que ocorrem na EEcI- © Monique Rached. As porcentagens são estimativas da cobertura de cada tipo de vegetação em relação à área total da 
EEcI, segundo Zanchetta et al. (2006).  Esta sequência de ambientes é uma das que mais comumente aparece na EEcI, mas nem sempre é assim, pois também podem ocorrer locais onde o cerrado s.s. ou o cerradão é 
que fazem a transição ou o contato com as matas ribeirinhas. Note que desde 2006, pelos pouco incêndios ocorridos, campos cerrados até cerradões podem ter aumentado um pouco suas porcentagens - estudo 
necessário. 
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 CAMPO LIMPO 

Detalhe de capins nativos, fim 
da estação chuvosa.                 →                          
Nikon D2x + Nikkor 24-85mm f/2.8-4 AF-D 

@ 24mm;  ISO 100, f/8 a 1/80s, 

26/11/2009, 08:27. 

↑   Campo limpo no início da estação chuvosa. Panorâmica de 4 fotos.  Nikon D3 + Tokina 20-35mm f/2.8 AF AT-X PRO @ 20mm; ISO 200, f/13 a 1/200s, 31/03/2010, 14:00.  

Esta é a fitofisionomia mais aberta dentro do Domínio do Cerrado, consistindo apenas 
de estrato herbáceo, com capins, ervas e eventualmente palmeiras acaules (com 
caules abaixo do solo). Na EEcI apresenta-se muitas vezes em transição com campos 
sazonalmente úmidos ou saturados (encharcados) de água (na estação chuvosa), 
além de formar mosaicos com o campo sujo. Trata-se de uma preciosidade da EEcI, 
pois é um dos últimos lugares em São Paulo onde ainda existe campo limpo, 
abrigando aves especialistas desse ambiente, como o galito (capa deste foto-livro). 
Aparentemente, na última década, vem diminuindo pela falta de fogo na porção sul 
da unidade, onde ocorre em maior proporção. Desse modo, o manejo de fogo pode 
ser um dos caminhos para manter esta preciosa fitofisionomia. 
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 CAMPO LIMPO - estação chuvosa x seca 

↑   Campo limpo no fim da estação chuvosa (acima) e no fim da estação seca (abaixo). Panorâmica de 3 imagens.   Nikon D810 + Nikkor 28mm f/2.8 ai-s; ISO 64 (ISO 100 abaixo), f/8 a 1/250s (1/320s abaixo), 24/03/2020, 14:45 (05/08/2020, 15:39, abaixo). 
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 CAMPO SUJO 

Esta fitofisionomia campestre caracteriza-se por estar 
“suja” de vegetação lenhosa na forma de arbustos (daí a 
origem do nome “campo sujo”), os quais estão ausentes no 
campo limpo (“limpo” de vegetação lenhosa). Capins e 
ervas ainda são muito relevantes, árvores ausentes, no 
máximo arvoretas de menos de 2 m. 
Na EEcI é um das paisagens mais presentes (~42% da área 
de acordo com Zanchetta et al. 2006) e, muitas vezes, 
apresenta-se em transição (ou em mosaicos) com o campo 
limpo e com o campo cerrado. 

↑  Campo sujo, com poucos arbustos, fim de estação seca.  Nikon D3 + Nikkor 16-35mm f/4G AF-S VR @ 20mm; ISO 200, f/11 a 1/320s, recorte de 

75% (9/12MP); 09/09/2010, 14:04. 

↑ Campo sujo, meio da estação seca; note palmeira acaule Attalea geraensis no primeiro 
plano. Nikon F90x + Nikkor 28mm f/2.8 ai-s; Fujichrome RDPIII Provia F 100 digitalizado; julho de 2002. 
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 CAMPO CERRADO 

Esta fitofisionomia semiaberta de cerrado também apresenta estrato 
herbáceo importante, mas menos dominante quando comparada aos 
campos sujo e limpo, pois a quantidade de arbustos e algumas árvores 
esparsas toma outra parte importante da fisionomia. 
É uma das paisagens mais comuns na EEcI, em especial na metade norte 
(município de Brotas). Com a ausência de fogo na porção sul (município 
de Itirapina), o campo cerrado vem aumentando nesta subárea da 
unidade de conservação. 

↑  Campo cerrado com um pouco mais de árvores durante o fim estação chuvosa.  Nikon D3 + Tokina ATX 20-

35mm f/2.8 AF @20mm; ISO 250, f/11 a 1/320s; 31/03/2010, 10:54. 

↑  Campo cerrado no fim da estação chuvosa.  Nikon D600 + Nikkor 25-50mm f/4 ai @ 25mm +  filtro 

polarizador; ISO 100, f/8 a 1/200s, recorte de 58% (14/24MP); 13/11/2013, 12:43. 
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 CAMPO CERRADO - estação chuvosa x seca 

↑  Campo cerrado no fim da estação chuvosa (acima) e no fim da estação seca (abaixo).  Panorâmica de 3 imagens.   Nikon D810 + Nikkor 28mm f/2.8 ai-s; ISO 100, f/8 a 1/500s (1/320s abaixo), 25/03/2020, 08:48 (05/08/2020, 10:26, abaixo).  
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 CERRADO sensu stricto 

Cerrados no seu sentido estrito (senso stricto - s.s.) são relativamente raros na 
EEcI, com apenas 2,1% da área (Zanchetta et al. 2006). Há nessa fitofisionomia 
uma maior densidade de árvores, com suas copas mais próximas, às vezes 
tocando-se, e o estrato herbáceo é menos importante, contando com bem 
menos capins. 
A “área da USP” (ver limites em rosa e vermelho nas imagens de satélite das 
páginas 13 e 14), ladeando boa parte da Represa do Lobo (ou Broa), e fazendo 
limite nordeste da EEcI, contém uma boa porção desta fitofisionomia. Assim, 
seria altamente desejável sua incorporação efetiva na EEcI, o que permitiria 
aumentar a porcentagem desse tipo de vegetação, além de oferecer mais nichos 
diferenciados para a avifauna e fauna em geral, não apenas de cerrado mais 
fechado, mas também da interface represa/cerrado. 

↑  Cerrado sensu stricto. Aceiro tomado de braquiária em primeiro plano. Nikon D3 + Nikkor 24-85mm f/2.8-4 AF-D 

@ 24mm; ISO 200, f/11 a 1/200s; recorte de 80% (9,6/12MP); 24/06/2010, 14:44. 

Cerrado sensu stricto. Aceiro tomado de braquiária em 
primeiro plano.                                  →  
Nikon D3 + Nikkor 24-85mm f/2.8-4 AF-D @24mm; ISO 200, f/8 a 1/400s; recorte 
de 75% (9/12MP); 24/06/2010, 14:47. 
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↑ Cerrado sensu stricto, com árvores emergentes, no fim da estação chuvosa. Panorâmica de 2 imagens.  
Nikon D810 + Nikkor 28mm f/2.8 ai-s; ISO 100, f/8 a 1/400s, 24/03/2020, 16:40.  

O mesmo cerrado sensu stricto no fim da estação seca. Panorâmica de 2 imagens. Note árvores emergentes 
com caducifolia (queda de folhas) evidente.   Nikon D810 + Nikkor 28mm f/2.8 ai-s; ISO 100, f/8 a 1/200s, 05/08/2020, 16:14.   ↓ 

 CERRADO sensu stricto - estação chuvosa x seca 
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 CERRADÃO 

↑  Cerradão (árvores com 15m ou mais) no fim da estação seca, visto a partir de aceiro no limite leste da EEcI. Note folhagem mais rala nas árvores, parecendo 
não haver contato entre as copas (mas há quando ocorre plena folhagem), devido à caducifolia (queda de folhas) no inverno.   Nikon D810 + Nikkor 8-15mm f/3.5-4.5E ED 

AF-S @ 15mm; ISO 100, f/8 a 1/160s, 04/08/2020, 10:45.    

O cerradão é uma fitofisionomia do 
Domínio do Cerrado, apresenta aspecto 
florestal, com árvores mais altas (alturas 
acima de 12 m, normalmente 15-18 m) e 
mais densamente dispostas, cujas copas 
se tocam. Estrato arbustivo ocorre, mas 
é menos importante do que no cerrado 
s.s. ou campo cerrado, além do fato de 
ter estrato herbáceo e de capins bem 
menos importante que em outras 
formas do cerrado. Segundo Zanchetta 
et al. (2006) ocupa menos de 0,5% da 
área da EEcI. Embora em pequenas 
manchas, tem importância para aves 
florestais, tendo em vista que as matas 
ribeirinhas na unidade também ocupam 
pequena área. 
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 CERRADÃO - estação chuvosa x seca 

↑  Cerradão durante o fim da estação chuvosa, visto a partir de aceiro ao lado de transição cerradão/ mata-de

-galeria.   Nikon D810 + Nikkor 28mm f/2.8 ai-s; ISO 100, f/8 a 1/125s, 25/03/2020, 09:01. 

O mesmo cerradão no fim da estação seca.   Nikon D810 + Nikkor 28mm f/2.8 ai-s; ISO 100, f/8 a 1/80s, 06/08/2020, 10:20. ↓ 
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 MATA-DE-GALERIA 

↑  Mata-de-galeria do Ribeirão do Lobo, fim da estação chuvosa. Nikon D3 + Tokina 20-35mm f/2.8 AF AT-X PRO @ 28mm; ISO 250, f/16 a 1/100s; recorte de 75% 

(9/12MP); 01/04/2010, 09:27. 

Na EEcI as matas-de-galeria são estreitas, tendo em 
vista acompanharem pequenos córregos ou no máximo 
ribeirões. Até nas matas que acompanham ribeirões 
como em trechos do Ribeirão do Lobo (divisa de 
Itirapina com Brotas, na metade da EEcI), a largura 
dificilmente ultrapassa 70m. 
Mesmo ocupando pequena área (<3%) da EEcI, são 
importantes ao manter avifauna florestal, além de, nos 
extremos do período da seca, abrigar em sua borda 
algumas espécies de aves do cerrado. 
Por se situarem em solos úmidos todo o ano, sofrem 
menos com a estação seca, como pode ser visto nas 
fotos da página a seguir. 
Medidas de manejo, como protegê-las contra o fogo 
(aceiros) e até fazer recomposição nos trechos 
depauperados, são altamente recomendadas. 

←  Mata-de-galeria do Córrego do Cabrito, fim da estação chuvosa.   
Nikon D810 + Nikkor 28mm f/2.8 ai-s; ISO 100, f/5.6 a 1/320s, 24/03/2020, 17:11. 
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 MATA-DE-GALERIA - estação chuvosa x seca 

↑ Mata-de-galeria do Ribeirão do Braga, limite norte da EEcI, fim da estação chuvosa.   Panorâmica 
de 3 imagens ao amanhecer.   Nikon D810 + Nikkor 28mm f/2.8 ai-s; ISO 100, f/8 a 1/160s, 25/03/2020, 06:59.  

Mesma mata-de-galeria, fim da estação seca. Panorâmica de 3 imagens ao amanhecer.   Nikon D850 + 

Nikkor 28mm f/2.8 ai-s; ISO 100, f/8 a 1/100s, 17/09/2020, 06:40.  ↓ 

Notem aqui como a seca afeta comparativamente 
menos a vegetação de matas ribeirinhas do que ao 
cerrado. O tom avermelhado da imagem da seca é 
mais devido à poeira e à luz do sol avermelhado ao 
amanhecer do que pelo efeito da seca. Por isso uma 
parte da avifauna, normalmente de cerrado, pode usar 
essas matas nos meses mais secos do ano, buscando 
insetos, frutos e flores que escasseiam no cerrado 
nessa época. 
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↑  Brejo em transição com campo úmido (primeiro plano) no limite norte da EEcI, pouco antes da 
Lagoa Dourada, início da estação chuvosa. Nikon D810 + Micro-Nikkor 55mm f/3.5 ai,  ISO 100, f/8 a 1/125s, recorte de 75% 

(27/36MP); 17/10/2018, 08:08. 

Na EEcI estes ambientes com solo saturado de água têm grande importância, 
ocupando área bem maior (~29%) do que as matas-de-galeria e cerradões 
(Zanchetta et al. 2006). 
Partes mais altas podem sazonalmente ter o solo superficialmente seco na 
estação seca, enquanto que nas partes mais baixas e próximas de cursos 
d’água, mananciais, nascentes ou represas os solos permanecem úmidos por 
todo ano, com a vegetação sofrendo menos os efeitos da seca. 

Brejo em transição com campo úmido (primeiro plano) no limite norte da EEcI, pouco 
antes da Lagoa Dourada, início estação chuvosa.                                                                 → 
Nikon D810 + Micro-Nikkor 55mm f/3.5 ai,  ISO 100, f/8 a 1/160s, recorte de 67% (24/36MP); 17/10/2018, 08:08. 

 ZONAS ÚMIDAS: CAMPOS ÚMIDOS E BREJOS  
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 ZONAS ÚMIDAS: CAMPOS ÚMIDOS E BREJOS  

↑ Amplas áreas ao longo das baixadas onde se situam mananciais são cobertas por este tipo de vegetação, neste caso um campo úmido de várzea, meio da estação seca (note samambaia seca à direita). Panorâmica em 
composição de 2 imagens.  Nikon D810 + Nikkor 28mm f/2.8 ai-s;  ISO 64, f/8 a 1/200s, 15/07/2020, 15:20.  
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←  Campo úmido de várzea no fim da estação chuvosa. 
Há um curso d’água (limite norte da EEcI) no meio dele e 
a mata ao fundo fica em propriedade privada vizinha. 
Nikon D810 + Nikkor 24-120mm f/4G AF-S VR @ 35mm; ISO 100, f/8 a 1/100s; 
recorte de 44% (16/36MP); 25/03/2020, 07:18.  

 ZONAS ÚMIDAS: CAMPOS ÚMIDOS E BREJOS: estação chuvosa x seca 

←  O mesmo campo úmido, mas no fim da estação seca. 
Mesmo com a proximidade da água e com solo 
comparativamente mais úmido do que o cerrado, aqui a 
folhagem da vegetação também apresenta 
ressecamento. Nikon D810 + 28mm f/2.8 ai-s; ISO 100, f/8 a 1/250s; 

recorte de 39% (14/36MP); 04/08/2020, 10:12.  
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 LAGOAS TEMPORÁRIAS - formadas em campos limpos sazonalmente alagados  

↑  Lagoa temporária formada em meio a um campo limpo no fim da estação chuvosa.  Panorâmica de duas imagens.   Nikon D3 + Nikkor 16-35mm f/4G AF-S VR @ 20mm,  ISO 200, f/9 a 1/250s; 09/02/2011, 09:06. 

Em alguns locais em meio a campos limpos, particularmente na porção sul da EEcI (município de Itirapina), podem 
ser formadas lagoinhas temporárias, dependendo do volume de chuva na estação chuvosa (outubro a março). 
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 LAGOAS TEMPORÁRIAS - formadas em campos limpos sazonalmente alagáveis 

Lagoa seca no fim da estação seca.        → 
Nikon D3 + Nikkor 16-35mm f/4G AF-S VR @ 20mm,  ISO 200, 
f/11 a 1/250s; 09/09/2010, 10:46. 

Lagoa formada no fim da estação chuvosa.  → 
Nikon D3 + Nikkor 16-35mm f/4G AF-S VR @ 20mm,  ISO 200, 
f/11 a 1/200s; 08/02/2011, 09:11. 

Lagoa ainda seca, meio da estação chuvosa. → 
Nikon D3 + Nikkor 16-35mm f/4G AF-S VR @ 20mm,  ISO 200, 
f/11 a 1/200s; 25/12/2010, 09:02. 

Aqui ilustramos a transformação, ao longo do tempo, 
de uma mesma paisagem onde ocorre um campo limpo 
sazonalmente alagável. 
São ambientes interessantes que mostram uma 
sucessão de diferentes espécies de aves, desde 
terrestres típicas, como corujas-buraqueiras no período 
seco, até garças e cabeças-secas na época da formação 
das lagoas. 
Vale destacar que até 2011-2012, a lagoa aqui ilustrada 
era regularmente formada no fim do período chuvoso. 
Contudo, desde então, talvez por um rebaixamento do 
lençol freático, já que o regime de chuvas anuais 
aparentemente não mudou muito, isso não tem mais 
ocorrido, ficando a área no máximo com o aspecto da 
foto do meio da sequência ao lado. Vale uma pesquisa 
para confirmar o motivo. 
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 Fogo no cerrado e sua recuperação 
O cerrado, diferentemente de florestas, é um tipo de vegetação com conhecidas 
adaptações para recuperação frente a incêndios naturais, ou seja, não muito 
frequentes, ao contrário daqueles provocados pela ação humana, que são muito 
frequentes. No exemplo aqui ilustrado de 2009 na EEcI, podemos ver a recuperação 
da vegetação de um campo cerrado ao longo de poucos meses. 
Outros tipos de vegetação, como as matas-de-galeria, não possuem esta capacidade 
de regeneração, sendo, portanto, muito importante e necessário protegê-las contra o 
fogo. Para tanto, são necessários aceiros, que devem ser feitos e mantidos/refeitos 
regularmente ao longo das laterais das matas-de-galeria. 

Campo cerrado uma semana  após o 
incêndio.               →                  
Nikon D2x + Nikkor 24-85mm f/2.8-4.5D AF @28mm,  
ISO 100, f/8 a 1/90s; 16/07/2009, 16:15. 

4 meses após o incêndio.           → 
Nikon D2x + Nikkor 24-85mm f/2.8-4.5D AF @28mm,  
ISO 100, f/8 a 1/320s; 26/11/2009, 12:06. 

35 dias após o incêndio.           →                                     
Nikon D2x + Nikkor 24-85mm f/2.8-4.5D AF @28mm,  
ISO 100, f/8 a 1/60s; 20/08/2009, 14:08. 

← Detalhe de galho mostrando a casca 
(súber) queimada e um ramo novo 
que brotou e se desenvolveu 4 meses 
após o fogo. Nikon D2x + Nikkor 24-85mm f/2.8-

4.5D AF @70mm,  ISO 400, f/8 a 1/160s; recorte de 
92% (11/12MP); 26/11/2009, 13:39. 

Plantas lenhosas do cerrado, como a candeia 
(Piptocarpha rotundifolia), têm casca (súber) 
de troncos e galhos grossa e resistente ao 
fogo. Aspecto geral de parte do arbusto 4 
meses após o incêndio.           → 
Nikon D2x + Nikkor 24-85mm f/2.8-4.5D AF @28mm,  ISO 100, 
f/5.6 a 1/160s; recorte de 67% (8/12MP); 26/11/2009, 13:36. 
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 Fogo no cerrado e sua recuperação 

↑ Detalhe de campo sujo uma semana (esq. - 16/07), 35 dias (centro - 20/08) e 4 meses (dir. - 26/11/2009) após o fogo.  
Nikon D2x + Nikkor 24-85mm f/2.8-4.5D AF @50mm,  ISO 100, f/8 a 1/90s (esq.), 1/60s (centro) e 1/180s(dir.), recorte de 83% (10/12MP). 
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 Fogo no cerrado e sua recuperação 

↑ Detalhe de subarbusto (Aspidosperma cf. tomentosum) em campo sujo, uma semana (esq. - 16/07), 35 dias (centro - 20/08) e 4 meses (dir. - 26/11/2009) após o fogo.  Note que a braquiária (capim invasor), também 
recupera-se muito bem.  Nikon D2x + Nikkor 24-85mm f/2.8-4.5D AF @50mm,  ISO 100, f/8 a 1/90s (esq.), 1/60s (centro) e 1/180s(dir.), recorte de 83% (10/12MP). 
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 Fogo no cerrado e as aves - 2009 

← Painel de imagens tomadas cerca de uma 
semana após o incêndio de campo cerrado na 
EEcI, julho de 2009, mostrando uma variedade 
de aves aproveitando o solo descoberto para 
forragear mais facilmente.  Do topo à esquerda em 

sentido horário: Neothraupis fasciata ♂ (tiê-do-cerrado), 

Xolmis cinereus (primavera), Saltatricula atricollis 
(batuqueiro) predando formiga (Camponotus sp), Mimus 
saturninus (sabiá-do-campo), Coryphospingus cucullatus ♂ 

(tico-tico-rei), Ammodramus humeralis (tico-tico-do-
campo), Vanellus chilensis (quero-quero), Zonotrichia 
capensis (tico-tico); no centro: campo cerrado recém-
queimado. Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-
S + coronha BushHawk para as várias aves; Nikon D2x + 
Nikkor 24-85mm f/2.8-4.5D AF @ 28mm para a paisagem. 

Para as aves do cerrado, o fogo dito 
“natural” (não muito frequente e 
antecedendo a estação chuvosa), 
pode ser algo que propicia, a curto 
prazo, obtenção mais fácil de 
alimento  (veja painel ao lado) e, a 
longo prazo, controle do 
adensamento da vegetação não 
permitindo o desaparecimento de 
fitofisionomias mais abertas, o que 
pode ser fatal para aves 
especialistas em campos limpos, 
como por exemplo o galito 
(Alectrurus tricolor) - ver a capa 
deste foto-livro. 
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 Fogo no cerrado e as aves - 2020 

← Painel de imagens tomadas cerca de 5-7 dias 
após o incêndio de campos e cerrados na porção 
sul da EEcI, setembro de 2020, mostrando uma 
variedade de aves explorando o ambiente. Do 

topo à esquerda em sentido horário: Coryphospingus 
cucullatus ♂ (tico-tico-rei) alimentando-se; Lepidocolaptes  

angustirostris (ararapaçu-do-cerrado) em base de tronco 
queimado, iniciando subida; Volatinia jacarina ♂ (tiziu) 

subadulto alimentando-se; Coragyps atratus (urubu-de-
cabeça-preta); Xolmis cinereus (primavera) alimentando-se,  
Formicivora rufa ♀ (papa-formiga-vermelho) buscando 

alimento em arbusto chamuscado; Zonotrichia capensis (tico-
tico); par de carcarás (Caracara plancus); no centro: floração 
de lírio-do-campo (Amaryllidaceae) em meio ao campo 
cerrado. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm + coronha BushHawk para as aves; Nikon D850 + 
Nikkor 28mm f/2.8 ai-s para a flor e paisagem queimada. 15 a 
18 /09/2020. 

Em meados de setembro de 2020, 
pouco antes da 1a. edição do 
presente foto-livro ser publicada, 
toda a porção sul da EEcI pegou 
fogo. No mosaico ao lado 
apresentamos mais alguns registros 
de aves explorando o cerrado. 
Notem que algumas espécies se 
repetem em relação ao quadro da 
página anterior. 
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AVES NÃO-PASSERIFORMES 

 

Aqui ilustraremos aves que não são passarinhos ou pássaros, ou seja, desde emas (Ordem Rheiformes) até pica-

paus (Piciformes) e periquitos (Psittaciformes). A nomenclatura científica e popular, além da sequência 

taxonômica, seguem o CBRO (Piacentini et al. 2015). 
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♀ sozinha no campo cerrado. Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm 

f/2.8 AF-S VR (=510mm f/4.8 ) @ f/8, ISO 250 a 1/320s, 15/06/2011, 16:01. ↓     

 

 Rhea americana (Linnaeus, 1758) – Rheiformes/Rheidae: ema 

←  Filhote de poucos dias já ativo, Parque Ecológico de São 
Carlos-SP. Nikon FM2 + Nikkor 200mm f/4 ai + monopé, Ektachrome EB 100, ISO 

100, digitalizado;  recorte de ~40% do slide original; novembro de 1993. 

↑ ♂ sozinho no campo cerrado. Nikon F90x + Nikkor 75-300mm f/4.5-5.6  AF, 

Fujichrome RDPIII, ISO 100 (revelação  puxada para 200) digitalizado; recorte de ~50% do 
slide original; março de 2001.    

Tamanho: mede 127-140 cm de comprimento, pesando 20-34 kg. 

Distribuição: do nordeste ao centro-sul do Brasil, Paraguai, Uruguai, norte e leste da 

Argentina e leste da Bolívia. 

Ambientes: áreas abertas como pampas, cerrados e chacos, mas com algumas árvores 

espalhadas;  pastagens e mesmo plantações não florestais, como soja, também são 
utilizadas. 

Alimentação: onívora na essência do termo, come desde sementes, frutos, folhas e 

raízes até artrópodes e pequenos vertebrados como roedores, cobras e lagartos; 
ingerem pedrinhas para ajudar na digestão. 

Reprodução: de agosto a janeiro; machos polígamos um pouco maiores e com 

coloração preta mais evidente na plumagem, como no pescoço e peito;  ninho é uma 
depressão rasa no chão,  13 a 30 ovos são postos por  3-12 fêmeas e chocados 
exclusivamente pelo macho durante 35-40 dias;  apenas  dentro de 24h após nascerem, 
os filhotes já estão de pé e podem sair do ninho. 

Conservação: espécie “Criticamente em Perigo” (CR) no estado de São Paulo e 

“Quase Ameaçada” (NT) na lista mundial; populações decrescentes segundo IUCN 

(2020). Perda de ambientes campestres naturais, caça ilegal e pesticidas podem afetar 
negativamente suas populações no estado.  

Curiosidades: nunca foi abundante na EEcI, bandos pequenos 

de 2-5 indivíduos, às vezes até sozinhas; ultimamente (10 
últimos anos) cada vez menos registrada.  Grande capacidade 
de locomoção terrestre: Sick (1997) cita que pode correr acima 
de 60 km/h quando perseguida por um carro. 
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♂ descansando no solo, Parque 

Ecológico de São Carlos-SP.            → 
Nikon FM2 + Nikkor 200mm f/4 ai @ f/5.6 a 1/60s,    
Fujichrome RDPII ISO 100 digitalizado; recorte de 
~80% do slide original; abril de 1995. 

Filhotes forrageando 
em aceiro entre campos 
inundáveis, Pantanal de 
Miranda-MS.             → 
Canon T6i + Canon EF70-300mm 
f/4-5.6 IS II USM @ 250mm; ISO 
400, f/5.6 a 1/1000s; recorte de 
50% (12/24MP), 18/11/2018, 
09:08. ©Anna Caroline C. Ritter. 

“Retrato” de ♂, Parque Ecológico de São Carlos - SP. Nikon FM2 + 

Vivitar 200mm f/3.5  + coronha genérica, f/5.6 a 1/250s, Ektachrome EPD ISO 200 

digitalizado; recorte de ~40% do slide original; agosto de 1993. ↓ 

 

 Rhea americana (Linnaeus, 1758) – Rheiformes/Rheidae: ema 

Pequeno grupo de 3 emas (uma está 
escondida atrás das 2 visíveis) no campo 
sujo (primeiro plano). Nikon F90x + Micro-Nikkor 

200mm f/4 ai-s, Fujichrome RDPIII ISO 100 digitalizado, f/11 a 
1/250s; recorte de ~50% do slide original; dezembro de 2002, 

manhã. ↓               

♂ chocando ovos no Parque Ecológico Klabin, Telêmaco-Borba-PR.  
Nikon D80 + Nikkor  18-135mm f/3.5-5.6G AF-S @ 44mm + flash, ISO 100, f/5 a 1/500s; 

recorte de 90% (9/10MP);  02/10/2008, 17:14. © Vlamir José Rocha. ↓ 
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 Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) - Tinamiformes/Tinamidae: inhambu-chororó 

Tamanho:  mede 20 - 32 cm de comprimento, pesando 

de 141  a 250 g. 

Distribuição: em quase todo Brasil, exceto áreas 

densamente florestadas do norte da região amazônica. 
Também ocorre no extremo sudeste do Peru, norte e leste 
da Bolívia e Paraguai e extremo nordeste da Argentina. 

Ambientes: campestre, desde campos sujos, cerrado, 

caatinga e campos cultivados até eventualmente em 
bordas de florestas secundárias. 

Alimentação: busca alimento no chão, onde pega tanto 

sementes de capins e outras plantas, quanto insetos como 
cupins e formigas, e até possivelmente outros 
invertebrados. 

↑ Em meio a capins de campo cerrado. Nikon D7200 + TC17EII + Nikkor 

300mm f/4D AF-S (510mm f/6.7) + coronha BushHawk, ISO 1000, f/8 a 1/500s; recorte de 
87,5% (21/24MP);   16/10/2018, 08:19.  

Escondido em meio a capins de campo cerrado. Nikon D7200 + TC17EII + 

Nikkor 300mm f/4D AF-S (510mm f/6.7) + coronha BushHawk, ISO 1000, f/8 a 1/500s; recorte 

de 83% (20/24MP);  16/10/2018, 08:19.   ↓ 

Reprodução: sexos similares, mas ♀ é um pouco maior e tem 

bico totalmente vermelho (♂ com ponta escura). Nidifica de 

setembro a abril, botando 2-5 ovos em ninho pouco elaborado em 
uma concavidade no solo; o pai choca os ovos por 19-21 dias.  Os 
filhotes são nidífugos, saindo do ninho sob proteção do pai logo 
após o último ter nascido. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcI, mas muito mais fácil de ouvir do 

que ver, como pode ser atestado pelas duas fotos nesta página. 
Tem o comportamento de “congelamento” - fica imóvel escondido 
no solo em meio aos capins e ervas (ver foto ao lado), e só quando 
estamos chegando muito próximo (menos de 2-3 m) foge em voo 
causando susto a quem se aproximava sem percebê-lo. Uma das 
típicas vozes em campos e cerrados abertos no Brasil, como pode 
ser ouvido no www.xeno-canto.org.  

↑ Retrato de indivíduo capturado em armadilha para roedores, logo a seguir 
liberado ao ambiente, cerrado alterado, Prata-MG. Nikon FM2 + Micro-Nikkor 55mm 

f/2.8 ai-s, Fujichrome RDPII ISO 100 digitalizado; recorte de ~80% do slide original; janeiro de 2000. 
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 Anhima cornuta (Linnaeus, 1766) – Anseriformes/Anhimidae: anhuma 

Tamanho:  mede cerca de 80 cm de comprimento total e pesa 

entre 3 e 3,5 kg.  

Distribuição: desde o Equador, Colômbia e todo norte da 

América do Sul até o centro-sul do Brasil, excetuando o extremo 
nordeste brasileiro, e alcançando o norte do Paraná. 

Ambientes: beiras de lagoas de água doce e rios com 

vegetação rasteira ou mesmo florestal, além de savanas úmidas. 

Alimentação: herbívoros, buscam plantas que flutuam nas 

águas e gramíneas dos alagados. Costumam pastar geralmente 
no meio da manhã. Há até registro de consumo de folhas novas 
de soja em imagem postada no wikiaves.com.br. 
 

↑   Vocalizando em topo de árvore, mata-de-galeria, Palmas-TO.    Nikon 

D300 + Nikkor 80-400mm f/5.6D AF VR @ 400mm, ISO 200, f/5.6 a 1/640s; recorte de 33% (4/12MP);   
04/07/2008, 08:16. 

Reprodução: época variável de acordo com a localidade. O casal 

constrói ninhos grandes com formato de plataforma acima da 
vegetação flutuante, como aguapés, nas águas rasas. As fêmeas 
depositam 2-7 ovos. O casal reveza a incubação, que é feita pela 
fêmea durante o dia e pelo macho durante a noite. Os filhotes ficam 
com os pais por cerca de um ano. Sem dados adicionais, necessita 
estudo. 

Conservação: espécie “Quase Ameaçada” (NT) na lista do estado 

de São Paulo.  

Curiosidades: rara na EEcl, eventualmente encontrada nas áreas 

úmidas, represas e lagoas temporárias. Apresentam um curioso 
apêndice córneo na cabeça, que faz lembrar um chifre de unicórnio, 
além de grandes esporões nas asas, que são utilizadas para a defesa 
da ave. Os pés e os dedos são enormes, o que facilita a vida em 
ambiente alagado. 

↑ Em voo sobre mata-de-galeria, Palmas-TO. Nikon D300 + Nikkor 80-

400mm f/5.6D AF VR @ 400mm, ISO 320, f/5.6 a 1/1250s; sem recorte;   04/07/2008, 08:10. 

↑  Pousada em Pinus sp ao próximo do Ribeirão Itaqueri e da 
Represa do Lobo/Broa, divisa leste com a EExI. Nikon Coolpix P900 @ 

500mm, ISO 160, f/6.5 a 1/500s; recorte de 55% (8,8/16MP);  09/09/2018, 16:31. © Vlamir 
José Rocha.  
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 Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) – Anseriformes/Anatidae: irerê 

← Em beira da Lagoa 
Dourada, limite norte 
da EEcI. Nikon D7200 + Nikkor 

200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
400mm + coronha BushHawk, 
ISO 800, f/7.1 a 1/1000s; recorte 
de 29% (7/24MP);   22/10/2019, 
08:46. 

Tamanho:  mede 38-48 cm de comprimento total e pesa entre 502 e 820 g. 

Distribuição: América tropical a partir da Costa Rica (provavelmente extinta) até norte da Argentina e 

Uruguai. Pode ser visto em quase todo o Brasil, com baixa abundância na região Amazônica. Também 
ocorre desde a África subsaariana até a África do Sul, Madagascar e Ilhas Comores.  

Ambientes: variedade de áreas úmidas, com preferência por água doce em campos abertos, 

banhados, estuários, pântanos, áreas inundadas e arrozais.  

Alimentação: variada, desde vegetação aquática (principalmente sementes), gramíneas e arroz até 

invertebrados aquáticos, como moluscos, crustáceos e insetos. Na estação seca comem mais 
tubérculos, já na chuvosa, sementes e insetos.  

Reprodução: na estação chuvosa, com pico de postura de ovos quando as áreas atingem o máximo 

de inundação. Formam colônias ou pequenos grupos que utilizam folhas e caules de plantas para 
construir ninhos nos solos, bem escondidos no capim, ou sobre a água. Colocam cerca de 4 a 14 ovos, 
mas às vezes o número pode chegar até 18, quando mais de uma fêmea deposita no mesmo ninho. 
Serão incubados pelo casal por 26-30 dias.  Os filhotes deixam o ninho 2 dias após a eclosão, mas 
permanecem em grupos familiares.  

↑ Par em brejo na beira da Lagoa Dourada, limite norte da EEcI. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm 

+ coronha BushHawk, ISO 800, f/7.1 a 1/800s; recorte de 37,5% (9/24MP);  22/10/2019, 08:44. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: comum na EEcl em áreas úmidas, represas e lagoas temporárias. Podem 

fazer pequenos mergulhos para buscar o alimento, geralmente ao amanhecer e 
anoitecer. São aves crepusculares, mas os seus assobios podem ser escutados durante os 
voos noturnos. Aparentemente monogâmicos, acredita-se que o casal fique junto por 
toda a vida. Durante a fase reprodutiva, aumentam o consumo de invertebrados em sua 
alimentação para adquirir mais proteínas para a formação dos ovos e criação dos filhotes. 
Outra curiosidade é que em algumas ocasiões colocam os seus ovos em ninhos alheios, 
como os da marreca-caneleira (D. bicolor), mas também foram vistas criando filhotes de 
outras espécies (como da marreca-cabocla - D. autumnalis) junto dos seus próprios (Sick 
1997). Vocalização onomatopeica (conferir no www.xeno-canto.org).  
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 Cairina moschata (Linnaeus, 1758) – Anseriformes/Anatidae: pato-do-mato 

← ♂ nadando em represa no 

limite leste da EEcI. Nikon D500 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
370mm, ISO 250, f/6.3 a 1/800s; recorte de 
40% (8,5/21MP);   12/12/2019, 10:17. 

Tamanho:  mede 66 a 76,5 cm de comprimento total e pesa entre 1 e 2,6 kg.  

Distribuição: ampla, desde o extremo sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina e 

Uruguai, sempre a leste dos Andes, passando por todo o Brasil.  

Ambientes: terras baixas, em florestas tropicais, zonas úmidas, lagoas costeiras.  

Alimentação: onívora, consomem caules, folhas e sementes de plantas aquáticas, além de 

gramíneas e invertebrados - como aranhas, crustáceos e cupins (mostrando alguma predileção 
pelos últimos). Também podem comer pequenos vertebrados, como peixes e répteis.  

Reprodução: geralmente durante a estação chuvosa, entre outubro e março. As fêmeas 

costumam pesar a metade da massa dos machos. Utilizam cavidades em troncos ocos de 
árvores ou em cavernas, mas também podem nidificar em vegetação densa nas beiras de 
riachos. Colocam entre 8 e 15 ovos, que são incubados por cerca de 35 dias. Os filhotes são 
nidífugos, ou seja, saem imediatamente do ninho após o nascimento, e estarão prontos para o 
voo após 70 dias.  

♂ nadando em represa no limite leste da EEcI. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR 

@ 500mm, ISO 280, f/7.1 a 1/640s; recorte de 32% (6,7/21MP);   12/12/2019, 10:12. ↓  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: raro a infrequente na EEcl, em áreas úmidas, 

represas e lagoas temporárias. Apesar de ser um pato grande, pode 
ser visto empoleirado em árvores, geralmente com galhos 
desfolhados, onde observa o ambiente. Empoleiram em pequenos 
bandos para o repouso noturno. Ave bastante visada por caçadores, 
infelizmente. Tem um histórico de domesticação na América do Sul, 
relatado desde o Peru pré-inca.  



 46 

 

 

 Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) – Anseriformes/Anatidae: marreca-ananaí 

Tamanho: 35-40 cm; 350-556 g.  

Distribuição:  Colômbia, Venezuela, Guiana, Bolívia e em todo o Brasil.  

Ambientes: lagos e campos inundados em áreas arborizadas; ocasionalmente pode ser encontrada em 

corpos d’água salgados, como manguezais, especialmente em pequenas manchas com águas rasas. 

Alimentação: matéria vegetal como frutos, sementes e raízes de plantas. Invertebrados como planárias e 

insetos também fazem parte de sua dieta.  

Reprodução: monogâmica; macho com bico vermelho mais azul-esverdeado verde nas asas, enquanto a  

fêmea tem bico preto com manchas brancas na sua base e acima dos olhos; no Brasil reproduz de agosto até 
março, mas em São Paulo pode reproduzir todo o ano, talvez pela disponibilidade de corpos d’água 
provocada pela ação humana. Seu ninho é feito de material vegetal em pequenos montes cercados por água. 
Fêmea bota 6-11 ovos que incuba por 25-29 dias; sem mais dados. Necessita mais estudo. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular a comum na EEcI,  vista aos pares não só em represas, mas também em áreas úmidas 

e lagoas temporárias, durante todo o ano.  

← Casal (♂ à esquerda) na 

beira da Lagoa Dourada, 
limite norte da EEcI. Nikon 

D7000 + TC20EIII + Nikkor 300mm 
f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + 
coronha BushHawk, ISO 800, f/6.3 a 
1/100s; recorte de 37,5% (6/16MP); 
12/07/2012, 14:15.    

♂  em voo sobre 

represa.        →                 
Nikon D7000 + TC20EIII + 
Nikkor 300mm f/2.8G AF-S 
VR (=600mm f/5.6) + 
coronha BushHawk, ISO 
320, f/10 a 1/400s; recorte 
de 44% (7/16MP); 
21/09/2011, 09:39. 

← Casal (♀ à frente do 

grupo) com 4 filhotes 
nadando e forrageando 
na Lagoa Dourada, limite 
norte da EEcI. Nikon D7200 +  

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR 
@ 500mm, + coronha BushHawk, 
ISO 1000, f/9 a 1/1000s; recorte 
de 23% (5,6/24MP); 22/10/2019, 
08:41. 
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 Penelope superciliaris Temminck, 1815 - Galliformes/Cracidae:  jacupemba 

Tamanho: mede 55 a 73 cm; 950-1150 g. 

Distribuição: boa parte do Brasil, exceto extremo sul e alguns estados 

amazônicos como Amazonas, Acre, Roraima e Amapá. Também é 
encontrada na Bolívia, Paraguai e Argentina.  

Ambientes: bordas de matas, florestas semidecíduas, matas 

ribeirinhas, cerradão, caatinga, capoeiras; eventualmente em zonas 
urbanizadas com bosques ou matas residuais e mesmo sub-bosque 
nativo de eucaliptais. 

Alimentação: especialmente frutos de variados tamanhos,  os quais 

procuram aos casais ou em pequenos grupos, tanto nas árvores como 
às vezes no solo; também podem incluir insetos, flores e folhas em sua 
dieta.   

Reprodução: entre agosto e fevereiro. Há suspeitas de que a espécie 

seja poligâmica. Seus ninhos, construídos em árvores, são feitos com 
galhos forrados por folhas e caules. Colocam 3 ovos que são chocados 
por cerca de 28 dias.  

Conservação: espécie “Quase Ameaçada” (NT) na lista do estado de 

São Paulo.  Caça ilegal e desaparecimento de matas podem ser fatores 
para esse quadro. 

Curiosidades: raramente vista na EEcI, tendo em vista a pequena 

área de matas nesta unidade de conservação; pode apresentar 
deslocamentos altitudinais diários em regiões de serras como na Serra 
do Japi, onde verificou-se num mesmo dia, deslocamentos de 400 m 
de altitude - passando a noite acima e, durante o dia, deslocando-se 
mais abaixo para se alimentar.  

↑     Em mourão de cerca sob mata alterada, Parque Ecológico de São Carlos - SP.         → 
Nikon F90x + Nikkor 75-300mm f/4.5-5.6 AF + flash SB-28;  Fujichrome RDPIII, ISO 100 (revelação puxada  para ISO 200), 
digitalizado; recorte de ~75% do slide original; março de 2001.                 
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 Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758) - Podicipediformes/Podicipedidae: mergulhão-caçador 

Tamanho: 30-38 cm; 250-568 g.  

Distribuição: bastante ampla, desde a América do Norte (Canadá) até o Chile, Argentina e Uruguai, 

passando pelo leste do Brasil.   

Ambientes: normalmente águas rasas e paradas em lagos, represas, pântanos, charcos e até trechos 

mais lentos de cursos d’água. Procura corpos d’água com vegetação abundante nas margens. 

Alimentação: dieta bastante variada, consome invertebrados aquáticos como larvas de libélulas, 

besouros, crustáceos e moluscos, além de pequenos vertebrados como peixes e anfíbios.  

Reprodução: praticamente durante todo o ano em áreas tropicais, com variações de acordo com a 

localidade. Fazem ninhos flutuantes bastante sólidos com capim e ficam ancorados na vegetação 
aquática. Colocam de 2 a 10 ovos (mais comum entre 4 e 7) que chocam entre 21 e 27 dias, filhotes 
saem cerca de 35 dias após o nascimento.  

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: regular a raro na EEcI, restrito às represas limítrofes; parte das populações da América 

do Norte exibe comportamento migratório noturno, sozinhos ou aos pares. Porém, no resto de sua 
distribuição, aparentemente não exibe tal comportamento e pode ser chamada de espécie sedentária.  

↑ Procurando alimento em meio a plantas flutuantes na Represa do Lobo/Broa, limite leste da EEcI. Note 
falta de cinta negra no bico por estar fora do período reprodutivo. Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S  

(=510mm f/6.7) + coronha BushHawk, ISO 400, f/7.1 a 1/500s; recorte de 54% (6,5/12MP); 20/08/2009, 12:06.   

← Procurando alimento em 
meio a plantas flutuantes na 
Represa do Lobo/Broa, 
limite leste da EEcI. . Note 
falta de cinta negra no bico 
por estar fora do período 
reprodutivo. Nikon D300 + TC17EII 

+ Nikkor 300mm f/4D AF-S  (=510mm 
f/6.7) + coronha BushHawk, ISO 400, 
f/7.1 a 1/640s; recorte de 21% 
(2,5/12MP); 20/08/2009, 12:13.   
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 Jabiru mycteria (Lichtenstein, 1819) - Ciconiiformes/Ciconiidae: tuiuiú, jaburu 

← Pousado em ninho construído sobre 
copa de árvore em mata ribeirinha, 
Pantanal de Poconé-MT.  Nikon D300 + Nikkor 80-

400mm f/4D AF VR @ 80mm (direita) ou 400mm 
(esquerda), ISO 200, f/10 a 1/250s (dir.) ou 1/500s (esq.); 
recorte de 33% (4/12MP) - esq. ou 67% (8/12MP) - dir.; 
09/06/2011, 10:31.   

Tamanho: mede 122 a 140 cm de comprimento total e pesa entre 5,9 e 8 kg.  

Distribuição: desde o sul do México até Paraguai, Uruguai e centro-norte da Argentina. No Brasil em praticamente todos os estados, com 

exceção de alguns poucos registros no Nordeste. As maiores populações estão no Pantanal e no Chaco paraguaio.  

Ambientes: grandes pântanos de água doce, savanas alagadas, margens de lagoas com árvores espalhadas, margens de rios, estuários e até 

cultivos inundados, como arrozais.  

Alimentação: especialmente peixes (inclusive mortos), anfíbios, cobras e pequenos jacarés. Também invertebrados, como insetos e 

crustáceos.  

Reprodução: entre junho e novembro. Nidificam sozinhos ou em pequenos grupos, com até seis ninhos, embora às vezes formem colônias 

mistas com outras aves aquáticas. Os ninhos são plataformas grandes feitas com galhos, gravetos, lama, capins e plantas aquáticas, construídos 
sobre árvores altas em matas ribeirinhas (v. foto). São reutilizados em outras estações reprodutivas e vão ficando cada vez maiores. Botam  2-5 
ovos, que serão incubados por ~ 60 dias. Os filhotes deixam o ninho após 80-115 dias, embora sejam alimentados pelos pais por mais 2 meses.  

Conservação: espécie “Quase Ameaçada” (NT)  na lista do estado de São Paulo. 

Curiosidades: espécie rara EEcl, ocasionalmente observada em áreas alagadas. Não é considerada migratória, mas realiza dispersões sazonais 

de acordo com as épocas de chuvas. Quando forrageiam, que inclusive pode ser em bandos, agitam bastante a água, andando de um lado a 
outro e mergulhando o bico na água para perturbar as presas e jogá-las para locais mais rasos, onde podem ser capturadas. Em cativeiro 
observou-se que pode viver até 36 anos.  

↑ Convivência pacífica com socó-boi (Tigrisoma lineatum) e 
marrecas-caboclas (Dendrocygna autumnalis) campo alagável 
na região do Pantanal de Miranda-MS. Canon T6i + Canon EF70-300mm 

f/4-5.6 IS II USM @ 300mm; ISO 250, f/5.6 a 1/1000s; recorte de 29% (7/24MP), 
19/11/2018, 11:37. © Anna Caroline C. Ritter. 
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 Mycteria americana Linnaeus, 1758 - Ciconiiformes/Ciconiidae: cabeça-seca 

Tamanho: 83 a 102 cm de comprimento, 

pesando de 2 a 3 kg. 

Distribuição: amplamente encontrado em 

todo Brasil, rompendo as fronteiras brasileiras 
com todos os demais países latinos, passando 
pela América Central, sul do México até sul e 
sudeste dos Estados Unidos. 

Ambientes: habita áreas úmidas, 

especialmente de água doce, como pântanos, 
charcos, florestas e matas-de-galeria alagadas 
e estuários. 

Alimentação: geralmente alimenta-se em 

grupos; costuma “revirar” com o longo bico as 
águas rasas sem muita vegetação, buscando 
especialmente peixes, mas também 
eventualmente anfíbios, caranguejos, insetos 
e cobrinhas. 

Reprodução: colonial, com dezenas de 

ninhos no alto de árvores em meio de áreas 
alagadas; ninhos construídos com galhos 
grandes e forrados internamente com capins; 
botam 2-5 ovos, os quais são chocados por 28
-32 dias. Filhotes deixam o ninho após  60-65 
dias. Dados especialmente de populações 
norte-americanas, necessitamos de mais 
estudos no Brasil. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: raro na EEcI; além das 

margens de represas limítrofes pode ser visto 
em lagoas temporárias em meio aos campos 
úmidos e em sobrevoos entre as áreas 
alagadas; formam grupos de imaturos que 
vivem separados dos casais.  

↑ Em sobrevoo de longa distância acima de campo limpo, entre áreas alagadas. Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 

600mm f/4D AF-S  (=1020mm f/6.7) + tripé, ISO 400, f/9 a 1/1000s; recorte de 75% (9/12MP); 01/04/2010, 08:09.   

↑ Pousado em árvore, Pantanal de Poconé-MT.  Nikon D300 + Nikkor 

80-400mm f/4D AF VR @ 280mm, ISO 200, f/10 a 1/320s; recorte de 50% (6/12MP); 
09/06/2011, 10:31.   
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 Nannopterum (=Phalacrocorax) brasilianus (Gmelin, 1789) - Suliformes/Phalacrocoracidae: biguá 

Tamanho: 58-73 cm; 606-1814 g . 

Distribuição: bastante ampla, desde do sul dos EUA até a Terra do Fogo na 

Argentina; praticamente todo o Brasil. 

Ambientes: ampla variedade de ambientes aquáticos, até a orla marítima. 

Aproveita as represas e açudes criados pela expansão humana. 

Alimentação: principalmente peixes, mas também crustáceos, anfíbios e insetos 

aquáticos, capturados abaixo d´água por meio de mergulhos nos quais perseguem as 
presas. 

Reprodução: todo ano, variando um pouco de acordo com a região; ninhos 

formados de gravetos e galhos colocados em árvores da vegetação alagada. Formam 
colônias às vezes muito grandes e com outras aves como garças; ambos os pais 
colaboram na criação dos filhotes; botam 2-6 ovos, que são chocados por 23-30 dias. 

Conservação: espécie não ameaçada.. 

Curiosidades: comum nas represas que fazem limite com a EEcI, sendo vistos 

muitas vezes descansando em tocos de madeira próximos das margens. 

Grupo nadando, represa na sede IF Itirapina-SP.    →   
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 220mm + coronha 
BushHawk, ISO 500, f/11 a 1/1000s, recorte de 29%(7/24MP);  
04/07/2019, 11:09.   

↑ Tomando “banho de sol” para secar plumagem das asas na beira da Represa do Lobo/Broa, limite leste da EEcI.  Nikon D3 + TC20EIII + 

Nikkor 400mm f/2.8 AF-I (=800mm f/5.6) + tripé, ISO 320, f/10 a 1/200s, recorte de 50%(6/12MP);  15/06/2011, 14:49.   
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 Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) - Pelecaniformes/Ardeidae: socó-boi 

Tamanho: 66-93 cm; 840 g. 

Distribuição: ocorre desde a América Central até a Bolívia, Paraguai, 

Uruguai e norte da Argentina; pode ser vista em todo o Brasil. 

Ambientes: áreas úmidas, nas margens arborizadas de rios de fluxo 

lento e de represas, em pântanos e manguezais.  

Alimentação: alimenta-se de organismos encontrados nos corpos 

d'água, desde invertebrados, como insetos ou crustáceos, até uma 
variedade de vertebrados, como peixes, anfíbios e répteis. Procura por 
presas andando lentamente nas manchas de águas rasas, geralmente 
solitário, mas pode ser encontrado com outras aves piscívoras em áreas 
com concentração de presas.   

Reprodução: poucas informações, necessitando estudos. Costuma fazer 

ninhos no alto de árvores, geralmente a 7-8m acima do solo ou da água. 
Faz ninhos grandes, porém frágeis, com gravetos. Colocam entre 1-3 ovos 
que são incubados por cerca de 31-34 dias. De acordo com as 
observações de cativeiro, aparentemente a fêmea é quem cuida dos ovos. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular a infrequente nas áreas úmidas, represas e lagoas 

temporárias da EEcI. Apresentam atividade essencialmente crepuscular e 
noturna, mas também podem se alimentar durante o dia. Costumam ser 
solitários, mas podem ser vistos algumas vezes em pares. São bastante 
territoriais durante o forrageamento. Durante a reprodução, emite uma 
vocalização forte, que já foi comparada com a voz das onças ou bugios. 
Quando assustado, estica o pescoço e arrepia as penas da nuca, enquanto 
balança a cauda.   

↑ Em margem de represa (Lagoa Dourada), tarde nublada, limite norte da EEcI. Nikon D500 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 3200, f/5.6 a 1/60s, recorte de 24%(5/21MP);  
19/08/2019, 17:18.   

↑ Subadulto pousado em arvoreta ao lado de 
represa.  Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 

500mm + coronha BushHawk, ISO 3200, f/6.3 a 1/1000s, recorte de 
14%(3/21MP);  25/09/2019, 16:07.   

← Subadulto em voo ao longo de represa - 
sequência de 2 segundos. Nikon D500 + Nikkor 

200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, 
ISO 3200, f/5.6 a 1/800s, recorte de 14%(3/21MP);  
25/09/2019, 16:08.   
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 Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) - Pelecaniformes/Ardeidae: savacu 

Tamanho:  mede de 56 a 65 cm e pesa entre 278 e 1100 g.  

Distribuição: muito ampla, do sul do Canadá até sul da Argentina, mas também em partes da África e sul da Ásia até Bornéu e Indonésia; na Europa 

aparece como visitante de verão. Quase todo Brasil, exceto aparentemente nas densas florestas da Amazônia. 

Ambientes:  corpos d´água com alguma vegetação aquática, como lagos, beira de rios, pântanos e até em locais com água salobra e beira mar. 

Alimentação: muito variada, a depender do local; em geral principalmente peixes e anfíbios, mas também cobras, lagartos, crustáceos, insetos e outros 

invertebrados; pode comer até ovos e filhotes de aves  caídos de ninhos. Caça a partir de um poleiro, mas também pode caçar caminhando ou em voo. 

Reprodução: fêmea um pouco menor e com plumagem da nuca também menor; ocorre no período chuvoso, de setembro em diante; podem nidificar 

em colônias; são especialmente as fêmeas que chocam de 3 a 5 ovos durante 24 a 26 dias; filhotes podem ficar de 30 a 50 dias no ninho antes de sair. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular, mas não abundante na Represa do Lobo que faz limite a EEcI; hábitos principalmente noturnos e crepusculares, mas podem ser 

ativos durante o dia (ver fotos). No Chile foi observado usando iscas (libélulas capturadas e mortas) para atrair peixes, dos quais se alimenta. 

↑  Pousado em toco à beira de represa. Nikon D7200 + Nikkor 800mm f/5.6 
ai-s  EDIF + tripé, ISO 280, f/8 a 1/800s;  recorte de 21% (5/24MP);  09/11/2017, 13:30. 

Em voo sobre Represa do Lobo/Broa:  sequência de 1 s.       → 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, 
ISO 450, f/8 a 1/1600s; recorte em cada imagem de 8% (2/24MP); 09/11/2017, 11:56.    

Engolindo peixe, em 
seqüência de 14 s; 
pousado em árvore na 
margem da Represa do 
Lobo/Broa.               →         
Nikon D300  + TC20EIII + Nikkor 
300mm f/2.8G AF-S VR 
(=600mm f5.6) + tripé, ISO 200, 
f/8 a 1/320s;  recorte de cada 
imagem de apenas 3% 
(0,35/12MP);09/05/2011,12:06. 

Veja a zoom de 200%. 
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 Butorides striata (Linnaeus, 1758) - Pelecaniformes/Ardeidae: socozinho 

↑ Em voo:  sequência de 1 s, sobre Lagoa Dourada, limite norte da EEcI.  Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 500, f/6.3 a 

1/1250s; recorte de cada imagem de 17% (4/24MP); 17/10/2018, 08:11.    

Tamanho: mede 35-48 cm de comprimento total e pesa entre 125 e 260 g.  

Distribuição: ampla, do leste do Panamá ao norte da Argentina e do Chile, passando por todo o Brasil. Presente também na África, Ásia, Europa, 

Austrália e ilhas do Pacífico. 

Ambientes: grande variedade de áreas úmidas, incluindo água doce e salgada. Frequentam os manguezais, estuários, rios, lagoas, geralmente 

nas bordas com vegetação densa, mas também podem ocupar áreas abertas. Também presente em áreas de cultivo, como arrozais e canaviais. 

Alimentação: caçam ou pescam normalmente sozinhos. Predileção por peixes, anfíbios, répteis, aves e invertebrados, como larvas e insetos 

adultos, crustáceos, minhocas, moluscos, entre outros. Costumam buscar alimentos em águas rasas.  

Reprodução: nas regiões tropicais, reproduzem durante a temporada de chuvas. Ave territorial, geralmente constrói ninhos solitários ou em 

pequenos grupos, mas ocasionalmente pode formar colônias com até centenas de pares. Os machos trazem materiais (como gravetos) para que as 
fêmeas construam os ninhos, que são rasos e podem ficar escondidos por entre os galhos de arbustos ou árvores, estando estas tanto acima do 
solo como da água. Podem fazer duas ninhadas com intervalos de 16 a 38 dias. Colocam entre 3 a 5 ovos, que serão incubados por cerca de 19 a 
29 dias pelo casal. Os filhotes deixam o ninho entre 14 e 30 dias após nascerem.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcl em áreas úmidas, represas e lagoas temporárias. Pode apresentar hábitos crepusculares noturnos. São aves 

bastante territoriais, geralmente observadas buscando alimento sozinhas, embora, em raros momentos, possam formar pequenos bandos. 
Costumam passar muito tempo paradas esperando por presas, porém já foram observadas utilizando técnicas diversas de caça, até mesmo com o 
uso de iscas feitas com gravetos, pães ou insetos para capturar peixes. Também podem eventualmente investir em captura de presas aéreas. 

Pousado em arvoreta ao lado de brejo na beira da Lagoa Dourada.   
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 440mm + coronha BushHawk, ISO 800, 
f/6.3 a 1/800s; recorte de 20% (4,8/24MP);  17/10/2018, 08:33.    

↑ Em margem de represa, buscando alimento, a pleno sol de quase 
meio-dia. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, 
ISO 900, f/5.6 a 1/1000s; recorte de 19% (4/21MP);  28/05/2020, 11:27.    
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 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) - Pelecaniformes/Ardeidae: garça-vaqueira 

↑ Procurando insetos espantados pelo gado em pasto, Ribeirão Preto-SP, manhã chuvosa.  Nikon D300 + TC14EII + 

Nikkor 300mm f/4D AF-S (=420mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 800, f/7.1 a 1/640s; recorte de 50% (6/12MP);  27/12/2008, 08:12.    

Tamanho:  46-56 cm; 270-512 g. 

Distribuição: originalmente no Velho Mundo (sul da Europa e norte da África Mediterrânea, centro-sul da 

África, sul da Ásia, e partes da Austrália), mas a partir do fim do século 19 expandiu naturalmente para as 
Américas, atualmente também ocorrendo desde o sul do Canadá até sul da Argentina. Como previu Sick 
(1997), ampliou sua distribuição por todo o Brasil desde seu aparecimento pela primeira vez aqui na Ilha de 
Marajó em 1964. 

Ambientes: áreas abertas, não necessariamente próximo d’água. Com a expansão da pecuária, ampliou 

sua distribuição ao usar os pastos pela associação com o gado. 

Alimentação: artrópodes, em especial insetos afugentados por mamíferos herbívoros de médio a grande 

porte - notoriamente utiliza o gado para este fim. Também pode capturar presas sozinha, sem gado por 
perto. Pequenos vertebrados como anfíbios, peixes e roedores não são desprezados. 

Reprodução: formam colônias ou ninhais; ninhos em forma de taça rasa formado de gravetos, dispostos 

em árvores e arbustos próximos d’água. Botam normalmente 3-5 ovos que são chocados pelo casal durante 
21-26 dias, sendo que os filhotes saem do ninho ao redor de um mês após o nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: rara na EEcI, vista eventualmente quando havia invasão de gado - próximo do limite norte 

onde ocorrem pastos e gado nas fazendas vizinhas. Mais fácil de ser vista quando em bandos faz sobrevoos 
ao amanhecer ou entardecer. Quando o gado pára de pastar e deita para descansar, alçam voo procurando 
outro grupo que esteja pastando (Sick 1997). 

←  Em sobrevoo ao longo 
de campo úmido de 
várzea, limite norte da 
EEcI. Nikon D810 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk, ISO 180, f/5.6 
a 1/1000s; recorte de  apenas 8% 
(3/36MP);  25/12/2019, 07:42.    
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 Ardea cocoi Linnaeus, 1766 - Pelecaniformes/Ardeidae: garça-moura 

Tamanho: 95-180 cm; 1,9 a 3,2 kg. 

Distribuição: desde o sul do Panamá e em quase toda a América do Sul, exceto 

os Andes. 

Ambientes: grande variedade de ambientes aquáticos, desde pântanos, lagoas, 

represas e rios até estuários e manguezais. 

Alimentação: pesca peixes, anfíbios e invertebrados, como caranguejos e 

moluscos, quase sempre nas margens dos corpos d’água, em meio a vegetação. 

Reprodução: de agosto a novembro no sudeste brasileiro; colonial, as vezes com 

outras espécies de aves. Ninhos são tigelas rasas de gravetos e galhos, construídos 
em árvores sobre a água; botam de 2 a 5 ovos que são chocados durante 25-29 
dias;  filhotes saem do ninho após cerca de 55 dias do nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada.. 

Curiosidades: maior garça brasileira, regularmente vista solitária nas margens 

de represas e córregos da EEcI, mas nunca abundante. 

← “Decolando” a 
partir da margem 
da Represa do 
Lobo/Broa - 
sequência de 2,5 s.  
Nikon D7200 +  Nikkor 
800mm f/5.6 ai-s EDIF + 
tripé; ISO 800, f/8 a 
1/800s; recorte em cada 
imagem de 11% 
(2,6/24MP); 09/11/2017, 
12:41.   

Sobrevoando a Represa do Lobo/Broa. Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 400mm f/2.8 AF-I 

(=680mm f/4.8) + tripé, ISO 400, f/5.6 a 1/4000s, recorte de 33% (4/12MP);  25/11/2009, 15:14.  ↓ 

Buscando alimento em beira da Lagoa Dourada, limite norte 
da EEcI.                                           → 
Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S  (=510mm f/6.7) + coronha 
BushHawk, ISO 800, f/6.7 a 1/320s; recorte de 33% (4/12MP); 21/08/2009, 07:38.   
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 Ardea alba Linnaeus, 1758 - Pelecaniformes/Ardeidae: garça-branca-grande 

Tamanho: mede 65-104 cm de comprimento total e pesa entre 700 e 1700 g.  

Distribuição: ampla; no Velho Mundo engloba o sul da Europa e Ásia, além de quase 

toda a Austrália e África, excetuando o deserto do Saara. No Hemisfério Ocidental desde o 
sul do Canadá até o sul de Argentina e Chile, passando por todo o Brasil.  

Ambientes: praticamente todos os tipos de áreas úmidas, como várzeas, manguezais, 

estuários, lagos e margens de rios. Frequenta também áreas agrícolas alagadas, como os 
arrozais.  

Alimentação:  bastante variada, inclui desde invertebrados, como alguns insetos e 

crustáceos, até pequenos vertebrados, especialmente peixes, mas também anfíbios, 
répteis, outras aves, como pássaros, e pequenos mamíferos.  

Reprodução: geralmente coincidente com o início das chuvas nas regiões tropicais, 

embora também aconteça durante a estação seca em algumas áreas.  Podem ocorrer 
grandes ninhais. Os ninhos, grandes e formados de gravetos, são construídos perto do 
topo de arbustos e árvores próximos d’água, onde são colocados 1-6 ovos. Ambos os 
sexos fazem a incubação, entre 23 e 27 dias, com filhotes deixando totalmente o ninho 62
-67 dias após nascimento.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: comum na EEcI em áreas úmidas, represas e lagoas temporárias. 

Durante a reprodução sofrem mudanças hormonais que resultam em alterações 
de coloração, como por exemplo o loro (região entre o olho e o bico) amarelado, 
que torna-se verde limão no início da fase reprodutiva. Naquele momento 
também podemos observar longas plumas diferenciadas em seu dorso que 
chamamos de egretas, as quais contribuem para o sucesso reprodutivo da ave. 
Garças com maiores egretas possuem maior sucesso na reprodução.  Pode 
apresentar movimentos migratórios, desde deslocamentos mais regionais até 
milhares de quilômetros. 

↑ Sobrevoando a Represa do Lobo/Broa. Nikon D3 + TC20EIII + Nikkor 400mm f/2.8 AF-I (=800mm f/5.6) + tripé, ISO 320, f/11 

a 1/400s, recorte de 50% (6/12MP);  15/06/2011, 15:55.   

← Buscando alimento em 
beira de córrego. Nikon D300 + 

TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S  
(=510mm f/6.7) + coronha BushHawk, ISO 
500, f/7.1 a 1/640s; recorte de 25% 
(3/12MP); 21/08/2009, 08:19.   
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 Ardea alba Linnaeus, 1758 - Pelecaniformes/Ardeidae: garça-branca-grande 

↑ Predando pequeno invertebrado aquático em campo limpo 
alagado/lagoa temporária, sequência de 2 segundos. Nikon D7000 + 

TC20EIII + Nikkor 80-200mm f/2.8D AF-S  (=160-400mm f/5.6) @ 400mm + coronha 
BushHawk, ISO 500, f/8 a 1/640s; recorte de 25% (4/16MP); 01/02/2012, 06:18.   

Pousada em árvoreta seca em meio 
à transição brejo/campo alagado.→ 
Nikon D300 + TC14EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S  
(= 420mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 500, 
f/10 a 1/1000s; recorte de 33% (4/12MP); 
31/03/2010, 07:29.   

Sequência de 2 s em sobrevoo acima de 
campo alagado.  Nikon D300 + TC14EII + Nikkor 

300mm f/4D AF-S  (= 420mm f/5.6) + coronha 
BushHawk, ISO 200, f/8 a 1/800s; recorte de 25% 

(3/12MP) em cada imagem; 31/03/2010, 07:35. ↓ 
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 Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) - Pelecaniformes/Ardeidae: maria-faceira 

Tamanho: mede 50-58 cm de comprimento total e pesa entre 370-550 g.  

Distribuição: disjunta, com populações em uma mancha no leste da Colômbia e oeste da Venezuela, 

enquanto no sul são encontradas desde o norte da Bolívia até o Paraguai, norte da Argentina e Uruguai, 
passando pelo Brasil nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com poucos registros no Nordeste.  

Ambientes: apesar de ser uma garça, frequenta campos secos e ambientes terrestres, podendo 

também ser encontrada em pastos, gramados, savanas úmidas e campos com inundações muito rasas 
(v. foto).  

Alimentação: uma das garças mais insetívoras, caça larvas de libélulas, gafanhotos, besouros, 

aranhas, minhocas e também vertebrados como girinos, sapos, pequenos roedores e peixes adaptados 
às águas barrentas.   

Reprodução: no Brasil, entre setembro e janeiro, formam pequenas 

colônias em árvores, embora possam também reproduzir de forma mais 
solitária. Constroem ninhos com gravetos em forma de plataforma sobre  
galhos de árvores, onde colocam 3-4 ovos que serão incubados por 
aproximadamente 28 dias. Geralmente apenas dois filhotes sobrevivem; 
sem mais dados, necessitando de estudos.    

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: regular a infrequente nos campos tanto secos como 

sazonalmente alagados da EEcI. Podem ser vistas em áreas com águas rasas, 
assobiando enquanto procuram por presas. Quando o seu território de 
alimentação é ameaçado, a ave o defende elevando as cristas e esticando o 
pescoço enquanto assobia.  Seu nome popular em inglês é mais descritivo  
(“Whistling Heron” - garça assobiadora); confira a vocalização no www.xeno-
canto.org. 

↑ Em campo limpo sazonalmente alagável.  Nikon D3 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha 

BushHawk, ISO 400, f/11 a 1/320s, recorte de 50% (6/12MP);  01/04/2010, 09:45.   

“Chacoalhando” a plumagem 
em campo úmido. Nikon D300 + 

TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S 
(=510mm f/6.7) + coronha BushHawk, 
ISO 400, f/7.1 a 1/800s, recorte de 10% 

(1,2/12MP);  11/02/2009, 07:54.  ↓ 

Par procurando 
alimento em campo 
limpo sazonalmente 
alagável.        → 
Nikon D3 + TC17EII + Nikkor 
600mm f/4D AF-S (=1020mm 
f/6.7) + tripé, ISO 800, f/16 a 
1/200s, recorte de 75% 
(9/12MP);  01/04/2010, 09:45.   
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 Egretta thula (Molina, 1782) - Pelecaniformes/Ardeidae: garça-branca-pequena 

Tamanho:  mede 51-66 cm de comprimento total e pesa cerca de 369-370 g.  

Distribuição: desde os Estados Unidos até a Argentina e Chile (exceto extremo sul e Cordilheira dos 

Andes), passando por todo o Brasil.  

Ambientes: áreas úmidas, com água doce ou salobra, como os estuários rasos, manguezais, 

pântanos, lagos, bordas de rios e campos inundados.  

Alimentação: predominantemente peixes, mas caçam também, em menor quantidade, insetos, 

minhocas, crustáceos, anfíbios e répteis.  

Reprodução: formam colônias que podem incluir outras espécies; as fêmeas constroem os ninhos, 

embora os machos colaborem para a elaboração trazendo materiais, que incluem gravetos, galhos, 
juncos, capim e musgos. Ninhos rasos em formato de plataformas em árvores e arbustos, com poucos 
registros de ninhos construídos no solo. Frequentemente utilizam ninhos antigos. Colocam de 2 a 7 
ovos, os quais  são incubados entre 22 a 26 dias por ambos os pais. Após a eclosão, os filhotes são 
alimentados  pelo  casal  por  cerca  de  10  dias,  depois  apenas  um  dos  pais  fica  responsável  pela 
alimentação da prole. Sem informação sobre tempo de saída definitiva do ninho; necessita estudo. 

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: regular nos corpos d’água da EEcI, 

como campos úmidos, brejos e represa da EEcl. A 
plumagem é rica em pó, que auxilia na 
impermeabilização das penas. No passado, esta ave foi 
bastante procurada por caçadores interessados em suas 
belas plumas, que eram utilizadas para enfeitar 
chapéus (Sick 1997). Felizmente leis de proteção 
impediram que a prática continuasse.  

↑ Buscando alimento em banhado no Pantanal de Poconé-MT.   Nikon D300 + Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D AF @ 

370mm, ISO 200, f/11 a 1/500s; recorte de 58% (3/12MP); 09/06/2011, 10:29.   

↑ Buscando alimento na margem da Lagoa Dourada, 
limite norte da EEcI.  Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm 

f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha BushHawk; ISO 800, f/6.7 a 1/250s; 
recorte de 33% (4/12MP); 21/08/2009, 07:49.   

Pousada em toco na margem 
da Represa do Lobo/Broa, 
limite leste  da EEcI.     → 
Nikon D3 + TC20EIII + Nikkor 400mm 
f/2.8D AF-I (=800mm f/5.6) + tripé; ISO 
400, f/8 a 1/1250s; recorte de 25% 
(3/12MP); 15/06/2011, 15:09.   
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 Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789) - Pelecaniformes/Threskiornithidae: coro-coró 

Tamanho:  48-58 cm de comprimento total  e massa 

corporal entre 715 e 785 g.  

Distribuição: quase todo o Brasil, exceto extremo 

nordeste e extremo sul; também ocorre do leste de 
Honduras, Nicarágua e Costa Rica, passando por  Panamá, 
boa parte da Venezuela, Guianas e Suriname; leste dos 
Andes na Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, leste do 
Paraguai e extremo nordeste da Argentina. 

Ambientes:  matas ribeirinhas, ambientes pantanosos 

com florestas próximas, florestas de restingas com solo 
úmido ou alagado, beiras de corpos d’água. 

Alimentação:  caminhando, inspecionam com o bico o 

solo úmido, alagado ou em águas rasas (ver foto à direita 
acima) invertebrados como caramujos, insetos e 
minhocas; também podem comer material vegetal. 

Reprodução: nidificam solitariamente (não em colônias) 

em árvores altas de ambientes florestais; ninho em 
formato de tigela construído de galhos secos 
esparsamente entrelaçados; botam de 2 a 4 ovos e 
filhotes saem do ninho 23-27 após nascerem; reprodução 
ainda pouco conhecida, portanto necessita estudo. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: pouco abundante na EEcI, visto 

normalmente sozinho ou aos pares; após noite chuvosa 
pode eventualmente procurar pequenos invertebrados no 
solo úmido de aceiro sob mata-de-galeria (vide foto 
abaixo à direita). Seu nome popular é onomatopeico 
(conferir no www.xeno-canto.org). 

↑ Pousado em tronco caído sobre corpo d’água. 

Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk, ISO 1600, f/6.3 a 1/100s; recorte de 17% 
(4/24MP);  15/06/2018, 09:59. 

Forrageando em solo de aceiro ao lado 
de mata-de-galeria.                                      → 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm + coronha BushHawk; ISO 2500, f/5.6 a 1/125s;  
recorte de 23% (5,5/24MP); 21/03/2018, 06:57.  

Forrageando em águas 
rasas, Pantanal de 
Poconé-MT.         → 
Nikon D300 + Nikkor 80-400mm 
f/5.6D AF VR @ 400mm; ISO 
1600, f/5.6 a 1/160s;  recorte de 
50% (6/12MP);  09/06/2011, 

17:09.  30.  ↓ 
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 Theristicus caudatus (Boddaert, 1783)  - Pelecaniformes/Threskiornithidae: curicaca 

Tamanho: entre 69 e 76 cm de comprimento, com massa corporal de 1,4 a 1,5 kg. 

Distribuição: ocorre nas Guianas e em extensas áreas do Brasil, especialmente naquelas 

com vegetações abertas e alagadas, do Pará ao Rio Grande do Sul. Presente também na 
Colômbia, Venezuela, Paraguai, Argentina e Uruguai. 

Ambientes: frequentemente em campos secos, descampados e áreas queimadas; pode 

também ser vista menos frequentemente em áreas úmidas. 

Alimentação: caminham nos campos procurando especialmente insetos como gafanhotos e 

formigas e outros artrópodes, como aranhas e centopéias, mas ingerem também vertebrados 
de pequeno porte, dentre os quais sapos, lagartos e ratos. 

Reprodução: solitário ou mais comumente em pequenas colônias. Ninho volumoso formado 

de gravetos, geralmente em árvores, tendo sido registrado até mesmo em poste de 
iluminação urbana. Normalmente botam 1-3 ovos, sem mais informações; necessita estudo. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: infrequentes na EEcI, normalmente aos pares ou pequenos bandos; 

empoleiram em árvores aos bandos para dormir; fato notável é o consumo de sapos 
venenosos [Rhinella (=Bufo) granulosa] conforme citado no livro de  Sick (1997). 

← Buscando comida em campo 
queimado há um mês.  Nikon D300 + 

TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (= 510mm 
f/6.7) apoiado na janela do jipe, ISO 1250, f/6.7 a 
1/125s; recorte de  33% (4/12MP);  20/08/2009, 
17:10. 

Sobrevoando campo úmido de várzea em sequência de 2 segundos. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 1250, f/6.3 a 

1/2000s;  recorte em cada imagem de 17% (3,5/21MP);  23/10/2019, 17:36.  

↑ Grupo buscando comida em campo limpo, manhã nublada. Nikon 

D7000 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (= 600mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 
1600, f/7.1 a 1/320s; recorte de 50% (8/16MP);  21/09/2012, 09:03. 
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 Platalea ajaja Linnaeus, 1758 - Pelecaniformes/Threskiornithidae: colhereiro 

Forrageando em campo 
alagável, região do 
Pantanal de Miranda-
MS.     → 
Canon T6i + Canon EF70-300mm 
f/4-5.6 IS II USM @ 300mm, ISO 
100, f/5.6 a 1/640s, recorte de 
50% (12/24MP);  18/11/2018, 
06:32. © Anna Caroline C. Ritter. 

↑ Caminhando em campo alagável, região do Pantanal de Miranda-MS. Canon T6i + Canon EF70

-300mm f/4-5.6 IS II USM @ 300mm, ISO 100, f/5.6 a 1/250s, recorte de 33% (8/24MP);  18/11/2018, 06:32. © Anna 
Caroline C. Ritter. 

Reprodução: formam colônias reprodutivas em locais onde os casais formam pares e iniciam a 

construção dos ninhos. Na maioria das vezes são as fêmeas que constroem os ninhos, embora os 
machos ajudem na tarefa ao trazerem materiais como gravetos, folhas, caules e musgos. Os ninhos 
são feitos em ilhas ou em locais com águas paradas, localizados no solo,  árvores ou arbustos. 
Colocam 3-7 ovos,  que são incubados pelo casal em 22-24 dias. Após 6 semanas da eclosão, os 
filhotes são capazes de deixar o ninho e voar, mas permanecem nas colônias por pelo menos 2 
meses, quando ainda recebem cuidados dos pais.   

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: rara na EEcI, onde ocasionalmente pode ser vista nas áreas úmidas como margens de 

represas e nas lagoas temporárias. Chama a atenção pela plumagem cor-de-rosa nas asas e na cauda 
(de coloração mais intensa durante a reprodução), derivada da presença de substâncias 
(carotenóides) dos crustáceos ingeridos. Outra característica marcante é o bico em formato de colher 
ou espátula, que fica ligeiramente aberto, promovendo movimentos semicirculares, peneirando ou 
“varrendo” a água durante o forrageamento. Fazem pescarias coletivas, já que é espécie gregária.  

Tamanho:  68,5 a 87 cm de comprimento total, pesando entre 1,2 e 1,8 g.  

Distribuição: a partir do litoral sul dos EUA e do México até centro-leste da 

Argentina e Uruguai e uma mancha no centro do Chile, estando 
aparentemente ausente em porções da região amazônica, Caatinga e nos 
Andes. Presente em quase todo o Brasil, embora em menor quantidade nas 
regiões Norte e Nordeste.  

Ambientes: áreas úmidas, incluindo água doce e salgada, como 

manguezais, estuários, baías, enseadas, pântanos, lagoas e campos úmidos.  

Alimentação: buscam presas em áreas abertas com águas rasas. Captura 

principalmente peixes pequenos, crustáceos, moluscos e insetos aquáticos.  
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 Cathartes aura (Linnaeus, 1758) – Cathartiformes/Cathartidae: urubu-de-cabeça-vermelha 

Tamanho: 64-81 cm;  850 -2000 g.  

Distribuição: ampla, desde o sul do Canadá, passando pelo Caribe e todo o Brasil 

até o sul da Argentina.  

Ambientes: tanto campos como florestas, além de pastagens, procurando 

carcaças. Para descanso ou para dormir necessita de aglomerações de árvores, 
tanto em matas como capões em meio a campos. Parece não se adaptar às 
cidades.  

Alimentação: carcaças de pequenos vertebrados, particularmente mamíferos, 

também invertebrados e ocasionalmente até mesmo material vegetal em 
decomposição. Raramente pode atuar como predador atacando animais em 
ninhos ou em situações não naturais, como presos em armadilhas. Usa tanto o 
olfato como a visão para localizar carniça. 

Reprodução: depositam diretamente 1-3 ovos no solo, entre rochas, até sobre 

vegetação como buritizeiros mortos, sem preparo de ninho. A incubação dura 38-
40 dias. O casal se reveza na alimentação dos filhotes, que se dá por meio de 
regurgitação de alimento parcialmente digerido. A saída dos filhotes é gradual; 
tentam os primeiros voos 60-80 dias após nascerem, mas retornam ao ninho; a 
saída permanente ocorre somente cerca de 12 semanas após a eclosão.  

↑  Sobrevoando campos limpo e sujo. Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm 

f/2.8G AF-S VR (= 600mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 800, f/7.1 a 1/1600s; recorte de 50% 
(12/24MP);  04/12/2013, 09:38.  

Pousado em toco na borda de mata-de-galeria com 
pastagem, Prata-MG. Nikon F90x + Nikkor 75-300mm f/4.5-5.6 AF, 

Fujichrome RDPIII ISO 100 revelado a ISO 200; digitalizado com recorte 

de cerca de 50% da imagem original; março de 2002.  ↓ 

↑ Pousado em eucalipto na divisa oeste da EEcI, defronte aceiro ao lado de cerrado. 
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 360mm + coronha BushHawk, ISO 6400, f/6.3 a 1/500s; 

recorte de 33% (7/21MP);  14/07/2020, 16:03. Estava de olho em um tatu-peludo (Euphractus 
sexcinctus) morto no aceiro. Mesmo equipamento @ 260mm; ISO 2800, f/6.3 a 1/400s; recorte de 38% 

(8/21MP);  14/07/2020, 15:58.  ↓      

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: infrequentemente visto sobrevoando 

os campos e cerrados da EEcl. Embora não seja um 
comportamento exclusivo dessas aves, são 
observados secando asas abertas contra o sol logo 
após uma chuva de verão. Migrações são conhecidas 
nas populações que vivem no Canadá e EUA, 
passando o inverno boreal na América Central ou do 
Sul. 
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 Cathartes burrovianus Cassin, 1845 – Cathartiformes/Cathartidae: urubu-de-cabeça-amarela 

Tamanho: mede 53-66 cm de comprimento total e pesa 820-1272 g.  

Distribuição: do sul do México até o Panamá. Na América do Sul está presente do leste da 

Colômbia, Guianas, Paraguai até o nordeste da Argentina e Uruguai, passando por todo o Brasil.  

Ambientes: campos úmidos e eventualmente manguezais, beiras de rios com matas ribeirinhas 

ou pântanos, campos secos e clareiras; parece evitar áreas cultivadas.  

Alimentação: carcaças de répteis e peixes especialmente, mas outros vertebrados também; 

pode eventualmente caçar pequenos vertebrados e até insetos.  

Reprodução: não constroem ninhos, depositam seus dois ovos no chão ou em ocos de árvores. 

A incubação acontece por cerca de 40 dias, e os filhotes permanecem no ninho entre 70-75 dias 
antes de saírem.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: raramente vistos sobrevoando campos úmidos da EEcl. Estas aves não possuem 

penas na cabeça e pescoço, o que facilita a higiene após a alimentação nas carcaças e também o 
controle térmico. Costumam procurar comida com voos contínuos e não muito altos sobre 
campos e pântanos. Como a espécie anterior, possuem olfato muito bom para localizar as 
carcaças que servirão de alimento, contribuindo desta forma para o saneamento do ambiente.  

← Sobrevoando campo sujo e 
campo úmido. Nikon D7200 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 320mm + coronha 
BushHawk, ISO 500, f/6.3 a 1/1250s; recorte de 
15% (3,6/24MP);  01/10/2018, 10:33.  

← Sobrevoando campo sujo 
campo úmido. Nikon D7200 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk, ISO 500, f/6.3 a 1/1600s; recorte de 
25% (6/24MP);  01/10/2018, 10:35.  

↑ Sobrevoando campo sujo campo úmido. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 500, f/6.3 a 

1/2500s; recorte de 42% (10/24MP);  01/10/2018, 10:35.  
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 Coragyps atratus (Bechstein, 1793) - Cathartiformes/Cathartidae: urubu-de-cabeça-preta 

Tamanho: 56-74 cm; 1100-2100 g. 

Distribuição: ampla, desde o leste e sul dos EUA até centro-sul da Argentina e 

Chile, passando por todo o Brasil. 

Ambientes: ampla variedade de ambientes abertos, tanto modificados como 

naturais; não penetra em florestas densas, embora possa empoleirar na borda. 

Alimentação: necrófago que tem sido observado alimentando-se de muitos 

animais exóticos ou introduzidos, como gado; eventualmente pode atuar como 
verdadeiro predador ou ave de rapina, matando animais que estejam fracos ou 
moribundos. 

Reprodução: no sudeste brasileiro, ocorre no segundo semestre; faz seu ninho em 

locais variados, desde cavidades em troncos até no solo na base de árvores; o casal 
choca 2 ovos por 38-45 dias. Filhotes demoram 90 dias para sair do ninho. 

Conservação: espécie não ameaçada.. 

Curiosidades: comum na EEcI, em especial ao longo da borda sul onde, por vários 

anos, havia uma granja com descarte de frangos mortos - que eram consumidos por 
enormes bandos. Um ninho foi encontrado na EEcI na base de uma árvore no meio 
do campo cerrado. 

← Bando alimentando-se de bovino 
morto à beira da Lagoa Dourada, limite 
norte EEcI.   Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm 

f/2.8G AF-S VR (=510mm f/4.8) + coronha BushHawk; 
ISO 320, f/9 a 1/200s;  recorte de 33% (4/12MP);  
17/06/2011, 08:02. 

↑ Em arvoreta de campo cerrado pouco 
depois do nascer-do-sol. Nikon D610 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 320, f/8 a 1/250s; 
recorte de 25% (6/24MP);  13/09/2017, 06:32.  

↑ Ninho no solo de cerrado s.s., com dois filhotes. Nikon D2x + Nikkor 24-85mm f/2.8-4D AF@ 24mm 
(esq.) e 85mm (dir.) + flash, ISO 200, f/11 a 1/60s; recortes de 50% (6/12MP) - esq. E 67% (8/12MP) - dir.; 21/08/2009, 07:08-09.  

Adulto em exibição para o fotógrafo, provavelmente tentando “despistar” a localização de 
seu ninho. Nikon D2x + Nikkor 24-85mm f/2.8-4D AF@ 85mm + flash de enchimento, ISO 200, f/8 a 1/100s; recorte de 62% 

(7,4/12MP);  21/08/2009, 07:03.   ↓  
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 Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) - Accipitriformes/Accipitridae: águia-pescadora 

Tamanho: 55-58 cm; 990-2050 g. 

Distribuição: muito ampla, ocorre em todo o Hemisfério Norte com notórias migrações para a faixa do 

Equador e Hemisfério Sul durante o inverno boreal (inverno no Hem. Norte). Nas Américas, é encontrado 
desde o Alasca até o noroeste do México, estendendo-se pela América Central até o Chile e Argentina. No 
Brasil, está presente em todos os Estados. 

Ambientes: comum em habitats onde sua principal fonte de alimento (peixes) está disponível, como lagos, 

rios, estuários, mangues, pântanos e áreas costeiras, nas regiões temperadas, tropicais e subtropicais.  

Alimentação: composta principalmente por peixes, capturados por meio de mergulhos e carregados em 

suas garras. Também pode se alimentar de outras aves, cobras, lagartos e pequenos mamíferos. 

Reprodução:  no Hemisfério Norte durante a primavera e o verão; ninhos apresentam inicialmente um 

formato de tigela e ao longo da nidificação vão se “desgastando” até ficarem mais planos; sendo compostos 
por galhos grossos na base e gravetos e forrados com folhas, capins, musgos, algas secas e inclusive, 
podendo apresentar materiais de origem humana, como cordas, papéis e sacolas plásticas. Botam de 1 a 4 
ovos; a incubação é realizada por ambos os pais por 34-42 dias, sendo geralmente os machos responsáveis 
pelo fornecimento de alimentos. Filhotes deixam o ninho de 50 a 60 dias após o nascimento.  

Conservação: não-ameaçada. 

Curiosidades: infrequente a regular nas represas que fazem limite à EEcI, em especial no verão 

quando chegam de migração; está presente na América do Sul durante o inverno do Hemisfério 
Norte, retornando para lá a cada primavera para o período de reprodução, quando alimentos 
voltam a estar disponíveis. Porém, parte da população pode ser encontrada durante todo o ano 
no Brasil, pois os indivíduos jovens ainda não atingiram a maturidade sexual para retornarem à 
América do Norte, ou mesmo devido a indivíduos mais velhos que acabam permanecendo na 
América do Sul.   ↑ Forrageando por peixes enquanto sobrevoa a Represa do Lobo/Broa, divisa 

leste da EEcl em um dia nublado.    Nikon D7200 + Nikkor 800mm f/5.6 ai-s EDIF + tripé; ISO 220, f/8 

a 1/1250s;  recorte de 33% (8/24MP);  09/11/2017, 11:39. 

↑ Sobrevoando a Represa do Lobo/Broa, divisa leste da EEcl em um dia nublado.   Nikon D7200 + Nikkor 

800mm f/5.6 ai-s EDIF + tripé; ISO 220, f/8 a 1/1250s;  recorte de 37,5% (9/24MP); 09/11/2017, 11:39. 
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 Gampsonyx swainsonii Vigors, 1825 - Accipitriformes/Accipitridae: gaviãozinho 

Reprodução: período reprodutivo 

variável, aparentemente relacionado com 
épocas mais chuvosas. Fêmeas um pouco 
maiores. Ninhos são construídos com 
gravetos, formando uma plataforma 
delicada, onde as fêmeas botam 2 a 3 ovos 
que são incubados principalmente por elas 
durante cerca de 24 dias; filhotes deixam o 
ninho aproximadamente 35 dias após o 
nascimento.  

Conservação: não-ameaçado. 

Curiosidades: infrequente a raro na EEcI; 

considerado o menor gavião brasileiro, é 
espécie aparentemente sedentária. Parece 
ter aumentado sua área de distribuição 
devido ao desmatamento e consequente 
aumento de áreas abertas. Evidências de 
que casais reprodutivos podem ter mais de 
uma ninhada por temporada reprodutiva/
ano.  

↑ Pousado em cabo de linha ferroviária, limite sul da EEcI, transição de campo limpo com campo sujo.  Nikon 

D300 + TC14EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=420mm f/5.6) + coronha BushHawk; ISO 250, f/8 a 1/640s; recorte de 42% (5/12MP); 25/07/2008, 11:18. 

Pousado em cabo de aço de linha ferroviária, limite sul da EEcI, 
transição de campo limpo com campo sujo.  Nikon D300 + TC20EII + Nikkor 

300mm f/4D AF-S (=600mm f/8) + tripé; ISO 250, f/11 a 1/500s; recorte de 37,5% 

(4,5/12MP); 25/07/2008, 11:37.   ↓ 

Tamanho: mede 20-28 cm de comprimento,  e pesa entre 94 e 120 g.  

Distribuição: de El Salvador e Honduras na América Central até o sul do Brasil (por registros 

recentes no wikiaves.com.br), passando por Bolívia, Paraguai e norte da Argentina, além de 
partes de Equador e Peru. No Brasil, ocorre em praticamente  todo o território nacional.  

Ambientes: comum em regiões secas e áridas, mas também pode ser encontrado em uma 

ampla variedade de habitats, como beiras de rios e lagos, pastagens e campos arbustivos, 
savanas, matas ribeirinhas, florestas tropicais abertas e até em parques urbanos.   

Alimentação: presas geralmente pequenas, em especial lagartos, mas também insetos, e 

ocasionalmente pequenas aves. Usa a tática “senta e espera” (‘sit and wait’) para o 
forrageamento das suas presas. 
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 Elanus leucurus (Vieillot, 1818) - Accipitriformes/Accipitridae: gavião-peneira 

Tamanho:  mede de 32 a 43 cm e pesa entre 241 e 375 g. 

Distribuição: disjunta, com uma porção desde oeste dos EUA até norte da 

América do Sul, incluindo Roraima; outra porção do Pará e centro sul do Brasil até 
centro-norte da Argentina, passando por Bolívia, Paraguai e Uruguai, e uma 
mancha no Chile a oeste dos Andes. Parece estar ausente na Amazônia oriental.  

Ambientes: comum em campos, pastagens e áreas cultivadas, com presença de 

arbustos e árvores; além de savanas, florestas abertas e áreas úmidas, como 
matas ripárias. A espécie parece ser tolerante, pelo menos a curto prazo, do 
desmatamento causado pela expansão da agropecuária.  

Alimentação: composta principalmente por pequenos mamíferos como 

roedores, mas pode se alimentar também de insetos, lagartos e aves pequenas. 

Reprodução: costuma nidificar geralmente no alto de árvores isoladas ou de 

árvores em áreas florestadas. Seu ninho é composto por gravetos e forrado com 
capins e folhas. Fêmeas botam de 3 a 5 ovos que são incubados por elas durante 
um período de 30 a 32 dias, cabendo ao macho a alimentação dela e dos filhotes, 
que deixam o ninho 35-40 dias após o nascimento.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: raro a infrequente nos campos e cerrados abertos da EEcI. Seu 

nome popular advém do modo que caça suas presas, pairando no ar e 
examinando minuciosamente abaixo na vegetação ou solo para localizar a presa 
antes do ataque (veja “box” Comportamentos de Forrageamento).  

← Em voo sobre campo limpo.  

Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/2.8G AF
-S VR (=510mm f/4.8) + coronha BushHawk; ISO 
250, f/8 a 1/1000s;  recorte de 30% (3,6/12MP);  
24/06/2010, 08:47. 

Pousado em arvoreta seca de 
campo cerrado.        → 

Nikon D300 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G 
AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk; 
ISO 250, f/9 a 1/500s; recorte de 20% 
(2,4/12MP);  25/12/2010, 08:10. 

← Par em arvoreta de campo 
cerrado, transição com campo 
sujo.  Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm 

f/2.8G AF-S VR (=510mm f/4.8) + coronha 
BushHawk; ISO 200, f/8 a 1/640s; recorte de 
67% (8/12MP);  24/06/2010, 08:52. 
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 Ictinia plumbea (Gmelin, 1788) - Accipitriformes/Accipitridae: sovi, gavião-sauveiro 

Reprodução: nas regiões mais ao sul de sua ocorrência, a 

estação reprodutiva inicia-se do meio para o final do segundo 
semestre. Seu ninho é pequeno e frouxamente construído com 
gravetos e galhos secos em árvores mais altas, e pode ser 
reutilizado pelo mesmo casal em consecutivas estações 
reprodutivas. Coloca 1-2 ovos (embora seja mais comum a postura 
de apenas 1 ovo), que são chocados pelo casal durante 32-33 dias. 
Após a eclosão dos ovos, os filhotes levam em torno de 38 dias até 
deixarem o ninho.  

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: raramente detectado na EEcI; durante o inverno, 

as populações do sul e sudeste migram para as regiões 
equatoriais; população amazônica residente. Podem caçar em 
bandos. Seu segundo nome popular se refere ao fato de 
costumeiramente capturar rainhas de saúva aladas Atta spp.). 

↑  Pousado em galho seco em árvore de borda de mata-de-galeria, Prata-MG. Nikon F90x + Nikkor 400mm f/5.6 

ED + tripé, Fujichrome RDPIII ISO 100 digitalizado; novembro de 2002. 

Tamanho:  mede 33-37 cm de comprimento, pesando 190-297 g.  

Distribuição: em praticamente todo o Brasil, com exceção das regiões mais secas do nordeste 

do país. Ocorre também desde o sul do México até norte da Argentina, sendo encontrada em 
boa parte da América do Sul, excetuando-se Chile e Uruguai.  

Ambientes: principalmente em florestas úmidas e florestas ribeirinhas, com preferência por 

áreas de borda, além de capoeira (vegetação de crescimento secundário) mais alta.  

Alimentação: em sua maioria insetos (p. ex., formigas e cupins alados, cigarras e mariposas), 

que são principalmente capturados pelas garras e consumidos ainda em voo. Há também 
registros de captura de pequenos vertebrados (como sapos, lagartos, cobras e pássaros). Assim 
como outras espécies da mesma família, também pode procurar por alimento em áreas de 
queimada, pois suas presas são mais facilmente localizadas e capturadas. 

Prestes a alçar voo a partir de galho seco, 
árvore de borda de mata-de-galeria, Prata-
MG. Nikon F90x + Nikkor 400mm f/5.6 ED + tripé, Fujichrome 

RDPIII ISO 100 digitalizado; novembro de 2002.   ↓ 

Em galho seco de 
árvore, borda de mata-
de-galeria, Prata-MG.→ 
Nikon F90x + Nikkor 400mm f/5.6 
ED + tripé, Fujichrome RDPIII ISO 
100 digitalizado; novembro de 
2002.     
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 Busarellus nigricollis (Latham, 1790) - Accipitriformes/Accipitridae: gavião-belo 

Tamanho:  mede de 45,5 a 58 cm de comprimento, 

pesando de 391 a 1070 g.  

Distribuição: da região central do México até o 

Uruguai e norte da Argentina. Ocorre em quase todo o 
Brasil, não havendo registros em alguns estados do 
Nordeste.  

Ambientes: ocorre próximo de água doce ou salobra, 

como beiras de lagos e lagoas, ilhas fluviais, campos 
inundados, pântanos, manguezais e ao longo de largos 
rios, desde áreas abertas até florestas tropicais 
densas.  

Alimentação: principalmente peixes, mas também 

sapos, filhotes de aves aquáticas, insetos aquáticos 
maiores, crustáceos e caramujos. Lagartos, cobras e 
roedores são predados raramente. Captura suas presas 
especialmente em águas rasas e entre a vegetação 
aquática. 

Reprodução: desde maio até setembro. Fêmeas  

maiores e mais pesadas.  Ninhos localizados em 
manguezais ou árvores altas, sendo compostos por 
gravetos com camadas de galhos e folhas, formando 
uma plataforma e podendo ser reutilizados de 
temporadas reprodutivas anteriores. Botam 1 a 2 ovos 
que são incubados pelo casal por um período de 35 a 
40 dias. Ambos também cuidam dos filhotes, que 
abandonam o ninho cerca de 55 dias após a eclosão.  

Conservação: espécie “Quase Ameaçada” (NT) no 

estado de São Paulo. Possível diminiução de áreas 
úmidas naturais pode ser um dos fatores. 

Curiosidades: infrequente ou raro nas proximidades 

de áreas alagadas próximas da Represa do Lobo/Broa, 
e na divisa da EEcI com a EExI ao longo do Rio Itaqueri. 
Registro recente por Vlamir J. Rocha (ver fotos). Apesar 
de ser espécie sedentária, pode se deslocar 
regionalmente em resposta à mudança dos níveis de 
água.  

↑  Pousado em Pinus sp ao próximo do Rio Itaqueri e da Represa 
do Lobo/Broa, divisa leste com a EExI. Nikon Coolpix P900 zoom a 428mm, ISO 

360, f/6.5 a 1/500s; recorte de 62,5% (10/16MP);  09/09/2018, 16:36. © Vlamir José Rocha.  ↑ Pousado em tronco seco no Passo do Lontra, póximo ao Rio Miranda, Corumbá-MS.   
Nikon D7200 + Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM @ 440mm, ISO 800, f/6 a 1/1000s; recorte de 50% (12/24MP);  
16/07/2019, 12:44. © Vlamir José Rocha.  
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 Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817) - Accipitriformes/Accipitridae: gavião-pernilongo 

 

Tamanho:  38-54 cm de comprimento, pesando 225-430 g.  

Distribuição: do México até o norte da Argentina e Uruguai, incluindo todo o território 

brasileiro, além de todos os outros países da América do Sul ao leste dos Andes, exceto o 
Chile.  

Ambientes: bem variados, desde florestas, manguezais, cerradões e matas de galeria, até 

plantações de café e eucaliptais. 

Alimentação: roedores, lagartos, cobras, sapos e filhotes de aves (faça zoom 200% nas 

garras da foto ao lado), além de grandes insetos como grilos e gafanhotos.  

Reprodução: machos menores que fêmeas; o ninho costuma ser em formato de taça e 

elaborado a partir de gravetos e ramos finos, forrado com capim e ervas daninhas. Postura 
normalmente de 2 ovos que são chocados ao redor de 39 dias, especialmente pela fêmea, 
enquanto aparentemente é tarefa principal do macho trazer alimentos para a prole. Filhotes 
deixam o ninho 32-44 dias após nascerem.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

← Sobrevoando mata-de-galeria 
na divisa Itirapina-Brotas-SP. 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-
S VR @ 500mm, ISO 640, f/5.6 a 1/4000s; 
recorte de 25% (6/24MP);  10/09/2018, 
17:06.  

↑ Perseguido pelo suiriri-de-garganta-branca (Tyrannus albogularis). Note na garra do gavião um filhote de ave 
não identificada - faça zoom de 150% ou maior. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 

2000, f/5.6 a 1/2000s; recorte de 10% (2,1/21MP);  20/11/2019, 17:17.  

Curiosidades: infrequente na EEcI, apenas recentemente acrescido à lista de 

espécies da unidade de conservação. Seu nome popular se dá em decorrência 
dos longos tarsos (de intensa coloração vermelho-alaranjado) adaptados para 
capturar grandes insetos, rãs, lagartixas ou mesmo filhotes de aves em 
cavidades de árvores e em emaranhados densos de bromélias ou outras 
epífitas. Em Itirapina tem sido frequente alvo de comportamento de tumulto 
certamente por incluir filhotes de pássaros em sua dieta (Ver “box” sobre 
Comportamento de Tumulto). 
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 Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) - Accipitriformes/Accipitridae: gavião-caboclo 

Tamanho: mede de 46 a 64 cm e pesa entre 740 e 1134 g. 

Distribuição: todo o Brasil, exceto Acre, além de Panamá, sudoeste 

do Equador e noroeste do Peru, norte da América do Sul, leste da 
Bolívia e Paraguai, e norte de Argentina e Uruguai. 

Ambientes: abertos e semiabertos como cerrado e áreas úmidas 

associadas; pastos “sujos” com árvores também são explorados, além 
de borda de florestas ribeirinhas e manguezais. 

Alimentação: pequenos vertebrados como roedores, aves, lagartos, 

anfíbios e até caranguejos e insetos grandes. 
 

Reprodução: setembro a novembro na parte sul da distribuição; ninho em 

árvores isoladas é uma tigela rasa de gravetos e galhos. Botam 1-2 ovos que são 
chocados por cerca de 39 dias; filhotes saem do ninho 45-50 dias após nascerem. 

Conservação: espécie não ameaçada.. 

Curiosidades: regular a infrequente na EEcI, onde pode ser visto não só nos 

campos cerrados e campos sujos, mas principalmente ao longo do limite norte na 
transição campo cerrado/campo úmido de várzea/Lagoa Dourada, além do limite 
sul próximo da linha ferroviária. Nunca numeroso - como é normal em aves de 
rapina de maior porte. Há relatos de que gosta de acompanhar incêndios em 
busca de presas fugindo do fogo. A área de vida de um indivíduo estudado na 
região da EEcI foi de 1883 ha (Granzinolli 2009). 

↑ Subadulto sobrevoando campo cerrado e vocalizando. Nikon D7000  + 

TC17EII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=510mm f/4.8) + coronha BushHawk; ISO 400, f/8 a 1/640s;  
recorte de 50% (8/16MP);  04/07/2013, 11:20. 

↑ Subadulto em arvoreta de campo cerrado.  Nikon D7000 

+ TC17EII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=510mm f/4.8) + coronha 
BushHawk; ISO 400, f/9 a 1/1000s;  recorte de 27% (4,3/16MP);  04/07/2013, 
11:19. 

Prestes a decolar, campo sujo. Nikon D7000 + Nikkor 800mm f/5.6 ai-s  EDIF + tripé, ISO 320, f/8 a 1/2000s;  

recorte de 61% (9,8/16MP);  23/12/2012, 07:38. ↓ 
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 Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) - Accipitriformes/Accipitridae: gavião-carijó, gavião-pinhé 

Alimentação: principalmente insetos grandes, mas também roedores, sapos, rãs e 

mais raramente aves. 

Reprodução: na Argentina, nidifica em novembro e dezembro - período que 

provavelmente deve ser semelhante no sul e sudeste do Brasil. Fêmeas maiores que 
machos. O ninho, elaborado com grandes gravetos e forrado com folhas verdes, é 
geralmente construído pelo casal e localizado em árvores a 10 m ou mais de altura. 
Postura de 1-2 ovos que são incubados pela fêmea durante cerca de um mês - período 
em que acaba sendo alimentada exclusivamente pelo macho. Os filhotes abandonam o 
ninho cerca de 38 dias após a eclosão.  

Conservação: não-ameaçado. 

Curiosidades: frequente na EEcI em bordas de ambientes com pelo menos algumas 

árvores. É a espécie de gavião mais abundante do Brasil, um predador oportunista que 
costuma saquear ninhos (filhotes ou ovos) de outras espécies de aves menores, o que 
induz comportamento de tumulto pelas espécies vítimas. Na região da EEcI, um estudo 
utilizando radiotransmissores em 5 indivíduos revelou que estes utilizam, em média, 
126 ha como área de vida, variando de 47 a 267 ha (Barros et al. 2011).  

↑ Pousado em cabo de aço da linha de trem, divisa 
sul da EEcI, sobre campo sujo e área agrícola. Nikon 

D610 + TC14EII + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR (=280-700mm f/8) @ 
700mm + coronha BushHawk, ISO 250, f/8 a 1/320s; recorte de 29% 
(7/24MP);  13/09/2017, 09:33.  

Subadulto pousado em árvore de cerrado s.s. Nikon V1 + adaptador FT1 + 

Nikkor 300mm f/4D AF-S, ISO 360, f/4.5 a 1/500s; recorte de 24% (2,4/10MP);  28/03/2019, 

07:24. © Anna Caroline Creme Ritter.  ↓ 

Tamanho: 33-41 cm de comprimento, pesando 206-350 g. 

Distribuição: do sul do México até o norte da Argentina e 

Uruguai, incluindo todo o território brasileiro. 

Ambientes: florestas, cerrados, plantações de eucalipto, áreas 

rurais, pastos e até cidades, desde que arborizadas. Mais 
comumente encontrado em transições de ambientes (como 
bordas de matas com áreas mais abertas) do que no meio de 
grandes extensões de florestas ou cerrado, por exemplo. 

↑ Pousado em árvore de borda de mata-de-galeria, 
subúrbios de Ribeirão Preto-SP. Nikon D300 + TC20EIII + Nikkor 

300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 500, f/8 a 
1/320s; recorte de 25% (3/12MP); 29/12/2010, 07:45.  
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  Geranoaetus (=Buteo) albicaudatus (Vieillot, 1816) - Accipitriformes/Accipitridae: gavião-do-rabo-branco 

Tamanho:  mede 46-58 cm de comprimento, pesando 865-1235 g.  

Distribuição: ocorre em todo o Brasil, sendo que na região amazônica é 

encontrado apenas em áreas campestres (ou seja, nas manchas de campos e 
savanas da Amazônia). Ocorre também desde o sul dos EUA e México até 
Uruguai e centro-norte da Argentina. 

Ambientes: preferência por áreas mais abertas, ocorrendo tanto em 

ambientes mais secos quanto em úmidos. Embora haja registros de 
indivíduos em cidades (wikiaves.com.br; Sick, 1997), é uma espécie pouco 
tolerante a áreas agrícolas e áreas de pastagens mais degradadas pelo 
sobrepastoreio. 

Alimentação: variada, desde grandes artrópodes/insetos até pequenos 

vertebrados como anfíbios, lagartos, serpentes, aves e mamíferos (roedores, 
principalmente). Também se aproveita de queimadas para procurar por suas 
presas, pois, espantadas e intoxicadas pela fumaça, são capturadas mais 
facilmente (estratégia provavelmente mais comum entre os juvenis, dada a 
maior facilidade em capturar as presas nessas condições). 

↑ Pousado em arvoreta seca de campo cerrado, 
tarde nublada. Nikon D80 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S 

(=510mm f/6.7) + flash SB600 de enchimento, ISO 400, f/8 a 1/200s; 
recorte de 50% (5/10MP); 20/12/2007, 17:10. 

Reprodução: na região central do Brasil a estação reprodutiva inicia-se entre o 

final do inverno e início da primavera, coincidindo com o início da estação chuvosa 
(Granzinolli, 2003). As fêmeas são levemente maiores e mais pesadas, mas iguais 
aos machos na coloração da plumagem. Seu ninho é construído frouxamente com 
galhos secos sobre árvores, ou mesmo sobre arbustos e rochas em áreas abertas 
ausentes de vegetação arbórea. Coloca 1-3 ovos, que são chocados principalmente 
pelas fêmeas por um período de 29-32 dias. Os filhotes levam em torno de 49-52 
dias após a eclosão dos ovos para deixarem o ninho. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular nos cerrados e campos da EEcI. Além de capturar suas 

presas a partir de poleiros ou em voo, técnicas comuns às outras espécies da 
mesma família, o gavião-de-rabo-branco também procura por suas presas 
permanecendo suspenso e imóvel no ar com as asas abertas contra o vento (Sick, 
1997) - estratégia diferente do 'voo planado' e exclusiva da espécie. O 
desmatamento favoreceu sua expansão geográfica em regiões densamente 
florestadas onde antes não ocorria. 

↑ Em sobrevoo a um campo cerrado. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 

500mm + coronha BushHawk, ISO 500, f/11 a 1/1250s; recorte de ~28% (6/21MP);  21/08/2019, 08:15.  

Pousado em árvore de campo cerrado. → 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm + coronha BushHawk, ISO 200, f/5.6 a 1/2000s; 
recorte de 25% (6/24MP);  30/05/2019, 09:17.  
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 Aramides cajaneus (Statius Muller, 1776) - Gruiformes/Rallidae: saracura-três-potes 

Tamanho:  mede 33-40 cm de comprimento total e pesa entre 320 e 

480 g.  

Distribuição: do sul da Costa Rica até o norte da Argentina e 

Uruguai, passando por todo o Brasil.  

Ambientes: principalmente florestas pantanosas com mata alta, 

margens de córregos, manguezais, igarapés. Também arrozais e 
canaviais úmidos.  

Alimentação: buscam alimento sozinhos ou aos pares; variada, 

como moluscos, baratas, gafanhotos, sapos, sementes, e frutos; 
quando estão em manguezais capturam principalmente caranguejos.  

Reprodução: ninho em forma de tigela formado por galhos, caules e 

ervas ou massa compacta de folhas e galhos mortos. São geralmente 
construídos em árvores/arbustos a 1-7m do solo, geralmente acima 
d’água, mas também às vezes no chão, em margens de córregos. 
Colocam de 3 a 7 ovos que serão incubados por cerca de 20 dias pelo 
casal. Os filhotes deixam o ninho apenas 1-2 dias após nascerem, 
embora ainda recebam cuidados dos pais. Próximo ao ninho de 
incubação, o casal também constrói um ninho de criação, que será 
utilizado por cerca de um mês.  

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: pode ser vista nas áreas úmidas da EEcl, geralmente 

escondida pela cobertura vegetal, embora eventualmente possa ser 
vista em áreas descobertas como aceiros. Vocaliza bastante seu canto 
onomatopeico (conferir no www.xeno-canto.org), especialmente ao 
amanhecer, anoitecer e até durante a noite, quando pode ser vistas 
também se alimentando. Vivem solitárias ou em casais que fazem 
duetos vocais, com machos e fêmeas emitindo estrofes distintas.  

↑ Adulto (à frente) e dois juvenis caminhando em aceiro ao lado 
de mata-de-galeria. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 

1250, f/5.6 a 1/50s; recorte de 33% (8/24MP);  22/03/2018, 06:35.  

↑ Em beira de área alagada, Pantanal de Poconé-MT. Nikon D300 + 

Nikkor 80-400mm f/5.6D AF-S VR @ 400mm, ISO 1600, f/5.6 a 1/125s; recorte de 88% 
(10,6/12MP);  09/06/2011, 17:10.  

Pousado em galho seco, Parque Ecológico de São Carlos-SP. 
Nikon FM2 + Micro-Nikkor 55mm f3.5 + flash de enchimento; Ektachrome EB 100 

ISO 100 digitalizado, recorte de ~75% do slide original, novembro de 1995. ↓ 
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 Mustelirallus (=Porzana) albicollis (Vieillot, 1819) - Gruiformes/Rallidae: sanã-carijó 

Tamanho:  mede 21-27 cm de comprimento total e pesa 

entre 90 e 121 g. 

Distribuição: norte e centro da América do Sul, com 

populações disjuntas entre o norte e o sul do rio 
Amazonas, com enorme lacuna entre elas. População 
presente na Colômbia, Venezuela, Trinidad, Guianas e no 
extremo norte do Brasil. Recentemente população 
descoberta no Equador. A outra população ocorre do 
leste da Bolívia e Paraguai ao extremo nordeste da 
Argentina, passando por quase todo Brasil, exceto Acre e 
Amazonas (seg. wikiaves.com.br).  

Ambientes: pântanos de água doce, savanas, 

pastagens, campos úmidos de capins altos, até pastagens 
e arrozais.  

Alimentação: forrageiam no solo ou em vegetação 

baixa à procura de insetos e suas larvas, incluindo 
formigas, besouros e borboletas, além de sementes de 
capins.  

Reprodução: poucas informações. Utilizam gramíneas 

para a construção do ninho com formato de cesto grande 
e aberto, que é colocado sobre o solo ou em capins, às 
vezes na base de troncos de árvores. São colocados entre 
2 e 6 ovos. Sem mais informações, portanto são 
necessários estudos adicionais para maior conhecimento 
da reprodução dessa espécie.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular a comum nos campos úmidos da 

EEcl durante todo o ano. A espécie é bastante tímida, 
vista em raros momentos quando sai da vegetação alta 
para forrageamento (v. fotos). Entretanto, a sua 
vocalização pode ser notada facilmente, muitas vezes 
emitida em duetos, o que facilita o registro da espécie 
em determinado local (conferir no www.xeno-canto.org).  

↑ Em rara saída para aceiro entre campos úmidos, manhã nublada. 
Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha BushHawk, ISO 
1600, f/6.7 a 1/160s; recorte de 50% (6/12MP);  12/02/2009, 06:59. 

Mesmo indivíduo em aceiro entre campos úmidos, manhã nublada.     
Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha BushHawk, ISO 

1600, f/6.7 a 1/200s; recorte de 50% (6/12MP);  12/02/2009, 06:59.  ↓ 
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 Porphyrio (=Porphyrula) martinicus (Linnaeus, 1766) - Gruiformes/Rallidae: frango-d'água-azul 

Tamanho:  27-36 cm de comprimento, pesando 142-305 g. 

Distribuição: ampla, desde sul dos EUA e México, passando pela América Central e pelas ilhas caribenhas até 

Uruguai e nordeste da Argentina, sempre ao leste dos Andes. Ocorre também em todo o Brasil. 

Ambientes: áreas alagadas essencialmente contendo plantas aquáticas flutuantes, como pântanos, charcos e 

brejos, mas também em arrozais inundados. 

Alimentação: material vegetal como  flores, frutos e sementes de plantas aquáticas, mas não despreza 

invertebrados aquáticos como vermes, moluscos e artrópodes. 

Reprodução: ninho em forma de tigela e feito de capins e fibras vegetais é construído a baixa altura em vegetação 

herbácea ou acima d’água sobre plantas aquáticas. Botam 3-8 ovos que são incubados pelo casal durante 15-22 dias. 
Sem dados precisos sobre tempo de permanência dos filhotes no ninho, mas em poucos dias já podem caminhar fora 
do ninho e podem ser carregados pelos pais; no sétimo dia já começam as primeiras tentativas de comer sozinhos.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: infrequente a regular nas áreas alagadas da EEcI. Dependendo de onde ocorre, pode ser ao menos 

parcialmente migratório, como no sul do Brasil e na Argentina, diminuindo de número no inverno. 

↑   Caminhando em campo úmido, buscando alimento, região do Pantanal de Miranda-MS.  → 
Canon T6i + Canon EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM @ 300mm, ISO 800, f/5.6 a 1/1000s, recorte de 33% (8/24MP);  15/11/2018, 
06:27. © Anna Caroline C. Ritter. 
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 Vanellus chilensis (Molina, 1782) - Charadriiformes/Charadriidae: quero-quero 

Tamanho:  mede em torno de 37 cm e pesa 257-277 g.  

Distribuição: endêmica das Américas, ocorre em todo o território 

brasileiro. Sua distribuição no continente se estende do sul dos Estados 
Unidos até a ponta mais ao sul da Argentina.  

Ambientes: geralmente em áreas abertas onde o substrato 

predominante é a vegetação baixa de gramíneas, como pastagens, 
banhados, estradas, fazendas.  

Alimentação: composta por artrópodes (como insetos e pequenos 

crustáceos), moluscos e pequenos peixes, itens que podem ser 
capturados no chão e em águas rasas.  

Reprodução: durante o período não-reprodutivo a espécie pode ser 

encontrada em grandes bandos de forrageamento e, à medida que o 
período da reprodução se aproxima, entre agosto e dezembro (período 
relacionado à estação chuvosa), começam a formar pares ou grupos de 3
-4 indivíduos, os quais se mantém por toda a temporada reprodutiva. 
Ninhos são construídos em concavidades no solo, consistindo em um 
raso amontoado de gravetos em formato mais ou menos circular, nos 
quais fêmeas podem botar de 1 a 4 ovos. Apesar de ser muito comum, 
estudos ainda precisam ser realizados sobre o tempo de incubação. 
Após o primeiro dia da eclosão, os filhotes nidífugos já estão aptos a se 
alimentarem sozinhos, sendo apenas acompanhados pelos pais.  

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: frequente, mas não abundante nos campos da EEcI. 

Movimenta-se em torno de seu território reprodutivo em 
deslocamentos curtos (10-20 m), para a procura de alimentos; porém, 
na estação não-reprodutiva, voa longas distâncias entre diferentes locais 
de forrageamento. Por conta de sua preferência por habitats abertos, 
acaba se aproveitando de áreas desmatadas, tendendo a expandir sua 
população e colonizar essas áreas.  Muito agressivos na defesa de 
ninhos, dão rasantes em qualquer um que se aproxime, como seres 
humanos e animais domésticos.  

←  Em voo ao longo de brejo.         
Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S 
(=510mm f/6.7) + coronha BushHawk, ISO 500, f/8 a 
1/2000s; recorte de 33% (4/12MP);  16/07/2009, 13:01. 

↑ Adulto vigiando filhote nidífugo - já caminhando e forrageando; gramado no 
campus USP/Butantã, São Paulo-SP. Nikon D7000 + Nikkor 400mm f/5.6 ai EDIF, ISO 500, f/8 a 
1/1600s; recorte de 50% (8/16MP);  30/11/2012, 08:38. 

← Inserindo bico na 
areia de aceiro entre 
campos limpos, em 
busca de alimento.  
Nikon D7000 + TC20EIII + 
Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR 
(=600mm f/5.6) + coronha 
BushHawk, ISO 200, f/5.6 a 
1/320s; recorte de 25% 
(4/16MP);  30/10/2012, 06:08. 

Em campo sujo recém-queimado.         →      
Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S 
(=510mm f/6.7) + coronha BushHawk, ISO 640, f/7.1 a 
1/800s; recorte de 58% (7/12MP);  21/08/2009, 10:33. 
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 Jacana jacana (Linnaeus, 1766) - Charadriiformes/Jacanidae: jaçanã 

Tamanho:  mede de 21 a 25 cm e pesa entre 69 e 159 g.  

Distribuição: tem vasta distribuição nos trópicos e subtrópicos da América 

do Sul, estando presente em todos os países e sendo comum em 
praticamente qualquer área permanentemente e/ou sazonalmente inundável 
de água doce. No Brasil, há registros em todos os estados.  

Ambientes: áreas tanto permanentemente quanto sazonalmente inundadas 

de água doce com vegetação flutuante e emergente, como brejos e margens 
de rios, estando presente também em áreas de cultivo e pastagens 
adjacentes.  

Alimentação: principalmente invertebrados, como insetos e pequenos 

moluscos, mas também pode se alimentar de pequenos peixes, anfíbios, 
sementes e alguns frutos. Captura suas presas na superfície da água ou logo 
abaixo da vegetação flutuante e emergente, além de raízes reviradas. 
Também pode pegar presas na lama (v. foto).  

Reprodução: as fêmeas são significativamente maiores que machos (mais 

de 40 até quase 100 g mais pesadas).  Reprodução iniciando-se em setembro.  

Reprodução (continuação): Poliândrica, a ♀ pode se acasalar em 

um mesmo período reprodutivo com um número variável de ♂s (1-

5), podendo formar pequenos haréns reversos. Os ninhos são 
pequenos e formados por talos de plantas aquáticas, muitas vezes 
parcialmente submersos. Botam cerca de 4 ovos com período de 
incubação de 21-28 dias. Os ♂s realizam a incubação e cuidados com 

os filhotes, enquanto as ♀s são responsáveis pela defesa do território 

contra outras ♀s da espécie. Assim que nascem, os filhotes já estão 

aptos a andar sobre a vegetação, ou seja são do tipo nidífugo.  

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: comum nas margens de represas e lagoas na EEcI; 

embora não seja migrante, pode apresentar movimentos locais na 
estação seca para buscar áreas inundadas de água doce com 
vegetação flutuante. Para intimidar invasores de seu território, abrem 
as asas e as esticam para o alto, mostrando o esporão amarelo que 
fica no encontro das asas, e ocasionalmente pode haver luta corporal. 
Tem dedos e unhas muito longos e finos, que permitem uma melhor 
distribuição de peso ao se locomover sobre plantas flutuantes.  

↑ Forrageando na água rasa em margem de represa. Nikon D500 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 900, f/6.3 a 1/1600s; recorte de 24% 
(5/21MP);  28/05/2020, 11:38. 

↑ Dois jovens em beira de represa, procurando alimento na lama.     
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 320, f/5.6 
a 1/800s; recorte de 19% (4/21MP);  15/07/2020, 11:25. 

↑ Caminhando na margem da Lagoa Dourada (limite norte da EEcI) em busca de 
alimento. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 320, f/5.6 a 

1/640s; recorte de 35% (8,5/24MP);  23/12/2016, 10:23. 

↑ Forrageando na lama de margem de represa. Nikon 

D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, 
ISO 640, f/5.6 a 1/1000s; recorte de 24% (5/21MP); 15/07/2020, 11:34. 
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 Columbina talpacoti (Temminck, 1810) - Columbiformes/Columbidae: rolinha 

Reprodução: monogâmica, pode reproduzir durante todo o ano caso os recursos 

necessários estejam disponíveis. A diferenciação sexual entre machos e fêmeas é 
sutil, com machos apresentando uma coloração marrom avermelhada e cabeça 
acinzentada, enquanto as fêmeas são mais pálidas, além de um pouco menores. 
Territorialistas e agressivas com invasores, ambos os sexos constroem os ninhos em 
árvores de diferentes alturas ou em telhados de casas, sendo estes compostos por 
raízes, ramos e gravetos, formando uma pequena tigela rasa de paredes espessas. 
Botam de 1 a 3 ovos, que são chocados por ambos os pais durante 11-14 dias. 

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: comum na EEcI em áreas semiabertas; fora da época reprodutiva, 

agregam-se em bandos que podem chegar a 200 ou mais indivíduos, além de 
poderem participar de bandos mistos. Sua distribuição geográfica provavelmente 
teve aumentos devido à expansão das atividades humanas, que geraram áreas mais 
abertas, propícias ao forrageamento da espécie.   

Tamanho:  mede de 12 a 18 cm e pesa entre 35 e 56,5 g.   

Distribuição: espécie endêmica das Américas, ocorre em todo o território 

nacional, sendo rara em áreas densamente florestadas. Ocorre do México central 
até o centro-norte da Argentina e norte do Uruguai, sempre ao leste da Cordilheira 
dos Andes.  

Ambientes: em especial habitats abertos, como campos e cerrados,  adaptando-

se muito bem a áreas modificadas pelas atividades humanas, como pastagens e 
campos cultivados, além de estar presente também nas grandes cidades, sendo 
facilmente encontrada em quintais, jardins e praças.  

Alimentação: principalmente grãos e sementes, podendo consumir 

ocasionalmente insetos e pequenos moluscos, como caracóis. Costuma se 
alimentar em bandos de tamanhos bastante variados, procurando alimento 
diretamente no solo.   

♀ forrageando em aceiro entre campos sujos, note bico sujo de terra. Nikon Z7 + 

adaptador FTZ + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S  (=510mm f/6.7) + coronha BushHawk, ISO 1000, f/6.7 a 

1/1250s; recorte de 18% (8/45MP);  31/01/2019, 07:36. ↓ 

↑ ♂ pousado em galho seco de arvoreta, 

transição cerrado/mata. Nikon D7200 Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 
400, f/6.3 a 1/200s; recorte de 17% (4/24MP);  25/12/2018, 
08:12.  

↑ Casal (♂ à esq.) em arbusto de transição cerrado/brejo. Nikon D7200 Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-

S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 1600, f/11 a 1/800s; recorte de 25% (6/24MP);  08/11/2017, 09:04.  
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 Columbina squammata (Lesson, 1831) - Columbiformes/Columbidae: fogo-apagou, rolinha-cascavel 

Tamanho: 18-22 cm de comprimento; massa 

corporal de 48 a 60 g. 

Distribuição: disjunta; uma parte ocorre em todo o 

Brasil, exceto oeste da região amazônica, incluindo 
centro-leste do Paraguai e extremo nordeste da 
Argentina. A outra parte encontra-se ao norte da 
América do Sul, desde as regiões norte de Colômbia 
e Venezuela até Guiana. 

Ambientes: campos secos, caatingas e cerrados 

abertos, bordas de matas, até cidades. 

Alimentação: sozinha, aos pares ou em pequenos 

bandos procura sementes, além de relato de 
consumo de caracóis. Dados, contudo, são pontuais, 
assim necessitamos de pesquisa específica sobre sua 
dieta. 

Reprodução: ninho em arbustos ou arvoretas, 

raramente no solo, uma tigela de gravetinhos, um 
pouco mais densa que a maioria das outras espécies 
da família Columbidae. Botam 2 ovos. Com os dados 
de apenas um ninho que se tem registro,  apenas foi 
anotado o tempo total desde a construção até a 
saída do filhote: 29 dias. Portanto, necessários novos 
estudos. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: rara a infrequente na EEcI. Isto 

parece confirmar o texto no wikiaves.com.br que 
comenta estar aparentemente diminuindo no estado 
de São Paulo. Ao voar emite um som parecido com o 
chocalho de cascavel, além de ter a plumagem 
lembrando “escamas”, daí um de seus nomes 
populares alternativo. Já o nome mais usual é 
tipicamente onomatopeico.  ↑ Pousada em árvore de borda de mata com área agrícola, 

Ribeirão Preto-SP. Nikon D300 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm 

f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 500, f/6.3 a 1/250s; recorte de apenas 10% (2,4/12MP);  
29/12/2010, 08:45. 

↑ Pousada em tronco caído de árvore em zona suburbana de 
Ribeirão Preto-SP.  Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm 

f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 400, f/8 a 1/640s; recorte de 17% (4/24MP);  26/12/2013, 
09:33. 

Casal em árvore de praça no campus UFSCar, São Carlos-SP. Nikon 

F3HP + TC14A + Sigma 400mm f/5.6 APO (=560mm f/8) + tripé; Ektachrome LPZ ISO 100 

digitalizado, f/8 a 1/250s; recorte aproximado de 25% do slide original; setembro de 1995.↓ 
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 Patagioenas (=Columba) picazuro (Temminck, 1813) - Columbiformes/Columbidae: asa-branca 

Tamanho: 34-36 cm; cerca de 402 g. 

Distribuição: boa parte do Brasil, menos estados amazônicos do Acre, Roraima, Amazonas e 

Amapá; ocorre também em todo Paraguai e Uruguai, além do leste da Bolívia e nordeste da 
Argentina. 

Ambientes: desde descampados com algumas árvores até bordas de matas secas ou não; cerrado, 

caatinga, áreas agrícolas e até cidades. 

Alimentação: busca alimento tanto na vegetação como no solo, o qual consiste  de sementes, 

frutos e até folhas e brotos, mas ainda sem muitos detalhes na literatura; necessita mais estudos. 

 

Reprodução: aparentemente o ano todo, mas especialmente entre outubro e dezembro no sul 

brasileiro. Ninho colocado em árvore ou arbusto é uma tigela rasa de gravetos e 1-2 ovos são 
colocados; sem mais dados o que  impressiona para uma espécie tão comum; necessita estudo. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: uma das aves, se não a ave mais abundante na EEcI e região; não raramente no 

início das manhãs e fins de tardes são vistos bandos gigantescos com centenas de indivíduos ao 
longo do limite sul (linha ferroviária); com a “desertificação” do sudeste e sul brasileiro houve a 
expansão da distribuição dessa espécie nessas regiões onde há mais de 50 anos era ausente ou rara. 

↑  Em arvoreta de campo cerrado. Nikon Z7 + FTZ adaptador + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 640, 

f/8 a 1/1600s; recorte de 15% (7/45MP); 31/01/2019, 07:54. 

↑ Em árvore de campo cerrado, final de tarde. Nikon D7100 + Nikkor 400mm f/3.5 ai-s EDIF + TC16A modificado 

(=640mm f/5.6 semi-AF) + coronha BushHawk; ISO 500, f/9 a 1/500s; recorte de 37,5% (9/24MP); 31/03/2015, 17:13. 
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 Patagioenas (=Columba) picazuro (Temminck, 1813) - Columbiformes/Columbidae: asa-branca 

↑  Em voo sobre campo cerrado,  note faixa branca justificando seu nome popular - sequência de 1 s.     
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 800, f/5.6 a 1/2500s; recorte de apenas ~10% (2/21MP);  
21/08/2019, 07:17. 

Prestes a pousar em árvore de campo cerrado.         → 
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk, ISO 640, f/6.3 a 1/2000s; recorte de 33% (7/21MP);  
29/05/2020, 07:38. 
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 Patagioenas (=Columba) cayennensis (Bonnaterre, 1792) - Columbiformes/Columbidae: pomba-galega 

↑ Em voo sobre campo cerrado - 3 imagens em 1s. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 1000, f/7.1 a 1/2500s; recorte de ~29% (6/21MP); 19/11/2019, 07:03. 

Tamanho: mede entre 25,5 e 34 cm e pesa de 167 a 340 g. 

Distribuição: espécie endêmica das Américas, ocorre do sul do México ao norte da 

Argentina e Uruguai. No Brasil, está presente em todos os estados.  

Ambientes: bordas de florestas, margens de lagos e rios, florestas de crescimento 

secundário, campos, capoeiras, manguezais e áreas suburbanas com crescimento 
abundante de árvores.  

Alimentação: dieta composta por frutos, sementes e grãos. 

Reprodução: monogâmica, sua reprodução ocorre entre os meses de setembro a 

dezembro. Ninhos são pequenos e frágeis, consistindo em uma plataforma formada por 
galhos finos, construídos em árvores ou emaranhados de trepadeiras. Fêmeas podem 
botar 1 a 2 ovos. Embora seja uma espécie amplamente distribuída e muito comum, 

poucas informações estão disponíveis sobre sua biologia reprodutiva, necessitando de 
pesquisas. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: infrequente na EEcI, muito menos numerosa que a asa-branca; gregária, 

vive em bandos pequenos, que podem chegar a grandes números quando os recursos 
alimentares são abundantes.  A interferência humana, fazendo surgir novas áreas abertas 
e descampadas, parece favorecer a população pelo menos a curto prazo. 
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 Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) - Columbiformes/Columbidae: avoante, pomba-de-arribação  

↑ Relaxando em arvoreta de campo cerrado - 
sequência de 12s. Nikon D810 + Nikkor 800mm f/5.6 ai-s 

EDIF + tripé, ISO 100, f/5.6 a 1/800s; recorte de ~19% (7/36MP);  
23/03/2018, 08:48. 

Tamanho: 21 a 28 cm, pesando 95 a 125g. 

Distribuição: distribui-se por toda América do Sul, exceto a região amazônica coberta de 

florestas. 

Ambientes: áreas abertas e semiabertas, tanto naturais como alteradas, ocupando também 

regiões semi-áridas; ausente em áreas florestais. 

Alimentação: granívora, alimenta-se de sementes nativas mas muitas vezes também de 

grãos cultivados, tornando-se praga agrícola. Oportunista, varia a dieta de acordo com o 
alimento ofertado. 

Reprodução: solitária ou em colônias, nidifica desde o chão até pequenas árvores e 

arbustos, em tigela de gravetos onde bota de 1 a 3 ovos. Estes são chocados por 2 semanas, 
faltando dado sobre o período de criação dos filhotes, provavelmente ao redor de 15 dias. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular a comum na EEcI, mas nunca superabundante; formam enormes 

populações em regiões onde encontram fartura de alimento. Expandiu sua distribuição 
geográfica devido ao desmatamento, considerada praga nas regiões agrícolas, especialmente 
de grãos. 

↑ Buscando alimento no solo de aceiro entre brejo e campo sujo. Nikon Z7 +  FTZ 

adaptador + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha BushHawk, ISO 640, f/8 a 1/1250s; 
recorte de 29% (13/45MP);  31/01/2019, 07:26.   

Subadulto (à frente) e 
adulto em árvore de 
campo cerrado.                 → 
Nikon D7100 + TC16A modificado + 
Nikkor 300mm f/2.8N ai-s EDIF 
(=480mm f/4.5 semi-AF) + coronha 
BushHawk; ISO 200, f/6.4 a 1/1600s;  
recorte de 33% (8/24MP);  
24/02/2015, 17:40. 
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 Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 - Columbiformes/Columbidae: juriti-pupu  

Tamanho: mede de 25 a 31 cm e pesa de 145 a 237 g. 

Distribuição: ocorre em todo o território nacional. Sua distribuição no continente 

americano se estende do sul dos Estados Unidos até a Argentina e Uruguai. 

Ambientes: bordas de florestas, florestas perturbadas ou de crescimento 

secundário, matas ripárias e cerrados; eventualmente em campos, pastagens e até 
em áreas urbanas, podendo estar presente em jardins e parques.   

Alimentação: dieta composta predominantemente por grãos, sementes e frutos, 

se alimentando ocasionalmente de invertebrados. Forrageiam principalmente no 
solo. 

Reprodução: espécie geralmente solitária, forma pares monogâmicos durante a época de 

reprodução, que ocorre aparentemente durante todo o ano, mas necessita estudo para confirmação. 

Ninhos em formato de tigela rasa, geralmente construídos com gravetos pesados, tendo sua 
integridade estrutural variável e sendo localizados no interior de matas e bosques, em emaranhados 
de arbustos e trepadeiras e ocasionalmente no solo. Botam 2-3 ovos, sendo que a incubação é 
realizada por ambos os pais durante 12-14 dias, com filhotes deixando o ninho de 12 a 15 dias após o 
nascimento.   

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: comum nos ambientes mais arborizados da EEcI; espécie agressiva em comparação à 

outras espécies de pombas. Pode alimentar filhotes com insetos pegos oportunisticamente.  

↑ Forrageando em solo de borda de mata. Nikon D7200 + Nikkor 800mm f/5.6 ai-s EDIF + tripé, ISO 1600, f/5.6 a 1/160s; recorte de 

31% (7,4/24MP); 08/11/2018, 17:02. 

↑ Em aceiro entre cerrados. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 

BushHawk, ISO 400, f/6.3 a 1/400s; recorte de 21% (5/24MP);  25/12/2018, 08:29. 
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 Piaya cayana (Linnaeus, 1766) - Cucculiformes/Cucculidae: alma-de-gato 

Tamanho:  40-50 cm de comprimento, pesando 73-137 g. 

Distribuição: do sul do México até norte de Argentina e Uruguai, sempre ao leste dos Andes, 

ocorrendo em todo Brasil. 

Ambientes: estratos médio/superior, além de bordas de ampla variedade de florestas, cerrado 

mais denso, e matas ribeirinhas; também parques e áreas urbanas, desde que bem arborizados.  

Alimentação: basicamente insetívora, em especial lagartas (Lepidoptera) que procura na 

folhagem de árvores; eventualmente frutos, pequenos vertebrados como lagartinhos, e talvez 
até pequenos anfíbios e ovos de aves, mas necessita mais estudos para confirmar. 

Reprodução: na primavera e verão; ninho feito de 

gravetos e folhas em forma de tigela rasa, colocado em 
árvores; botam normalmente 2 ovos, cuja incubação é 
feita pelo casal durante 18-19 dias. Os filhotes começam 
a deixar o ninho 8 dias após a eclosão. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades:  regular nas bordas de mata-de-galeria e 

cerrados mais densos da EEcI; desloca-se pulando de 
galho em galho como um caxinguelê ou esquilo, daí seu 
nome popular em inglês (‘Squirrel Cuckoo’), que nos 
parece mais adequado que o nosso. O nome em 
português refere-se à uma vaga lembrança de um gato 
por uma das vocalizações desta ave. Tem também a 
capacidade de imitar outras aves. 

←  Predando um percevejo (Hemiptera) em árvore 
de borda do campus USP/Butantã, São Paulo-SP. 
Nikon D600 + TC17EII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=510mm f/4.8), 
ISO 1250, f/5.6 a 1/3200s, recorte de 10% (2,4/24MP);  09/08/2013, 
15:39.  

↑ Em borda de mata-de-galeria, manhã nublada. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 

BushHawk, ISO 1000, f/5.6 a 1/125s; recorte de 46% (11/24MP);  22/10/2019, 07:59. 

Procurando alimento em árvore de cerrado 
s.s. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 

440mm + coronha BushHawk, ISO 1600, f/5.6 a 1/640s; 

recorte de 25% (6/24MP);  29/05/2019, 07:48. ↓ 
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 Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 - Cucculiformes/Cucculidae: papa-lagarta-acanelado 

Tamanho:  mede de 25 a 28,3 cm e pesa entre 42 e 

66,5g.  

Distribuição: espécie endêmica da América do Sul, 

apresenta uma distribuição muito ampla, estando 
presente em todo o território brasileiro; também ocorre 
por todo norte da Am. do Sul, passando pelo Equador até 
leste de Peru e Bolívia, Paraguai, Uruguai e nordeste da 
Argentina.  

Ambientes: ocorre em florestas de crescimento 

secundário, florestas decíduas tropicais, bordas de mata, 
matas ribeirinhas, várzeas, capoeiras e manguezais.  

Alimentação: predominantemente composta por 

artrópodes, como aranhas, formigas, gafanhotos e 
besouros, e como o nome indica, principalmente lagartas. 
Pode predar também lagartixas e pequenos roedores.  

Reprodução: ocorre em diferentes períodos a depender 

da localidade, mas geralmente durante o período chuvoso, 
principalmente entre outubro e dezembro. Fêmeas um 
pouco maiores que machos. Construídos em árvores e 
arbustos, os ninhos são pequenos, constituindo-se em 
uma plataforma plana de gravetos, podendo se 
assemelhar a ninhos de pombos. Costuma botar de 2 a 5 
ovos, e assim como outras espécies da família Cucculidae, 
apresenta um curto período de incubação. Sem mais 
dados, necessita estudo.  

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: rara na EEcI, talvez pela menor cobertura 

de vegetação florestal;  parcialmente migratória, 
populações do sul (sul do Brasil, Uruguai e Argentina) 
estão presentes apenas no verão, enquanto populações 
em grande parte da Amazônia estão presentes apenas no 
inverno.    

↑ Duas visões de indivíduo pousado em arbusto seco de campo cerrado, manhã chuvosa. Provavelmente deslocando-se entre manchas de 
vegetação mais densa. Nikon D7100  +  TC16A +  Nikkor 400mm f/3.5 ai-s EDIF (=640mm f/5.6) + coronha BushHawk,  ISO 1000, f/6.4 a 1/640s; recorte de 17% (4/24MP); 26/11/2014, 08:45.   
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 Crotophaga ani Linnaeus, 1758 - Cucculiformes/Cucculidae: anu-preto 

Tamanho: mede 33-36 cm de 

comprimento total, pesando entre 76 e 
222 g. 

Distribuição: ampla, desde o sul da 

Flórida nos EUA, passando pelas ilhas do 
Caribe e todo o Brasil, até o norte da 
Argentina e Uruguai. 

Ambientes: abertos a semiabertos com 

vegetação densa de capins em lugares 
secos e também associados a água; 
aproveita muito ambientes alterados. 

Alimentação: principalmente 

artrópodes, especialmente insetos, mas 
também às vezes pequenos vertebrados 
e até frutos. 

Reprodução: ambos os sexos com 

plumagem idêntica, mas fêmeas são 
menores e mais leves; ninho coletivo é 
taça rasa de gravetos colocada na 
vegetação, onde várias fêmeas botam de 
4 a 20 ovos; ovos chocados pelo casal 
durante 13-16 dias, e filhotes saem do 
ninho  10-11 dias após o nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada.. 

Curiosidades: comum na EEcI, sempre 

em pequenos bandos; pelo menos uma 
vez bando visto em borda de mata-de-
galeria acompanhando formigas-de-
correição para pegar artrópodes fugindo 
delas. 

Em borda de mata seguindo formigas-de-correição para 
capturar insetos que fugiam das formigas. Nikon D7200 + Nikkor 

200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 1600, f/7.1 a 1/125s; recorte de 33% 

(8/24MP);  03/08/2016, 11:17. ↓ 

↑ Par pousado em arvoreta de brejo. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 320, 

f/8 a 1/500s; recorte de 33% (8/24MP);  01/10/2018, 11:18.  
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 Guira guira (Gmelin, 1788) - Cucculiformes/Cucculidae: anu-branco 

Tamanho:  mede de 36 a 42 cm e pesa de 103 a 168,6 g.  

Distribuição: em todo o território nacional, apenas não tendo 

registros nos estados do Acre, Amazonas e Roraima. Presente 
também em toda a porção leste da Bolívia, Paraguai, Uruguai e 
centro-norte e leste da Argentina.  

Ambientes: mais abertos, como campos, pampas, dunas 

costeiras, e até pastagens, lavouras e zonas urbanizadas,  pois foi 
beneficiada pelo desaparecimento de matas mais fechadas. 

Alimentação: predominantemente predadores, comendo desde 

invertebrados como aranhas, gafanhotos, cigarras, cupins e 
lagartas, até pequenos vertebrados como lagartixas, anfíbios, 
cobras, ovos e filhotes de aves pequenas, além de pequenos 
roedores. Também pode incluir frutos e sementes. Como é uma 
espécie gregária, pode se alimentar em grupos de 6-8, chegando a 
20 indivíduos.  

Pousado mourão 
de cerca, entre 
campos na região 
do Pantanal de 
Miranda-MS.       → 
Canon T6i + Canon EF70-
300mm f/4-5.6 IS II USM 
@ 300mm, ISO 400, f/5.6 a 
1/400s, recorte de 17% 
(4/24MP); 30/11/2018, 
07:01. © Anna Caroline C. 
Ritter. 

Reprodução: entre agosto e dezembro. Os ninhos são construídos com gravetos em árvores 

altas, formando uma grande plataforma aberta, e também podem ser reaproveitados de 
temporadas reprodutivas anteriores. Estes ninhos podem ser individuais (com apenas um par 
reprodutor) ou coletivos, sendo que nos coletivos fêmeas que ainda não botaram ovos podem 
jogar fora ovos de outras. Em média há 10 ovos em ninhos coletivos, podendo haver números 
maiores em ninhos com mais aves. O período de incubação dura entre 10 e 15 dias, e os jovens 
deixam os ninhos aproximadamente 15 dias após o nascimento.  

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: infrequentes mas não raros na EEcI; nos últimos 100 anos ampliou suas áreas de 

ocorrência devido ao desmatamento que deu origem à áreas mais abertas, como campos. Pode 
adentrar cidades e caminhar no asfalto em procura de alimento. Em dias frios, podem se 
agrupar juntinhos em poleiros para se aquecerem.  

← Grupo de 7 indivíduos em 
arbusto de campo sujo. Nikon D7200 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 200mm,  ISO 
800, f/9 a 1/100s, recorte de 50% (12/24MP);  
15/09/2018, 07:11.  

↑  Pousado em árvore de borda de cerrado s.s. Nikon 

D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7), ISO 200, f/8 a 
1/250s, recorte de 33% (4/12MP); 16/07/2009, 12:37.  
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 Tapera naevia (Linnaeus, 1766) - Cucculiformes/Cucculidae: saci, sem-fim 

Tamanho: 26-30 cm de comprimento, pesando entre 40 e 59g . 

Distribuição: amplamente distribuída em quase todo Brasil; ocorre desde o sul do México, passando pela 

América Central e boa parte da América do Sul, exceto Chile, centro-sul da Argentina e Peru. 

Ambientes: áreas abertas ou com árvores esparsas, incluindo bordas florestais e clareiras, campos 

sazonalmente alagáveis e brejos com arbustos e algumas árvores. 

Alimentação: alimenta-se de insetos como gafanhotos e lagartas de borboletas, os quais procura no chão e 

na vegetação. 

Reprodução: parasita, bota de 1 a 2 ovos em ninhos de outras espécies de aves, especialmente pássaros 

(Passeriformes). Seu filhotes nascem primeiro que os dos hospedeiros, por exemplo, após 15-16 dias de 
incubação versus 16-17 dos ovos do hospedeiro Synallaxis spp., e ficam no ninho cerca de 18 dias. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regulares na EEcI, mais fáceis de ouvir do que ver, possuem uma vocalização bastante 

característica, que parece dizer “sem-fim” ou “saci” (conferir no www.xeno-canto.org). O filhote tem a ponta 
do bico modificada lembrando um “alicate” com o qual mata os filhotes dos padrastos hospedeiros. 

↑ Em arvoreta de campo cerrado, transição com campo úmido de várzea. Nikon 

D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 400, f/5.6 a 1/100s; recorte de 
17% (4/24MP);  15/10/2018, 16:46.  

Em arvoreta de brejo, fim de tarde.   → 
Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S 
VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk; ISO 1400, 
f/8 a 1/320s; recorte de 17% (4/24MP);  20/09/2013, 
17:40.  

← Em árvore de campo cerrado. Nikon D7200 + 

TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha 
BushHawk, ISO 500, f/6.7 a 1/320s; recorte de 50% (12/24MP);  
16/10/2018, 09:02.  
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 Tyto furcata (=alba) (Temminck, 1827) - Strigiformes/Tytonidae: suindara, coruja-da-igreja 

Predando roedor de campo cerrado (Necromys lasiurus), Reserva 
Legal do campus da UFSCar, São Carlos-SP. 
Nikon FM2 + Vivitar 200mm f/3.5 + flash National; Fujichrome RDP ISO 100 digitalizado, f/4 a 

1/250s, recorte de ~40%, junho de 1993. ↓ 

Tamanho:  mede 32,5-38 cm, pesando de 310 a 

573 g. 

Distribuição: por todo o Brasil e América do Sul, 

exceto regiões densamente florestadas; também 
ocupa desde o extremo sudoeste do Canadá e 
centro-nordeste dos EUA até a Terra do Fogo. 

Ambientes: semiabertos a abertos para caça, mas 

bordas de florestas, plantações de Pinus spp (ver 
foto ao lado) e habitações humanas para descanso 
no período diurno. 

Alimentação: baseada em roedores e insetos. 

Estudo na própria EEcI revelou que de 265 pelotas 
de regurgitação analisadas, num total de 2077 
presas individuais correspondendo a 13,5 kg de 
biomassa, as suindaras predavam especialmente 
insetos como cupins, besouros e grilos (60% em 
número de capturas; 4,1% em biomassa) e 
pequenos vertebrados, em especial ratos (40% em 
número; 95,9% em biomassa). 

Reprodução: fêmeas um pouco maiores que 

machos; aninham em cavidades naturais, como em 
troncos ou até cupinzeiros, mas com a ocupação 
humana adaptou-se a usar forros de casas, torres de 
igrejas e outras construções humanas. Botam de 2 a 
8 ovos numa “cama” mal preparada de fragmentos 
de bolotas de regurgitação de restos não-digeridos 
de presas (como observamos em forros de casas e 
no fundo de cavidade em cupinzeiro), os quais são 
chocados por 30-34 dias, saindo os filhotes entre 26 
e 30 dias após nascerem. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular a infrequente na EEcI, no 

período reprodutivo pode estender o tempo de caça 
até 1h após o nascer do sol, “peneirando” em busca 
de presas no campos limpo e sujo. Expande sua 
ocorrência em áreas desmatadas. 

Em árvore de campo cerrado, Reserva Legal 
do campus UFSCar, São Carlos-SP.                → 
Nikon FM2 Vivitar 200mm f/3.5 + flash National; Fujichrome 
RDP ISO 100 digitalizado, f/3.5 a 1/250s, recorte de ~41%, 
junho de 1993. 

↑ Em talhão de Pinus sp. Nikon FM + Alpex 200mm f/3.5 + 

coronha; Ektachrome 100 HC ISO 100 digitalizado, recorte de ~41%, 
setembro de 1992. 

↑ Casal em forro de barracão da 
Estação Experimental de Luiz Antonio-
SP. Nikon F90x + Nikkor 300mm f/4  EDIF AF + flash SB

-28, Fujichrome Velvia RVP, ISO 50 digitalizado;  
recorte de ~60% do slide original; 13/09/2002. 
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 Megascops (=Otus) choliba (Vieillot, 1817) - Strigiformes/Strigidae: corujinha-do-mato 

Tamanho: 21 a 25 cm de comprimento e pesando 

de 80 a 196 g.  

Distribuição: desde a Costa Rica na América 

Central até Uruguai e norte da Argentina, 
excetuando os Andes; registrada em praticamente 
todo o Brasil. 

Ambientes: florestas mais abertas, cerrado, borda 

de mata, e até zonas urbanas ou de fazendas com 
alguma arborização, como em parques e praças 
arborizadas. Evita interior de matas densas. 

Alimentação: principalmente artrópodes como 

grilos, esperanças, besouros e aranhas, mas 
também ocasionalmente pequenos vertebrados 
como roedores, cobrinhas e morcegos. Capturam 
presas no solo ou na folhagem; já vistas nos 
arredores de postes de iluminação pegando insetos 
atraídos pela luz. 

Reprodução: machos menores que fêmeas; 

reproduz em setembro-outubro; ninhos em 
cavidades de árvores e até cupinzeiros feitas por 
outros animais como pica-paus, mas também em 
buracos ou forros de telhados de casas.  Botam 
normalmente de 1 a 4 ovos, os quais são chocados 
ao redor de 28 dias, sendo que os filhotes são 
criados por 28-30 dias até deixarem o ninho. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: comum na EEcI, usando cerrados e 

matas-de-galeria; pode apresentar tanto forma de 
plumagem cinzenta, como forma ferrugínea; à noite 
usa mais ambientes semiabertos, enquanto 
poleiros de descanso diurnos são em ambientes 
com mais vegetação arbórea ou arbustos densos 
(veja foto ao lado); estudo na EEcI feito por Fábio 
M. Barros usando técnica de rádio-telemetria (com 
rádio-transmissores acoplados no dorso de 4 
corujinhas macho) mostrou que a área de vida 
média é de 80,8 ha. 

↑ Par de forma ferrugínea  escondido em poleiro diurno - arbusto no campo cerrado. 

Nikon D300  + TC14EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=420mm f/5.6 ) ISO 1250 a 1/1250s; recorte de 8% (10/12MP) ; 
25/11/2009, 17:18. Co-autoria da foto: © Fábio Monteiro de Barros (localizou o par via radio-telemetria). 

← Forma ferrugínea em árvore de 
cerrado s.s. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm 

f/5.6E AF-S VR @ 360mm + flash SB400 na lateral, 
ISO 3200, f/7.1 a 1/60s; recorte de 43% (9/21MP);  
25/09/2019, 19:19.  Co-autoria da foto: © Laura 
Ragazzi Pauli por iluminar a coruja com uma 
lanterna, desligá-la 1 s antes da foto (evitando 
pupila fechada) e segurar o flash lateralmente 
(evitando olhos vermelhos). 
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 Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) - Strigiformes/Strigidae: caburé 

Tamanho: 15 a 19 cm de comprimento e variando de 46 a 

106 g de massa corporal. 

Distribuição: desde o extremo sul dos EUA (Arizona e Texas), 

passando pelas extremidades leste e oeste do México, América 
Central até Uruguai e norte da Argentina, excetuando os 
Andes; registrada em todo o Brasil. 

Ambientes: ampla variedade de ambientes com árvores, 

desde cerrados, caatinga e florestas, mas não no interior denso 
destas, até  parques e fazendas com alguma arborização. 

Alimentação: numericamente principalmente insetos, mas 

também pequenos vertebrados como aves, lagartos, rãs e 
cobras. Reconhecido por capturar presas grandes em relação 
ao seu tamanho (ver foto ao lado). Sua falsa “face na nuca” 
pode enganar presas potenciais (veja foto abaixo), que se 
aproximam do caburé pela frente julgando ser por trás. 

↑ Predação de tesoura (Tyrannus savana) em transição de cerrado com mata-de-galeria,  Reserva Legal 
da UFSCar, São Carlos-SP. Nikon F3HP + Sigma 400mm f/5.6 APO + tripé; Ektachrome EB ISO 100 digitalizado, f/5.6 a 1/60s; sem 

recorte; 15/10/1995, ~09:01. ↑ Pousada em árvore, Reserva Legal da 
UFSCar, São Carlos-SP. Nikon F3HP + TC14A + Sigma 

400mm f/5.6 APO  (=560mm f/8) + tripé; Ektachrome EB ISO 
100 digitalizado, f/8-11 a 1/125s; recorte de ~50% do slide 
original; 15/10/1995, 8:50. 

Reprodução: como é normal entre corujas, machos menores que fêmeas; reproduz a partir de outubro; 

ninhos em árvores ocas ou cavidades abandonadas por outros animais, já observada usando buracos de pica-
paus em cupinzeiros e até ninhos abandonados do joão-de-barro (Furnarius rufus).  São depositados de 2 a 5 
ovos, chocados pela fêmea durante 22-30 dias, mas ambos os pais trazem alimentos para os filhotes que saem 
do ninho após 27-30 dias desde o nascimento; durante a incubação o macho traz alimento para a fêmea. 

Conservação: espécie não ameaçada, mas desde 2002 não detectada na EEcI. 

Curiosidades: rara na EEcI; crepuscular e diurna, hábito incomum entre corujas, mas também pode ser ativa 

pela noite; por ser uma das corujas que mais preda aves, logo quando é descoberta pela passarinhada pode 
ser rodeada de várias espécies que apresentam o peculiar comportamento de tumulto, que tem a função de 
afastar esta predadora da área. Localmente extinta desde 2002, quando foi registrada pela última vez na EEcI, 
apesar de não ser espécie rara ou ameaçada em SP e no Brasil. 

Predação de tesoura (Tyrannus savana) - cerrado 
da Reserva Legal da UFSCar, São Carlos-SP. Note 
a nuca do caburé com simulação de olhos.      → 
Nikon F3HP + TC14A + Sigma 400mm f/5.6 APO  (=560mm f/8) + 
tripé; Ektachrome EB ISO 100 digitalizado, f/8 a 1/60s; recorte de 
~75% do slide original; 15/10/1995, 9:00. 
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 Athene cunicularia (Molina, 1782) - Strigiformes/Strigidae: coruja-buraqueira 

Tamanho:  19 a 26 cm de comprimento, pesando entre 147 e 240 g. 

Distribuição: muito ampla nas Américas, desde sul do Canadá até extremo sul da Argentina e Chile, passando 

por todo o Brasil em áreas abertas e desflorestadas. 

Ambientes: ambientes campestres naturais (como cerrado, pampas e caatinga rala) ou não, como praças 

abertas e campos de futebol; aproveita-se do desmatamento da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica, 
expandindo sua distribuição nestas áreas onde antes não existia. 

Alimentação:  inúmeros tipos de pequenos invertebrados, como esperanças, besouros, gafanhotos, aranhas, 

escorpiões, piolhos-de-cobra, etc., até pequenos vertebrados como ratos, cobrinhas e sapinhos; caça 
normalmente na tática “senta e espera” a partir de um poleiro, mas pode também mais casualmente caçar 
ativamente em sobrevoos na área de busca. 

Reprodução: macho ligeiramente menor que fêmea; ocupa tocas abandonadas de mamíferos como tatus, ou 

eventualmente pode até escavar suas próprias tocas;  de 3 a 11 ovos são postos a partir de agosto e chocados 
pela fêmea (macho traz alimento) por 28-30 dias; filhotes deixam ninho ao redor de 44 dias após a eclosão. 

Conservação:  espécie não ameaçada. 

Curiosidades: comumente vista na EEcI ao longo de aceiros largos, aproveitando buracos de tatus; apesar de 

estar atenta durante boa parte do dia, pousada ao lado de sua toca, preferencialmente caça e é mais ativa nas 
horas crepusculares e início da noite e/ou fim da madrugada. 

← Justificando seu nome 
popular, aceiro entre 
campos sujos. Nikon V1 + 

adaptador  FT1 + Nikkor 200-
500mm f/5.6E AF-S @ 390mm; ISO 
400, f/5.6 a 1/125s; recorte de 78% 
(7,8/10MP), 08/11/2017, 17:00. 

↑ Tomando chuva em transição de campos limpo e sujo. Nikon D7200 + TC16A + Nikkor 

300mm f/4.5K ED  (=480mm f/7.2) apoiado em janela de jipe, ISO 1600,  f/7.2 a 1/250s; recorte de 50% (12/24MP), 
10/12/2015, 08:06. 
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Regurgitando pelota em sequência 
de 25 s. Note a aparente 
“satisfação” por ter se livrado da 
pelota na última foto.      → 
Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S 
(=510mm f/6.7) apoiado na janela do jipe; ISO 
200 f/8 a 1/160s; recorte de 21% (2,5/12MP); 
11/02/2009, 14:47h 

Filhote próximo a abertura da toca, 
sob luz do pôr do sol, beira de aceiro 
em meio a campo sujo.             → 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR 
@ 400mm, ISO 220,  f/5.6 a 1/640s; recorte de 50% 
(12/24MP), 29/11/2017, 18:03. 

 

 Athene cunicularia (Molina, 1782) - Strigiformes/Strigidae: coruja-buraqueira 

← Pousada em arvoreta de 
campo cerrado. Nikon D300  + TC20EIII + 

Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) 
+ coronha BushHawk + flash embutido na 
câmera de enchimento; ISO 200 f/9 a 1/320s; 
recorte de 92% (11/12MP); 30/08/2011, 8:44.  

↑ Em campo sujo na beira de aceiro, manhã nublada.  Nikon D7100 + 

Nikkor 400mm f/3.5 ai-s EDIF + TC16A modificado (=640mm f/5.6 semi-AF]) + coronha 
BushHawk, ISO 1000, f/9 a 1/1000s; recorte de 71% (17/24MP); 31/03/2015, 10:11.  
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Grupo familiar ao lado da 
toca, em aceiro entre 
campos sujos, sob luz do 
nascer-do-sol.           → 
Nikon D7200 + Nikkor-P 105mm 
f/2.5F; ISO 100 f/4 a 1/640s; 
recorte de 29% (7/24MP); 
25/12/2016, 06:10.  

← Jovens próximos do 
ninho em campo sujo.   
Nikon D300 + TC14EII + Nikkor 
300mm f/4D AF-S (=420mm f5.6) + 
tripé; ISO 400 f/7.1 a 1/1000s; 
recorte de 50% (6/12MP); 
25/11/2009, 07:30.   

 

 Athene cunicularia (Molina, 1782) - Strigiformes/Strigidae: coruja-buraqueira 

← Pousada em tronco 
durante a noite, campo 
cerrado. Nikon F90x  + Nikkor 

300mm f/4 EDIF AF + flash SB-
28; ISO 50 Fujichrome Velvia 
digitalizado; agosto de 2002. Co-
autoria da foto: Ana C. R. Braga, 
segurando lanterna para 
focagem e desligando-a logo 
antes do disparo da câmera - 
efeito de pupilas dilatadas - 
como deve ser no escuro! 

← Em voo sobre 
campo limpo. Nikon 

D500 + Nikkor 200-500mm 
f/5.6E AF-S VR @ 400mm + 
coronha BushHawk, ISO 
1000, f/5.6 a 1/1600s; 
recorte de 51% (10,7/21MP);  
21/11/2019, 06:45.   
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 Asio clamator (Vieillot, 1808) - Strigiformes/Strigidae: coruja-orelhuda 

Tamanho: mede 30-38 cm e pesa de 335 a 563 g. 

Distribuição: ampla, do sul do México até Uruguai e 

centro-norte da Argentina, mas também em alguns 
pontos ao oeste dos andes no Equador e Peru; 
praticamente todo Brasil, mas evita interior de 
florestas densas, como as da Amazônia. 

Ambientes:  semiabertos com árvores mais ou 

menos esparsas, em cerrado, caatinga, além de bordas 
de matas, matas secundárias e até áreas urbanas com 
árvores; para caçar parece usar  ambientes abertos 
como campos e áreas alagadas. 

Alimentação:  mamíferos como roedores, marsupiais 

e às vezes morcegos, além de aves, são a base da dieta 
e, secundariamente, grandes insetos; suas garras, 
desproporcionalmente maiores quando comparadas 
com corujas de tamanho similar, propiciam a captura e 
morte de presas de grande porte em relação ao seu 
próprio tamanho, como gambás, preás e pombas. 

Reprodução: machos um pouco menores que 

fêmeas; faz ninho no chão forrado com capins secos, 
escondido entre vegetação, mas também já registrado  
em oco de tocos ou árvore morta;  a fêmea bota 2-4 
ovos que são chocados por 30-33 dias; filhotes saem 
depois de 25 a 30 dias do nascimento. 

Conservação:  espécie não ameaçada. 

Curiosidades:  regular mas não numerosa nos 

campos cerrados e cerrados na EEcI, onde é mais 
ouvida vocalizando um assovio profundo no início da 
noite a partir de agosto-setembro. Pode ter se 
expandido para áreas onde antes havia densas 
florestas e agora só existem árvores mais esparsas. Em 
estudo feito na EEcI. Descobriu-se que esta coruja, por 
ter quase metade da dieta representada por aves,  
provoca maior intensidade de comportamento de 
tumulto de várias espécies de aves quando estas a 
descobrem escondida em seu poleiro de descanso 
diurno. 

Juvenil pousado em árvore de campo cerrado, 
reserva UFSCar São Carlos, SP. Nikon FM2 + Sigma 400mm 

f/5.6 APO + tripé. Ektachrome EB 100, ISO 100; recorte de ~80% do slide 

original 21/04//1996.   ↓ 

↑ Pousada em árvore de campo cerrado. Nikon F4s + Nikkor 300mm f/4  EDIF AF + flash SB-28 seguro na mão lateralmente, 

Fujichrome RDPIII, ISO 100; recorte de ~40 % do slide original;  20 de setembro de 2002. Atraída por playback, co-autoria da foto: © Ana Claudia R. 
Braga (segurou lanterna para focagem, desligando-o 1 s antes da foto para evitar pupilas fechadas com a luz). 
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 Asio stygius (Wagler, 1832) - Strigiformes/Strigidae: mocho-diabo 

Tamanho:  mede de 38 a 46 cm de comprimento, pesando de 391 a 675 g. 

Distribuição: disjunta, com ocorrência em manchas desde México e Cuba até nordeste da Argentina. 

No Brasil em especial no centro-sul, mas também na Bahia e pontualmente nos estados amazônicos. 

Ambientes:  florestas montanhosas, bosques de pinheiros naturais (México e Am. Central), de 

Araucárias e mesmo pinheiros (Pinus spp) plantados, cerrados, campos e até áreas urbanas mas com 
árvores para poleiro diurno.  

Alimentação:  carnívoros altamente ornitófagos (quase 90% da dieta são aves), também morcegos, 

insetos e ocasionalmente roedores. Caça a partir de poleiro de observação/audição, mas pode 
eventualmente pegar presas em voo (insetos grandes ou morcegos). Para caçar à noite usa áreas 
semiabertas e abertas, incluindo campos alterados. 

↑ Pousado em poleiro diurno, árvore de 
copa densa, campus USP/Butantã, São Paulo
-SP. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 

280mm,  ISO 1400, f/5.6 a 1/500s; recorte de 24% (5/21MP);  
07/07/2020, 11:24. 

↑ Dormindo em poleiro diurno, árvore com 
copa densa, campus USP/Butantã, São Paulo-SP.  
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 330mm,  
ISO 2000, f/6.3 a 1/320s; recorte de 28,5% (6/21MP);  
07/07/2020, 11:31. 

Juvenil em toco de arvoreta, transição 
campo cerrado-mata, reserva legal campus 
UFSCar, São Carlos-SP. Nikon F3HP + Nikkor 200mm 

f/4 ai + flash Nissin, Fujichrome RHP ISO 400 digitalizado;  

21/11/1994.  ↓ 

Reprodução: machos menores que as fêmeas; no Brasil registros de setembro a março; o 

ninho pode ser em árvores, possivelmente usando ninhos abandonados, mas também há 
registros em concavidade sem preparação no solo; botam 2-3 ovos; sem mais dados, 
necessita pesquisa. 

Conservação:  espécie não ameaçada. 

Curiosidades: rara na EEcI, dormindo durante o dia em plantios de Pinus sp ou em mata.  

Por nossas observações é espécie ativa a noite em áreas abertas e semiabertas, enquanto 
vegetação mais densa incluindo matas só é usada para descanso diurno. Portanto, o que se 
lê em livros-texto de que se trata de “ave florestal”, seria apenas parcialmente verdadeiro.  

↑ Pousado em poleiro diurno, árvore de copa densa, campus USP/
Butantã, São Paulo-SP. Nikon D850 + Nikkor 400mm f/5.6K ED + flash SB-400 

posicionado lateralmente,  ISO 2500, f/5.6 a 1/250s; recorte de 67% (30/45MP);  08/07/2020, 
11:05. 
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 Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) - Strigiformes/Strigidae: mocho-dos-banhados 

Tamanho:  mede de 34 a 42 cm e pesa de 206 a 500 g. 

Distribuição: muito ampla, boa parte da América do Norte e Eurásia, migrantes em partes da África e 

sul da Ásia.  Oeste e sul da América do Sul. Estranhamente alguns livros-texto mostram presença 
apenas no sul do Brasil, mas há registros recentes (vide wikiaves.com.br) no centro-sul e até um caso 
isolado em Roraima. 

Ambientes:  áreas descampadas próximas de banhados e charcos, mas também campos naturais e 

cultivos como soja. 

Alimentação:  pequenos mamíferos, especialmente roedores, às vezes aves e mais raramente 

morcegos e insetos. 

Reprodução: machos um pouco menores (~70 g mais leves) que fêmeas; no Hemisfério Sul reproduz 

a partir de setembro; ninho é uma concavidade no solo escondida entre alguma vegetação; a fêmea 
bota 5-10 ovos que são chocados por ela por 26-29 dias; filhotes saem 12-18 dias após o nascimento. 

Conservação: espécie “Quase Ameaçada” (NT) no estado de São Paulo. Destruição de campos 

naturais e banhados, além de perseguição por superstições são ameaças principais. 

Curiosidades:  muito raramente vista na EEcI, como nos registros fotográficos ao lado e abaixo; 

parece ser localmente migratória surgindo no meio-fim do ano. Ativa durante o dia além do período 
noturno. Caça em sobrevoos sobre descampados, mergulhando até a presa quando a mesma é 
localizada. 

← Adulto pousado em arvoretas de campo cerrado ralo.  ↑ 
Nikon F90x + Nikkor 300mm f/4  EDIF AF,  Fujichrome RDPIII, ISO 100; recortes de 28 % (acima), e 22% (ambos à esquerda) dos slides 
originais; na foto acima foi usado flash de enchimento;  setembro de 2007, tarde nublada. 
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 Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) - Caprimulgiformes/Nyctibiidae: mãe-da-lua 

Tamanho: 33-38 cm, de 145 a 202g. 

Distribuição: em todo o Brasil, desde o sul da América Central até norte da 

Argentina; ausente no Chile e sul do Peru. 

Ambientes: bordas de florestas e várzeas, florestas abertas, cerrados. 

Alimentação: pega insetos em voo como besouros, mariposas, e formas 

aladas de formigas e cupins; capturados a partir de um poleiro para onde 
sempre volta; alimenta-se principalmente durante o crepúsculo. 

← Adulto pousado em 
tronco de campo 
cerrado. Nikon F90x + Nikkor 

300mm f/4 EDIF AF + SB28 flash,  
Fujichrome RDPIII, ISO 100; slide 
digitalizado, recorte de ~60%; 
outubro de 2002. 

Filhote em campo 
cerrado - consegue 
localizar?             → 
Nikon F90x + Micro-Nikkor 
60mm f/2.8D AF,  Fujichrome 
RDPIII, ISO 100; slide 
digitalizado, recorte de ~80% 
do slide original; dezembro de 
2007. 

← Filhote pousado 
ereto em ninho, 
campo cerrado, com 
olhos fechados e 
plumagem camuflada 
com o tronco. Nikon F90x 

+ Nikkor 300mm f/4 EDIF AF,  
Fujichrome RDPIII, ISO 100; 
slide digitalizado, recorte de 
~33%; dezembro de 2007.  

Reprodução: coloca normalmente um único ovo que se encaixa bem em depressões pouco profundas 

no topo de troncos ou galhos grossos quebrados,  a médias ou baixa alturas, sem nenhum preparo. Choca 
em posição ereta por cerca de 33 dias, ficando o filhote no ninho por mais 40-51 dias. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcI, mais percebido pela alta vocalização ao anoitecer (conferir no www.xeno-

canto.org), em especial no segundo semestre; mantém-se imóvel quase sempre no mesmo poleiro, no 
topo de troncos secos, “desaparecendo” na paisagem. Sick (1997) calculou um total de 84 dias desde o 
nascimento no ninho até sair, um atestado da eficácia do padrão de camuflagem da plumagem (ver foto). 
O mesmo autor cita ser uma das aves com o maior olho proporcionalmente ao seu tamanho. 
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 Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) - Caprimulgiformes/Caprimulgidae: bacurau, curiango, mede-léguas 

♂ de forma cinzenta 

pousado em aceiro, entre 
cerrados, início da noite.   → 
Nikon F90x + Nikkor 300mm f/4  EDIF 
AF + flash SB-28, Fujichrome Velvia RVP 
ISO 50 digitalizado;  recorte de  86% do 
slide original; setembro de 2002. 

Tamanho: mede entre 28-30 cm e pesa cerca de 43-90 g.  

Distribuição: todo território brasileiro. É encontrado em boa parte da 

América Latina, desde o extremo sul dos Estados Unidos até o norte do 
Uruguai e Argentina.   

Ambientes: grande variedade, desde florestas tropicais e subtropicais, a 

savanas, manguezais e plantações. Usualmente evita áreas densamente 
florestadas, permanecendo nas bordas e áreas secundárias.  

Alimentação: basicamente insetos noturnos voadores, especialmente 

besouros (Coleoptera). Captura suas presas em voos ou saltos curtos 
próximo do solo; depende de sua capacidade visual para a caça e, 
portanto, costumam fazê-la durante o crepúsculo e ao amanhecer, 
podendo se beneficiar da maior luminosidade durante a lua cheia ou de 
locais abertos, como clareiras e aceiros/estradas de terra. 

Reprodução: ♂ possui faixa branca no papo (às vezes escondida) e na asa, além 

de mancha branca longitudinal nas penas retrizes (na cauda), que são mais fáceis 
de ver durante o voo. Na ♀ não ocorrem estas faixas brancas. Ambos os sexos 

chocam os ovos e cuidam dos filhotes. Reprodução entre agosto e novembro no 
Brasil. Botam 1-2 diretamente no chão, sem estrutura de ninho. Período de 
incubação não verificado, mas “estimado” em 19-20 dias (necessita estudo). Os 
filhotes abandonam o ninho 21-25 dias após eclosão dos ovos (wikiaves.com.br).   

Conservação: não-ameaçado.  

Curiosidades: comum na EEcI, mais fácil de detectar pelo canto (conferir no 

www.xeno-canto.org) no período reprodutivo e também quando pousado ao longo 
de aceiros e estradas no início da noite. Apresenta tanto formas cinzentas quanto 
ferrugíneas (v. fotos). Um de seus nomes populares (“mede-léguas”) justifica-se 
pelo hábito de, repetidamente voar e pousar adiante, quando da aproximação de 
veículo com farol ligado em estrada ou aceiro de terra. 

← ♂ de forma 

marrom pousado em 
aceiro, entre campos 
sujos, início da noite. 
Nikon D7100 + Nikkor 
300mm f/2.8G AF-S VR + 
flash embutido da câmera, 
ISSO 1600, f/2.8 a 1/200s; 
09/09/2014, 18:51. 
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 Hydropsalis (=Setopagis) parvula (Gould, 1837) - Caprimulgiformes/Caprimulgidae: bacurau-chintã 

Tamanho:  mede 19-21 cm de comprimento, pesando 

entre 25 e 46,5 g.  

Distribuição: espécie endêmica da América do Sul, 

estendendo-se do extremo leste do Peru até  o norte da 
Argentina e Uruguai, passando por todo Paraguai e boa 
parte da Bolívia. Distintamente das fontes bibliográficas 
tradicionais, pelo wikiaves.com.br há registros em todo o 
Brasil, exceto Amapá e Roraima.  

Ambientes: florestas abertas, bordas de mata, campos 

sujos, podendo ocorrer também em ambientes alterados, 
como bosques de eucaliptos.  

Alimentação: composta por insetos capturados em voo, 

incluindo besouros, grilos, gafanhotos, mariposas, formigas.  

Reprodução: no centro-sul brasileiro ocorre de setembro 

a novembro. Machos apresentam a garganta, uma larga 
faixa nas asas e a ponta da cauda brancas, enquanto nas 
fêmeas essa coloração branca é ausente.  Botam dois ovos, 
que são colocados diretamente no solo, sem preparo de 
ninho. A incubação é realizada por ambos os sexos durante 
pelos menos 17 dias. Filhotes saem dos ninhos 14 a 16 dias 
após o nascimento. Dados pontuais, necessitando novos 
estudos.  

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: regular na EEcI em campos sujos e campos 

cerrados; mais fácil de detectar pelo típico canto. Espécie 
considerada migratória até certo ponto, porém com dados 
de sazonalidade e deslocamento geográfico pouco 
conhecidos. No Brasil, sabe-se que em algumas regiões 
aparece em determinadas épocas do ano, como em Minas 
Gerais, em outubro. Necessita novas pesquisas a este 
respeito. 

← Ovos em “ninho” no solo de transição de 
campo cerrado com brejo arborizado. Note 
que não há qualquer estrutura ou 
elaboração de ninho. Nikon D7200 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 240mm + coronha BushHawk, ISO 
2200, f/5.6 a 1/800s; recorte de 33% (8/24MP); 20/11/2019, 
06:24. 

← ♀ chocando ovos em solo de transição de 

campo cerrado com brejo arborizado. Nikon 

D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 240mm + 
coronha BushHawk, ISO 3600, f/5.6 a 1/800s; recorte de 42% 
(10/24MP); 20/11/2019, 06:23. 
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 Hydropsalis torquata (= brasiliana) (Gmelin, 1789) - Caprimulgiformes/Caprimulgidae:  bacurau-tesoura 

Tamanho: 25-30 cm sem as pontas da “tesoura” do ♂, com estas, pode chegar a 66 cm; pesa 47-75 g. 

Distribuição: boa parte do Brasil, exceto oeste do Amazonas e Roraima, além de Paraguai e Uruguai, leste 

de Peru e Bolívia, e centro-norte da Argentina. 

Ambientes: vegetação semiaberta como cerrado e beira de matas e até eucaliptais e zonas suburbanas. 

Alimentação: vários insetos como besouros, mariposas e ortópteros, pegos em voo a partir de poleiro. 

Reprodução: de agosto a janeiro; fêmeas com cauda mais curta e sem faixa branca; não fazem ninho, pois 

botam 2 ovos diretamente numa leve concavidade do solo; sem mais dados, necessita estudo. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcI, mais fácil de ver ao longo dos aceiros no início da noite. Pode produzir vários 

tipos de sons com as asas, além de sua vocalização normal (Sick 1997). 

↑  ♂ pousado em aceiro/estrada entre eucaliptal com sub-bosque de mata brejosa e brejo.   Nikon F90x + Nikkor 300mm 
f/4  EDIF AF + flash SB28,  filme digitalizado Fujichrome Velvia RVP, ISO 50; recorte de ~50% do slide original;  agosto de 2002. 

↓ ♀ pousada na mesma região.   Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + flash embutido da câmera; ISO 
2000, f/6.3 a 1/250s;  recorte de 83% (20/24MP);  19/09/2013, 18:36. 

↑ ♀ pousada em serrapilheira de campo cerrado, logo após se afastar de ninho com filhotes (à direita).   
♀: Nikon D7200 + TC16A + Nikkor 300mm f/4.5K ED (=480mm f/7.2 semi-AF) + coronha BushHawk, ISO 400, f/9 a 1/125s; recorte de 46% 
(11/24MP); 30/09/2015, 08:50. 
Filhotes: Nikon D610 + Micro-Nikkor 55mm f/2.8 ai-s, ISO 500, f/5.6 a 1/250s; sem recorte; 30/09/2015, 08:49. 
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 Chaetura meridionalis (=andrei) Hellmayr, 1907 - Apodiformes/Apodidae: andorinhão-do-temporal 

Tamanho: mede entre 11,5-14 cm e pesa de 16 a 21,5 g. 

Distribuição: do Nordeste ao Sul do país, também presente nos estados da região Centro-

Oeste, no Tocantins e Pará. Em outros países, no leste da Bolívia, Paraguai e norte da 
Argentina. Durante o inverno podem ser encontrados no norte do Panamá e da Colômbia 
até a Guiana Francesa.    

Ambientes: desde bordas de florestas perenes e matas secundárias, até em cidades com 

alguma arborização.  

Alimentação: pouco conhecida, presumivelmente insetos alados capturados em voo (ver 

foto abaixo), similar aos outros andorinhões. 

Reprodução: no Brasil ocorre de agosto a março; ninho em formato de meia tigela, 

composto por talos de folhas, fibras e pequenos galhos, selados com saliva. São fixados em 
superfícies verticais, comumente colocados em chaminés, sob telhados e beirais de 
edifícios, em árvores ocas e até há registro em poço abandonado. Ninhos antigos podem ser 
reutilizados e reconstruídos no mesmo local. Fêmeas botam de 3-5 ovos cujo período de 
choca se desconhece, mas filhotes saem do ninho em torno de 35 dias após o nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: pouco frequente na EEcI, migratório no Sul e Sudeste durante o inverno, 

procurando áreas mais propícias para alimentação ao norte do Brasil.  

← Em voo buscando 
alimento. Nikon D610 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm; ISO 
320, f/6.3 a 1/1250s;  recorte 10% 
(2,4/24MP);  29/10/2016, 10:06. 

←  Acrobaticamente, prestes 
a capturar inseto. Nikon D7200 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm; ISO 200, f/5.6 a 1/1250s;  
recorte de cada imagem 17% (4/24MP);  
30/10/2016, 14:03. 

Em voo buscando alimento, 
sequência de 1 s. Nikon  D810 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
460mm; ISO 800, f/6.3 a 1/2500s;  recorte 
de cada imagem apenas 3% (1,1/36MP);  

09/12/2018, 16:29. ↓ 
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 Tachornis (=Reinarda) squamata (Cassin, 1853) - Apodiformes/Apodidae: andorinhão-do-buriti 

Tamanho: mede 13-13,2 cm e pesa 9-13,6 g. 

Distribuição: boa parte do Brasil, exceto a região Sul, além do leste da Colômbia até Bolívia, 

Venezuela, Suriname e Guianas.    

Ambientes: como tem forte associação com palmeiras, ocorre em habitats onde estas plantas 

aparecem, como buritizais, veredas, florestas ripárias e até cidades com arborização de 
palmeiras.  

Alimentação: insetos, particularmente as formas aladas de formigas e cupins. 

Reprodução: ocorre de setembro a novembro no centro-sul brasileiro; os ninhos são 

construídos exclusivamente em palmeiras com folhas em forma de leque, especialmente buritis 
(Mauritia spp); são em formato irregular e alongado, aderidos a folhas de palmeiras com saliva 
da própria ave e formados principalmente com penas e um pouco de material vegetal como 
paina. Não raramente mais de dois casais podem nidificar em uma mesma palmeira. Colocam 
de 2 a 4 ovos que são incubados durante 19-21 dias. Sem mais dados, necessita estudo. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: apenas recentemente registrado na EEcI, sobrevoando campos úmidos, 

campos cerrados e mata ribeirinha no limite norte. Como depende de palmeiras e, na EEcI estas 
não são abundantes, certamente é espécie rara na unidade. Muito curioso é o fato relatado de 
que as penas usadas para o ninho são “roubadas” em pleno voo do dorso de cerca de 50 
espécies de aves, desde pássaros como sabiás (Turdus spp) até o urubu-de-cabeça-vermelha 
(Cathartes aura). 

↑  Sequência de 1 s mostrando a ave detectando algo no ar (seria inseto? veja como sua face encara o objeto) e a seguir como ignora o que parece 
ser de fato apenas uma partícula de cinza das queimadas de fim de seca.  Observe a zoom de 150-200% para melhor visualização. Nikon D500 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 560, f/5.6 a 1/2000s;  recorte de cada imagem de apenas 7% (1,4/24MP);  16/09/2020, 16:30. 

← Em voo sobre campo úmido de 
várzea, limite norte da EEcI. Nikon D500 

+ Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk; ISO 640, f/5.6 a 1/2000s; 
recorte de 13% (2,8/21MP);  16/09/2020, 16:30. 

Em voo, buscando alimento sobre 
campo úmido de várzea, limite norte 
da EEcI. Note cauda bifurcada, 
raramente exibida em voo. Nikon D500 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk; ISO 720, f/5.6 a 1/2000s; recorte 

de 17% (3,5/21MP);  16/09/2020, 16:30. ↓ 
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 Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839) - Apodiformes/Trochilidae: rabo-branco-acanelado 

Tamanho: mede entre 14 e 16,5 cm e pesa de 3 a 7 g. 

Distribuição: presente do Nordeste ao Sul do Brasil, 

ocorre também no Centro-Oeste e em Tocantins, Pará e 
Rondônia. Nos outros países ocorre no leste da Bolívia, 
Paraguai e norte da Argentina. 

Ambientes: encontrado desde áreas não-florestais mais 

ricas em vegetação,  florestas secas,  até florestas 
secundárias, bordas florestais e mata-de-galeria. Parece 
gostar da proximidade de água corrente. Além disso, é uma 
espécie bem adaptada aos ambientes antropizados, se 
forem ricos em árvores e ervas. 

Alimentação: néctar de várias flores e pequenos 

artrópodes.  

Reprodução: machos um pouco maiores que fêmeas. 

Período de reprodução de agosto a abril no Brasil. Ninho é 
uma tigela alongada em forma de cone, construído de 
matéria vegetal e teias de aranha, fixado em estruturas 
verticais, como raízes e galhos. Também pode ser fixado em 
cavidades feitas pelo homem. Fêmeas botam por volta de 2 
ovos, chocados por ela durante cerca de 15 dias. Os filhotes 
saem do ninho 16-20 dias depois do nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: pouco comum na EEcI, parece estar mais 

associado aos ambientes mais arborizados como matas e 
cerrados mais densos.  

 Em sub-bosque de transição mata-de-galeria/
cerrado, manhã nublada. Nikon 7200 + Nikkor 200-500mm 

f/5.6E AF-S VR @ 500mm; ISO 1250, f/5.6 a 1/80s; recorte de 45% 

(10,7/24MP);  15/09/2018, 07:33.  ↓ 

↑ Em sub-bosque de transição mata-de-galeria/cerrado, em manhã nublada. Nikon D7200 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm; ISO 1250, f/5.6 a 1/60s;  recorte de 35% (8,4/24MP); 15/09/2018, 07:34. 
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 Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) - Apodiformes/Trochilidae: beija-flor-tesoura 

Tamanho: mede 14,5-17,5 cm e pesa 6-10 g. 

Distribuição: em todo o território nacional, porém 

sem registros nos estados do Acre e Roraima, e 
muito pontualmente registrado nos outros estados 
amazônicos. Em outros países está presente no 
sudeste do Peru, todo norte da Bolívia, Paraguai e 
extremo nordeste da Argentina.   

Ambientes: vegetação de savana (cerrado) aberta 

com arbustos e árvores, incluindo campos rupestres 
e caatingas, vegetação primária e bordas de 
florestas. Além disso, é encontrado em áreas 
antropizadas, como jardins, parques e plantações.  

Alimentação: forrageia desde estratos médios até 

as copas das árvores, onde busca néctar de flores 
nativas e introduzidas, além de capturar pequenos 
insetos no ar (v. foto na página seguinte) ou da 
superfície de folhas. 

Reprodução: machos são um pouco maiores que 

fêmeas, mas a coloração é muito similar; no Brasil a 
reprodução ocorre de setembro a março; ninhos em 
formato de tigela feitos de fibra vegetal fina na 
parte interna, enquanto na externa são usados 
musgos, líquens e teia de aranha (v. foto na página 
seguinte). São construídos em galhos horizontais de 
arbustos ou arvoretas. Pode reutilizar ninhos 
anteriores. Fêmeas botam normalmente 2 ovos que 
são incubados por ela durante 15-16 dias; filhotes 
saem do ninho 22-25 dias desde o nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: é um dos beija-flores mais comuns 

nos cerrados da EEcI e também um dos mais 
briguentos, espantando não só outros de sua 
própria espécie, como também beija-flores de 
outras espécies menores na disputa (competição) 
por plantas em floração. Seu sucesso nestas brigas 
com outras espécie é em grande parte devido ao 
seu grande tamanho em relação a maioria dos 
outros beija-flores. 

↑ Em arvoreta de campo cerrado; note 
pólen grudado no topo da cabeça. Nikon 

D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk; ISO 100, f/5.6 a 1/500s; recorte de 
10% (2,4/24MP);  25/12/2016, 07:04. 

← Prestes a obter néctar de flores do 
ingá (Inga sessilis), borda de mata-de
-galeria, limite sudoeste da EEcI. Nikon 

D7200 + TC14EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S 
(=420mm f/5.6); ISO 720, f/5.6 a 1/1000s; recorte 
de 25% (6/24MP);  18/09/2020, 07:39. © Isabela N. 
Perazzolo. 

Descansando em galho de 
árvore de campo cerrado, 
manhã com neblina.             → 
Nikon D7200 Nikkor 600mm f/5.6N ai-s 
EDIF + tripé; ISO 1100, f/8 a 1/1000s; 
recorte de 33% (8/24MP); 05/08/2020, 
07:37. © Isabela N. Perazzolo. 
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 Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) - Apodiformes/Trochilidae: beija-flor-tesoura 

Defronte flores-de-são-joão (Pyrostegia venusta) 
em um campo sujo em transição para campo 
cerrado. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 

500mm + coronha BushHawk; ISO 800, f/8 a 1/1000s; recorte de 25% 

(6/24MP); 13/06/2018, 14:52. ↓ 

← Ninho do tipo cesto quase finalizado, a 
menos de 1 m de altura, campo sujo. 
Note teia de aranha usada externamente 
para agregar o material. Nikon D600 + Micro-

Nikkor 55mm f/2.8 ai-s; ISO 800, f/5.6 a 1/640s;  
encadeamento de foco de 3 imagens; recorte de 31% 
(7,4/24MP);  10/09/2014, 07:14. 

← Capturando formiga 
alada em voo, campo 
cerrado. Nikon D7000 + TC20EIII + 

Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR 
(=600mm f/5.6) + coronha BushHawk; 
ISO 320, f/8 a 1/1000s;  recorte de 
37% (6/16MP);  24/12/2012, 08:24. 

↑ Descansando na sombra de uma arvoreta 
de campo cerrado, entre buscas de néctar. 
Sem uso de flash. Nikon D7000 + TC20EIII + Nikkor 

300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk; 
ISO 800, f/8 a 1/250s; recorte de 44% (7/16MP); 24/12/2012, 
08:42. 
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 Aphantochroa cirrochloris (Vieillot, 1818) - Apodiformes/Trochilidae: beija-flor-cinza 

Tamanho: mede de 11,8 a 12cm, pesando 7,1-9 g.  

Distribuição:  endêmico do Brasil; centro-sul e leste  

do país, desde Pernambuco até Mato Grosso do Sul e 
norte do Rio Grande do Sul. 

Ambientes: bordas e sub-bosque de florestas 

úmidas, capoeiras e plantações. 

Alimentação: busca néctar e minúsculos artrópodes 

em flores, também podendo pegar insetinhos em voo. 

Reprodução: de novembro a março; ninho em forma 

de tigela construído em ramos ou forquilhas; 2 ovos 
chocados por 15-16 dias pela fêmea; filhotes saem do 
ninho ao redor de 28 dias após o nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: raro na EEcI; contudo, comumente 

visto na sede do IF-Itirapina visitando flores da 
arvoreta exótica australiana - grevílea-anã (Grevillea 
banksii). 

↑ Pousado em galho sede IF Itirapina-SP. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E 

AF-S VR @ f/5.6, ISO 800 a 1/100s; recorte de  33% (8/24MP);21/03/2018, 16:27h.  

↑ Pousado contra fundo de céu nublado, sede IF Itirapina-SP. Nikon 

D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ f/5.6, ISO 500 a 1/125s, flash embutido da 
câmera como enchimento;   recorte de 31% (7,5/24MP); 21/03/2018, 16:40h. 

← “Cochilando“  brevemente  entre 
buscas de néctar.                               
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR 
@ 500mm, ISO 800, f/5.6 a 1/125s;   recorte de 
35% (8,5/24MP); 21/03/2018, 16:49h, sede IF 
Itirapina,SP. 

← Pousado em 
arbusto na beira de 
represa, sede IF, 
Itirapina-SP. Nikon D7200 

+ Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-
S VR @ f/5.6, ISO 800 a 1/125s; 
recorte de 35% (8,5/24MP); 
21/03/2018, 16:49h, sede IF 
Itirapina-SP. 
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 Florisuga (=Melanotrochillus) fusca (Vieillot, 1817) - Apodiformes/Trochilidae: beija-flor

Tamanho: mede 12-13 cm de comprimento, 

pesando entre 7 e 9 g.  

Distribuição: no Brasil desde a Paraíba até o Rio 

Grande do Sul, além de alguns estados do Centro-
Oeste, como Mato Grosso do Sul e Goiás, e na região 
Norte há registros no sul de Tocantins. Também no 
sudeste do Paraguai e Uruguai, além de nordeste da 
Argentina.  

Ambientes: encontrado em borda de florestas, 

bosques, jardins e plantações mistas com árvores 
altas, e até em cerrados e campos rupestres.  

Alimentação: néctar de flores, além de insetos 

pegos em voo, em folhas ou mesmo em teias de 
aranha.  

Reprodução: fêmeas um pouco menores (~2 g mais 

leves) que machos. A reprodução ocorre entre maio e 
julho. Ninhos apresentam um formato de taça/tigela 
e são compostos de fibra vegetal, paina e teias de 
aranha, dando aspecto “lanoso”, nos quais as fêmeas 
colocam 2 ovos. Estas chocam os ovos em 16-17 dias, 
enquanto os filhotes saem do ninho 22-25 dias após a 
eclosão.  

Conservação: não-ameaçado. 

Curiosidades: raro na EEcI. Parece ser migratório, 

aparecendo mais durante o inverno no sul e sudeste, 
mas seus padrões de deslocamento são pouco 
conhecidos e necessitam estudo. Há registros de que 
a espécie possa buscar alimentos em associação com 
bandos mistos de aves, apesar de ser considerada 
como um dos beija-flores mais territoriais e 
dominantes dentro de seu grupo taxonômico.  

↑ Pousado em galho de arvoreta, sede IF Itirapina-SP. Nikon 

F90x + Nikkor 300mm f/4 AF + flash SB28 de enchimento; Fujichrome RDPIII ISO 100 
revelado a ISO 200, digitalizado; recorte de ~60% do slide original; março de 2003.  

Pousado em galho de arvoreta, sede IF 
Itirapina-SP. Nikon F90x + Nikkor 300mm f/4 AF + flash 

SB28 de enchimento; Fujichrome RDPIII ISO 100 revelado a 

ISO 200, digitalizado; março de 2003. ↓ 

↑ Pousado em arbusto, sede IF Itirapina-SP.  
Nikon F90x + Nikkor 300mm f/4 AF + flash SB28 de 
enchimento; Fujichrome RDPIII ISO 100 revelado a ISO 200, 
digitalizado, recorte de ~30% do slide original; março de 2003.  
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 Colibri serrirostris (Vieillot, 1816) - Apodiformes/Trochilidae: beija-flor-de-orelha-violeta 

Tamanho: mede 12-15 cm e pesa de 5,5 a 6,8 g. 

Distribuição: no Brasil ocorre nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de alguns estados do 

Nordeste, como Bahia e Sergipe. Além disso na Bolívia, região central do Paraguai e norte da Argentina. 

Ambientes: terrenos semiabertos de vários tipos, como cerrados, bordas de mata, capoeiras, campos, 

pastagens e,  ocasionalmente, em florestas esparsas; nas cidades, pode ser visto em parques e jardins.  

Alimentação: agressivo e territorial, alimenta-se de néctar de flores e pequenos insetos. 

Reprodução: fêmeas ligeiramente menores e mais pálidas (verde-acinzentadas) do que machos. 

Reprodução ocorre de setembro a abril. Toda a construção de ninhos, incubação e cuidado dos filhotes é 
realizado pela fêmea. Os ninhos geralmente são construídos em galhos ou forquilhas, sendo compostos por 
fibras finas e musgos, fixados com teias de aranha e fragmentos de folhas mortas; a parede externa é 
decorada com líquens coloridos. Fêmeas geralmente botam 2 ovos, chocados em torno de 15-16 dias, os 
filhotes saem do ninho 22-25 dias após o nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: frequente na EEcI, muitas vezes em borda de matas e cerrados; algumas populações podem 

realizar migrações curtas; no período reprodutivo é fácil de localizar pelo insistente chamado, algo como: 
"tip - tip - tip - tóp". 

Extraindo material de aspecto 
“lanoso” da peroba-do-cerrado 
(Aspidosperma tomentosum), 
possivelmente para ninho.        → 
Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm 
f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha 
BushHawk; ISO 200, f/8 a 1/500s; recorte de 
25% (4/24MP);  30/07/2014, 16:23. 

← Pousado em galho seco.                               
Nikon D300 + TC14EII + Nikkor 300mm 
f/4D AF-S (=420mm f/5.6) + coronha 
BushHawk; ISO 640, f/8 a 1/1000s; 
recorte de 18% (2,2/12MP); 
25/11/2009, 08:33. 

← Pousado em galho de 
arbusto, campo cerrado. 
Note pólen aderido ao 
bico. Nikon D7000 + TC17EII + 

Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR 
(=510mm f/4.8) + coronha 
BushHawk; ISO 320, f/5.6 a 1/80s; 
recorte de 45% (7,2/16MP); 
31/10/2012, 08:02. 
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 Chlorostilbon lucidus (=aureoventris) (Shaw, 1812) - Apodiformes/Trochilidae: besourinho-de-bico-vermelho 

Tamanho: mede de 7,5 a 10,5 cm e pesa de 3 a 

4,5 g. 

Distribuição: do Nordeste ao Sul do Brasil, além 

do Centro-Oeste. Além disso está presente no 
Uruguai, Paraguai, leste da Bolívia e todo norte da 
Argentina. 

Ambientes: os mais variados, desde semi-áridos 

até moderadamente úmidos, como savanas, 
cerrados, pastagens, margens florestais em zonas 
tropicais e subtropicais da região amazônica até os 
Andes bolivianos, além de ser frequente em 
parques e jardins.  

Alimentação: néctar de flores e insetos 

capturados no ar em voo. Forrageia especialmente 
a 4-12 m acima do solo. 

Reprodução: fêmeas e machos diferenciam-se, 

sendo que as primeiras apresentam bico com 
coloração mais discreta, sendo menos vermelho 
em extensão, além de pescoço, peito e ventre  
mais claros - acinzentados. Reprodução de agosto 
a fevereiro. Ninhos em formato de tigela são 
compostos por fibras vegetais, pedaços de folhas 
e cascas e teias de aranha; com o interior forrado 
com materiais macios  e o exterior decorado com 
líquens, pedaços de folhas e galhos, camuflando o 
ninho. Fêmeas colocam aproximadamente 2 ovos, 
chocando-os por 14 dias e os filhotes saem do 
ninho 20-28 dias após nascerem. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regularmente visto na EEcI, foi 

observado como possível polinizador do caraguatá 
(ver foto); caso ocasional de forrageamento a 
cerca de 0,5 m de altura. 

♂ buscando néctar em flores do caraguatá 

(Bromelia balansae); veja pólen no bico. →                                           
Nikon D810 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm 
+ coronha BushHawk; ISO 1600, f/5.6 a 1/500s; recorte de 
apenas 10%  dos pixels (3,6/36MP);  09/11/2017, 13:15.   

♂ empoleirado em 

trepadeira, sub-bosque 
de cerrado as margens 
da Represa do Lobo.  → 
Nikon D7200 + Nikkor 800mm 
f/5.6 ai-s EDIF + tripé; ISO 1250, 
f/5.6 a 1/1250s; recorte de 37% 
(8.8/24MP);  09/11/2017, 12:34.   

♀ pousada em galho seco de árvore de campo 

cerrado. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 

500mm + coronha BushHawk; ISO 500, f/8 a 1/1000s; recorte de 11%  
(2,2/21MP); 28/05/2020, 09:24.   
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 Hylocharis chrysura (Shaw, 1812) - Apodiformes/Trochilidae: beija-flor-dourado 

Reprodução: de setembro a fevereiro no Brasil. Ninhos  apresentam 

um formato de tigela, compostos de fibras de sementes e teias de 
aranha, externamente decorados com líquens e pedaços de folhas, 
geralmente construídos em árvores. ♀ bota 2 ovos que são chocados 

por 14-15 dias; filhotes saem do ninho 20-28 dias após o nascimento.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: comum na EEcI, sendo facilmente percebido pela 

insistente vocalização (conferir no www.xeno-canto.org), em especial 
no período reprodutivo. 

Cantando em galho 
seco de arvoreta, 
campo cerrado.  Note 
cauda dourada em 
exibição.      → 
Nikon D7200 + Nikkor 200-
500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm + coronha BushHawk; 
ISO 320, f/7.1 a 1/640s; 
recorte de 17% (4/24MP);  
29/03/2019, 07:20.   

Tamanho: 8 -10 cm; 4-5 g.  

Distribuição: centro-sul do Brasil. Além disso ocorre no Uruguai, 

Paraguai, centro-leste da Bolívia e norte da Argentina.  

Ambientes: florestas subtropicais ou tropicais úmidas, savanas 

com arbustos e árvores dispersas; também ocorre em plantações, 
áreas arborizadas de cidades e jardins. 

Alimentação: forrageia na periferia da vegetação, desde embaixo 

até a copa das árvores, onde busca néctar de várias flores e 
pequeninos artrópodes, que podem ser capturados em voo, na 
superfície das folhagens ou até coletados em teias, no caso de 
aranhinhas.  

←  Em sub-bosque de 
cerrado s.s. Nikon D500 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR 
@ 500mm + coronha BushHawk; 
ISO 800, f/6.3 a 1/100s; recorte de 
17%  (3,6/21MP);  21/08/2019, 
09:24.   

← Cantando em galho seco de arvoreta, campo 
cerrado.  Note cauda dourada. Nikon D500 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 450, f/5.6 a 
1/1000s; recorte de 12%  (2,6/21MP);  24/09/2019, 09:52.   
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 Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818) - Apodiformes/Trochilidae: beija-flor-de-papo-branco 

Tamanho:  mede 10-11,5 cm e pesa entre 4,5 e 8 g.  

Distribuição: no Brasil, está presente nas Regiões Sul 

e Sudeste, com registros também no estado do Mato 
Grosso do Sul. Além disso, é encontrada no Uruguai, 
leste do Paraguai, extremo leste da Bolívia e nordeste 
da Argentina.  

Ambientes: bordas de florestas, cerrado, capoeiras, 

habitats pantanosos, pomares e até zonas urbanizadas 
com parques e jardins. 

Alimentação: composta predominantemente por 

néctar de várias espécies de plantas nativas e 
introduzidas, além de insetos que capturam em voo.  

Reprodução: ocorre de outubro a março. Ninhos 

apresentam o formato de tigela, são construídos em 
galhos horizontais ou em forquilhas de árvores e 
arbustos, sendo compostos por plantas e musgos e 
externamente revestidos por líquens, que podem ser 
fixados com teias de aranha. Botam 2 ovos, sendo a 
incubação realizada apenas pela fêmea ao longo de 
cerca de 14 dias, com filhotes saindo dos ninhos de 20 a 
25 dias após o nascimento. Dados pontuais sem 
amplitude (mínimos e máximos), assim necessita mais 
estudo. 

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: infrequente na EEcI, observado no 

cerrado s.s. Aparentemente apresenta deslocamentos 
regionais em função da floração de plantas. ↑  Descansando entre visitas a flor-de-são-joão 

(Pyrostegia venusta) para obtenção de néctar, 
cerrado s.s., tarde nublada. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm 

f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 1600, f/5.6 a 1/30s 
(sim, VR funciona!); recorte de 12,5%  (3/24MP);  03/07/2019, 16:44.   

Descansando em galho seco de arvoreta, transição cerrado s.s. com mata-de-galeria, 
tarde nublada. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 500, f/5.6 a 

1/500s; recorte de 25%  (6/24MP);  03/07/2019, 16:16.  ↓ 
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 Amazilia lactea (Lesson, 1832) - Apodiformes/Trochilidae: beija-flor-de-peito-azul 

Tamanho: 8 a 11 cm de comprimento e pesa de 3 a 6 g. 

Distribuição: disjunta, no Oeste do Amazonas e Acre, e da Bahia e Minas Gerais até Santa Catarina, com registros pontuais 

no Mato Grosso e Goiás; fora do Brasil em populações no sudeste da Venezuela, e leste do Peru até norte da Bolívia. 

Ambientes: desde matas, capoeiras, cerrados e ambientes semiabertos até áreas urbanas em parques e jardins com 

variedade de flores. 

Alimentação: néctar de flores  de variadas espécies de plantas, não só de nativas como também de exóticas; pequenos 

insetos em voo e até presos em teias de aranha. 

Reprodução: de outubro a janeiro; ninho na forma de tigela em galho de arbustos ou arvoretas com material vegetal macio 

envolto e agregado com teia de aranha e líquens externamente, propiciando camuflagem.  Fêmea bota 2 ovos que são 
chocados por 14 dias, e os filhotes só saem do ninho 22-23 dias após nascerem. 

Conservação: espécie não ameaçada.. 

Curiosidades: regular na EEcI em campos cerrados e transição cerrado-mata; parece que fazem curtos deslocamentos 

migratórios de acordo com a floração de algumas plantas, mas mais estudos são necessários para confirmação. 

↑  Em galho de árvore, transição campo cerrado/mata-de-galeria. Nikon D7200 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 800, f/6.3 a 1/3200s, recorte de 17% 
(4/24MP);  23/03/2018, 08:16. 

Descansando em galho de 
árvore, transição campo 
cerrado/mata-de-galeria.                                                    
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm 
f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk, ISO 320, f/8 a 1/500s, 
recorte de 17% (4/24MP);  

23/03/2018, 08:16.  ↓ 

← Extraindo néctar de flor de paina-
do-campo (Eriotheca gracilipes), 
campo cerrado. Nikon D7200 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk, ISO 800, f/6.3 a 1/320s, recorte de 
14% (3,4/24MP);  15/06/2018, 08:31. 
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 Heliomaster squamosus (Temminck, 1823) - Apodiformes/Trochilidae: bico-reto-de-banda-branca 

Tamanho: mede cerca de 11-12,5 cm e pesa em torno de 5 a 6,5 g. 

Distribuição: está presente nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste do Brasil, além do norte do Paraná; 

também no nordeste  da Argentina. 

Ambientes: florestas, campos, cerrados e caatinga. 

Alimentação: principalmente de néctar de flores. Pode se alimentar também de insetos, capturados em 

voo.   

Reprodução: machos e fêmeas nesta espécie diferem, sendo que machos apresentam coroa verde 

iridescente e coloração violeta iridescente na região da garganta, enquanto fêmeas apresentam a região da 
garganta com a coloração cinza-claro esverdeada com manchas enegrecidas.  A reprodução ocorre entre 
novembro e abril. Ninhos são pequenos e em formato de taça/tigela, construídos em galhos de árvores. 
Fêmeas botam ao redor de 2 ovos, chocados por 14-16 dias; filhotes saem 21 a 24 dias após o nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: recente novo registro na EEcI (ver fotos), portanto espécie rara na área; apesar de ser 

considerada espécie sedentária e, até então, endêmica do Brasil, estudo recente registrou indivíduos no 
extremo nordeste da Argentina, o que pode sugerir capacidade de deslocamento migratório. 

↑ ♂ alimentando-se de néctar da flor-de-são-joão (Pyrostegia venusta), campo 

cerrado ralo.  Note pólen aderindo no topo da cabeça. Nikon D7200 + TC-16A + Nikkor 

300mm f/4.5K ED (=480mm f/7.2) + coronha BushHawk; ISO 500, f/7.2 a 1/160s;  recorte de 41% (9,8/24MP);  
30/09/2015, 16:39.   

O mesmo ♂ defronte  

outra flor-de-são-joão 
(Pyrostegia venusta); 
devido ao ângulo de 
iluminação, a 
iridescência rosada 
torna-se negra!   Veja 
osgrãos de pólen no 
topo da cabeça.        →                   
Nikon D7200 + TC-16A + Nikkor 
300mm f/4.5K ED (=480mm 
f/7.2) + coronha BushHawk; 
ISO 500, f/7.2 a 1/1000s; 
recorte de 37,5% (9/24MP); 
30/09/2015, 16:41. 
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 Megaceryle (=Ceryle) torquata (Linnaeus, 1766) - Coraciiformes/Alcedinidae: martim-pescador-grande 

Tamanho:  35-42 cm de comprimento, pesando 300-341 g. 

Distribuição: ampla, desde o extremo sul dos Estados Unidos e Caribe 

até o extremo sul da América do Sul na Terra do Fogo, exceto porções da 
Cordilheira dos Andes. Ocorre em todo Brasil. 

Ambientes:  rios, represas, lagunas e lagoas; também presente em 

manguezais e regiões costeiras. 

Alimentação: preferencialmente peixes (piscívoro), mas ocasionalmente 

também crustáceos. Pousa em galhos, troncos ou rochas próximos à água 
para observar possíveis presas, as quais são capturadas em voos curtos e 
certeiros. 

Reprodução: ♀ com faixa azulada no peito, enquanto no ♂ este é 

totalmente ferrugíneo; o casal escava buracos em barrancos ou 
selecionam fendas em rochas. Botam 2-6 ovos no fundo da galeria (que 
pode ultrapassar 2 m); a incubação dura cerca de 22 dias, feita pelo casal, 
enquanto os filhotes só saem do ninho ao redor de 35 dias após a 
eclosão.  

← ♂ pousado em placa, próximo de corpo 
d’água, região do Pantanal de Miranda-MS. 
Canon T6i + Canon EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM @ 300mm, 
ISO 100, f/5.6 a 1/500s, recorte de 17% (4/24MP);  25/11/2018, 
08:59. © Anna Caroline C. Ritter. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcI ao longo das represas limítrofes. 

Como necessita de poleiros para procurar presas na água, não 
ocorre ou é raro em corpos d’água sem vegetação nas margens. 
Segundo Sick (1997), além de pescar a partir de poleiro, 
também podem fazê-lo em pleno voo, ao pairar a 10 m ou mais 
de altura e mergulhar na água com as asas fechadas para 
capturar a presa com o bico. 

↑  ♀ em sequência de 1 segundo de sobrevoando a Lagoa Dourada, limite norte da EEcI.  Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 560, f/7.1 a 1/2500s, recorte de 14% (3/21MP); 19/11/2019, 07:31. 
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 Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) - Coraciiformes/Alcedinidae: martim-pescador-pequeno 

Tamanho: 29,5-30 cm, 98-140 g.  

Distribuição: em todo território brasileiro. Desde o sudoeste dos EUA até Uruguai e centro-sul da 

Argentina, sempre a leste dos Andes. 

Ambientes: próximo a corpos d’agua parada ou de fluxo lento, como córregos, rios e lagos, além de 

manguezais. Não se afastam tanto da vegetação próxima d’água.  

Alimentação: principalmente peixes e, secundariamente, invertebrados aquáticos. Pescam a partir de 

poleiros próximos d’água. 

Reprodução: o macho difere da fêmea ao apresentar o ventre branco com o peito castanho-

ferrugem, enquanto a fêmea tem o peito branco-amarelado manchado de verde. Nidificam em 
barrancos na beira dos corpos d'água, onde o casal constrói longo túnel de até 1 m de 
comprimento. Botam 2-6 ovos. A incubação é realizada pelo casal durante o dia e pela fêmea à 
noite, por 21-22 dias; enquanto os filhotes deixam o ninho 26-27 dias após o nascimento.  

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: regular nas proximidades da vegetação junto aos corpos d'água na EEcI. Ao 

contrário de outros martins-pescadores, a entrada de seu túnel de nidificação é normalmente 
encoberta por alguma vegetação. Apesar de ser a espécie de martim-pescador mais comum no 
Brasil, muito poucos aspectos de sua biologia são conhecidos a fundo, certamente merecendo 
estudos complementares. 

↑ ♂ em galho de arbusto sobre uma pequena represa, campus USP/Butantã, São Paulo-SP. Nikon 7200 + 

TC14EII + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR (=280-700mm f/8) @ 600mm, ISO 500, f/8 a 1/400s, recorte de apenas 24% (4,8/24MP);  
17/08/2016, 09:09.   

↑ ♂ pousado em galho de arbusto sobre uma pequena represa, campus USP/Butantã, 

São Paulo-SP. Nikon 7200 + TC14EII + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR (=280-700mm f/8) @ 700mm, ISO 1600, f/10 a 

1/200s, recorte de apenas 33% (8/24MP);  17/08/2016, 09:15.   
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 Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818) - Coraciiformes/Momotidae: juruva 

Tamanho: 42 cm; 140-151 g. 

Distribuição: região leste do Brasil, compreendendo desde o estado da Bahia, centro de 

Goiás e sul do Mato Grosso do Sul até a região norte do Rio Grande do Sul; também no 
leste do Paraguai e nordeste da Argentina. 

Ambientes: ocorre em matas-de-galeria e em florestas primárias. 

Alimentação: come desde frutas e artrópodes (principalmente larvas e grandes insetos) 

até pequenos pássaros, pequenos répteis (sapos e lagartos) e pequenos mamíferos.  

Reprodução: de setembro a dezembro; o ninho é cavidade profunda (de 0,6 até 2m de 

comprimento) escavada diretamente em barrancos, ou aproveita buracos abandonados 
por outros animais (como tocas de tatus), onde a fêmea bota de 2-3 ovos; ambos os sexos 
cavam a galeria e alimentam os filhotes; ovos chocados por 17-21 dias; filhotes saem da 
cavidade cerca de 30 dias após a eclosão. 

Conservação: espécie não ameaçada; porém, devido ao desmatamento, já vem sofrendo 

declínio de sua população em algumas localidades. 

Curiosidades: rara na EEcI possivelmente devido à menor proporção de matas na área. 

Durante o desenvolvimento dos filhotes, os pais podem trazer comida ao ninho em uma 
frequência de até 10 vezes/hora. 

Em árvore de borda de mata. Nikon D810 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 3200, 
f/5.6 a 1/200s, recorte de apenas 9% dos pixels (3,3/36MP);  

09/11/2017, 17:23.  ↓ 

↑ Pousada em árvore de borda de mata. Nikon D810 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 3200, f/8 a 1/250s, 
recorte de 10% (3,6/36MP);  09/11/2017, 17:22. 

← Retrato de indivíduo capturado em rede-de-
neblina, e logo depois liberado, mata-de-galeria em 
Brasília-DF. Nikon F2 + Nikkor 50mm f/2, Ektachrome EPR ISO 64 

digitalizado, recorte de ~40 do slide original; ~1988-1989. 
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 Galbula ruficauda Cuvier, 1816 - Galbuliformes/Galbulidae:  ariramba-de-cauda-ruiva 

Tamanho: 19-25 cm; 18-28 g.  

Distribuição: disjunta, pois além de quase todo Brasil, exceto extremo 

sul e oeste do Amazonas, aparece do sudeste do México até extremo 
norte da América do Sul.  

Ambientes: ocorre em formações florestais, desde úmidas, decíduas, 

até secas; normalmente não entra no interior profundo da mata, mas 
usa clareiras e bordas sombreadas; também em florestas mais secas do 
cerrado e da caatinga. 

Alimentação: caça grande variedade de insetos exclusivamente em 

voo a partir de poleiro, desde pequenas abelhas a borboletas e libélulas 
de grande tamanho. Após a captura da presa, retorna ao poleiro em que 
se encontrava e, quando esta é grande, bate a mesma repetidamente 
contra o galho. As presas perdem suas asas e têm sua carapaça externa 
quebrada, o que facilita a ingestão. 

Reprodução: no Brasil e na Bolívia, ocorre no segundo semestre; pode 

ter até duas ninhadas por estação reprodutiva; nos machos, as penas da 
face, da coroa e do peito apresentam coloração verde brilhante 
metálica mais evidente, e sua garganta apresenta coloração branca, 
enquanto nas fêmeas e machos juvenis ela é de cor ferrugem. O 
abdômen castanho das fêmeas é ligeiramente mais pálido do que o dos 
machos; vivem em casais durante o ano todo; o ninho é uma galeria 
escavada pelo casal em barrancos de rios, bancos de areia, em raízes de 
árvores caídas e cupinzeiros terrestres e arbóreos, geralmente 
apresentando de 20-50cm de profundidade; as fêmeas colocam de 2 a 4 
ovos, que são chocados pelo casal por um período de 19-23 dias.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: não muito comum na EEcI; é ave considerada de fácil 

observação, pois parece não se incomodar com a presença humana. 
Bom modelo de ave para se estudar a frequência e taxa de sucesso de 
captura de presas.  

♂ após capturar libélula em voo, a partir deste mesmo poleiro, borda 

mata. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 420mm;  ISO 2800, f/8 a 1/125s, 

recorte de 24% (5/21MP);  22/10/2019, 11:24.  ↓   

↑ ♀ pousada adiante do ninho tipo cavidade em barranco; note 

bico sujo de terra usado para expandir a galeria. Nikon D7200 + Nikkor 

400mm f/5.6 ai EDIF + coronha BushHawk, ISO 1600, f/5.6 a 1/200s, recorte de 29% 
(7/24MP);  22/03/2018, 15:32. 
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 Galbula ruficauda Cuvier, 1816 - Galbuliformes/Galbulidae:  ariramba-de-cauda-ruiva 

↑ casal (♂ à dir.) em borda de mata. Nikon D7200 + Nikkor 600mm f/4D AF-S + tripé;  ISO 1600, 

f/8 a 1/80s, recorte de 62,5% (15/24MP);  22/03/2018, 15:46.   

↑  ♀ “encarando” fotógrafo, beira de mata na EExI. Nikon D500 

+ Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk;  ISO 2800, 
f/5.6 a 1/320s, recorte de 22% (4,6/21MP);  25/09/2019, 11:52.   

↑ ♂ prestes a engolir abelha capturada, beira de mata na EExI. 
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk;  ISO 3200, 
f/5.6 a 1/800s, recorte de 29% (6/21MP);  24/09/2019, 13:41.   
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 Nystalus chacuru (Vieillot, 1816) - Galbuliformes/Bucconidae:  joão-bobo 

Tamanho: 18-22 cm; 48-64 g.  

Distribuição: ocorre nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul do 

Brasil; também no nordeste da Bolívia e da Argentina, e oeste do 
Peru e do Paraguai. 

Ambientes: ambientes semiabertos como cerrados e caatingas, 

além de bordas de matas ribeirinhas, matas em regeneração 
(sucessão secundária), pastagens com algumas árvores e plantações 
(p. ex., cafezais); utiliza postes, fios de telefone e cerca como 
poleiros usuais.  

Alimentação: é considerado um predador generalista pela grande 

variedade de animais que consome; desde invertebrados terrestres 
e voadores (caçando estes últimos em voo), tais como insetos, 
minhocas e escorpiões, até pequenos vertebrados, como lagartos e 
mesmo cuícas (Monodelphis americana).  

Reprodução: segundo semestre; ninho escavado no solo ou em 

barrancos; as fêmeas colocam de 2-4 ovos; sem informações sobre 
o período de incubação dos ovos - oportunidade de estudo inédito.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: muito comum na EEcI, particularmente nos campos 

cerrados, sendo fácil ouvir o dueto vocal do casal a longas 
distâncias; seu nome popular vem do fato dos indivíduos dessa 
espécie confiarem demasiadamente em sua postura "congelada" 
além de sua camuflagem, o que faz com que possamos nos 
aproximar bastante deles antes que fujam em voo. Embora seja 
principalmente residente, a espécie parece ter movimentos 
migratórios no extremo sul de sua área de ocorrência. ↑  Predando formiga, na beira de linha de trem, limite 

sul da EEcI, campo sujo. Nikon D300 + TC14EII + Nikkor 300mm 

f/4D AF-S (=420mm f/5.6) + coronha BushHawk; ISO 500, f/7.1 a 1/1250s; 
recorte de 30% (3,6/12MP); 25/11/2009, 14:10.  

Predando besouro, transição cerrado-mata.       → 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 310mm + 
coronha BushHawk, ISO 250, f/5.6 a 1/500s, recorte de 54%  
(13/24MP);  01/12/2017, 08:34. 

Em galho seco de campo sujo.                      → 
Nikon D7100 + Nikkor 400mm f/5.6 ai EDIF + coronha 

BushHawk, ISO 400, f/8 a 1/800s, recorte de 50% (12/24MP);  

27/03/2014, 16:18. 
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 Ramphastos toco Statius Muller, 1776 - Piciformes/Ramphastidae:  tucanuçu 

Tamanho: 55-61 cm; 500-860 g. 

Distribuição: em quase todo Brasil, exceto extremo 

nordeste da região Nordeste (não chega até o litoral 
nordestino), além das Guianas, sudeste do Peru, 
Bolívia, Paraguai e extremos norte/nordeste da 
Argentina. 

Ambientes: cerrados, matas-de-galeria nas bordas 

de rios e de córregos, bordas de florestas, palmeiras 
no cerrado, plantações não florestais, pomares e 
ocasionalmente até em jardins nos arredores das 
cidades. 

Alimentação: alimenta-se de frutas, insetos (p. ex., 

lagartas) e também de ovos e filhotes de outras aves; 
busca por comida em pequenos grupos, voando em 
fila única; costuma se alimentar mais proximamente 
ao dossel das árvores, mas eventualmente pode 
descer ao solo. 

Reprodução: de setembro a fevereiro na maioria 

de suas áreas de ocorrência. Constroem seus ninhos 
em ocos de palmeiras ou árvores, buracos em 
barrancos de corpos d’água e em cupinzeiros 
terrestres; coloca de 2-4 ovos, que são chocados 
pelo casal por um período de 17-18 dias; os filhotes 
saem do ninho 43-52 após nascerem.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regularmente visto aos pares ou em 

pequenos bandos na EEcI, embora não abundante; é 
o maior dentre todos os tucanos, sendo a única 
espécie de sua família que não habita 
exclusivamente áreas florestais; seu bico é muito 
leve, apesar de grande.  Como preda ovos e filhotes 
de outras aves, não raramente sua presença pode 
provocar comportamento de tumulto em outras 
aves. 

↑ Pousado em eucalipto de beira de mata-de
-galeria depauperada. Nikon D7200 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 
500, f/5.6 a 1/320s, recorte de 10%(2,4/24MP);  08/11/2018, 
07:49.   

↑ Buscando frutos da  copaíba (Copaifera lagsdorffii), campo cerrado. Nikon D300 + 

TC17EII + Nikkor 300mm f/4D  AF-S (=510mm f/6.7) , ISO 320, f/7.1 a 1/640s, recorte de 29%(3,5/12MP);  
24/07/2009, 09:03.   

← Em borda de mata-de-galeria, 
pouco após o nascer do sol, manhã 
nublada. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm 

f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, 
ISO 7200, f/5.6 a 1/800s; recorte 28,5% 
(6/21MP);  16/07/2020, 06:56.   
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 Ramphastos toco Statius Muller, 1776 - Piciformes/Ramphastidae:  tucanuçu 

↑ Sobrevoando mata-de-galeria no Ribeirão do Lobo, divisa Itirapina-Brotas; sequência de 2 s. Nikon D8100 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 500, f/8 a 1/1000s; recorte em cada imagem de apenas 5,5% dos pixels do sensor (2/36MP);  
10/09/2018, 17:06.   

Alimentando-se de frutos da embaúba (Cecropia pachystachya) na divisa sul da EEcI. Canon 

Rebel T6i + Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM @ 300mm, ISO 1600, f/5.6 a 1/1000s; recorte de 50% (12/24MP);  

28/03/2019, 06:30.  © Anna Caroline Creme Ritter. ↓ 

← Pousado em árvore seca de borda de 
mata-de-galeria, pouco após o nascer do 
sol. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 

380mm + coronha BushHawk, ISO 2800, f/5.6 a 1/640s; 
recorte 26% (5,4/21MP);  16/07/2020, 07:04.   
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 Picumnus albosquamatus d'Orbigny, 1840 - Piciformes/Picidae: pica-pau-anão-escamado 

Tamanho: 10-11 cm; 9-11 g. 

Distribuição: do sul do Pará e sul do 

Maranhão à região Centro-Oeste do Brasil 
(Goiás, Mato Grosso do Sul e regiões sul, 
leste e sudoeste do Mato Grosso), região 
oeste do estado de São Paulo e Minas 
Gerais; também no norte do Paraguai e 
centro-norte e leste da Bolívia. 

Ambientes: matas-de-galeria e áreas 

mais arborizadas de cerrado, desde 
estrato baixo até copas de árvores. 

Alimentação:  caça larvas de insetos em 

galhos, picando-os com o bico até 
encontrar sua presa. Como outros pica-
paus, remove pedaços da madeira e 
extrai a presa com sua língua comprida. 

Reprodução: de maio/junho a 

dezembro; os machos apresentam coroa 
vermelha e penas de coloração preta no 
topo da cabeça, ausentes nas fêmeas; 
escava seu ninho em troncos, onde o 
casal cuida de dois filhotes; pouca 
informação.  

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: comum na EEcI; 

diferentemente das outras espécies de 
pica-paus, sua cauda não apresenta o 
enrijecimento central das penas que os 
permitem apoiar-se em troncos 
inclinados e verticais. Esse apoio torna-se 
possível, pois seus pés tem tamanho 
desproporcionalmente maior; uma das 
espécies menos conhecidas que merece 
mais estudos. 

♀ procurando alimento em arbusto na beira de 

mata-de-galeria. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E 

AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 1000, f/5.6 a 1/200s, 

recorte de 10% (2,4/24MP); 08/11/2018, 07:25.  ↓ 

↑ ♂ descansando em galho de árvore após se alimentar, campo cerrado em transição com brejo, fim de tarde. Nikon D7200 + Nikkor 

200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 390mm + coronha BushHawk, ISO 3600, f/6.3 a 1/2000s, recorte de 33% (8/24MP);  12/12/2019, 17:28.   



 128 

 

 

 Melanerpes (=Leuconerpes) candidus (Otto, 1796) - Piciformes/Picidae: birro, pica-pau-branco 

Tamanho: 24-29cm; 98-136g. 

Distribuição: praticamente em todo o Brasil, exceto oeste do Amazonas, Roraima e 

Acre; também no extremo sudeste do Peru, leste da Bolívia, norte da Argentina e 
Uruguai. 

Ambientes: florestas secas e áreas abertas de cerrado com árvores dispersas; 

frequentemente também ocorre em bordas de floresta e áreas cultivadas de palmeirais e 
pomares; encontrado também em cidades, parques, jardins, eucaliptais e em outras 
árvores exóticas.  

Alimentação: alimenta-se principalmente de frutas (inclusive de plantas 

cultivadas em pomares), sementes, mel e insetos (ocasionalmente capturando-os 
durante o voo); abre ninhos de abelhas e vespas nativas e alimenta-se de suas 
larvas e do mel. Busca também cupinzeiros arborícolas e captura formigas no solo. 

Reprodução: de setembro a novembro; fêmeas e machos são bastante similares 

na plumagem, embora as fêmeas não apresentem as penas amarelas na nuca; 
escava o ninho em troncos de árvores secas e palmeiras, por vezes utilizando 
cavidades naturais em rochas; as fêmeas colocam de 3-4 ovos, que são chocados 
pelo casal; os filhotes deixam os ninhos com aproximadamente 35 dias de vida. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: espécie gregária, regular na EEcI, fácil de detectar pelos bandos 

barulhentos em sobrevoos longos.  

Bando empoleirado em árvore seca,  Prata-MG. 
Nikon F90x + Nikkor 75-300mm f4.5-5.6 AF, Slide Kodak E200 ISO 200 

digitalizado, fevereiro/2002.  ↓  

↑ Em tronco de arvoreta, campo cerrado. Nikon D3 + TC20EIII 

+ Nikkor 400mm f/2.8 AF-I (=800mm f/5.6) + tripé, ISO 400, f/11 a 1/500s, 
recorte de 21%(2,5/12MP);  15/06/2011, 13:21.   

←  Em tronco de árvore, 
campus USP/Butantã, São 
Paulo-SP. Nikon D7200 + Nikkor 

200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm, ISO 3600, f/6.3 a 1/1000s, 
recorte de 29% (7/24MP);  
06/04/2020, 15:34.   
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 Melanerpes (=Leuconerpes) candidus (Otto, 1796) - Piciformes/Picidae: birro, pica-pau-branco 

♂ Predando ninho de vespas em folha de palmeira. Nikon D7100 + TC16A + Nikkor 400mm 

f/3.5 ai-s EDIF (=640mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 500, f/5.6 a 1/3200s, recorte de 24% (5,8/24MP); 

30/10/2014, 13:20. ↓ 

↑ ♂ predando ninho de vespas (Polybia sp., Vespidae), campus USP/Butantã, São Paulo-SP. Nikon D7200 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 2200, f/6.3 a 1/1000s, recorte de 29% (7/24MP); 06/04/2020, 15:32.   
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 Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766) - Piciformes/Picidae:  picapauzinho-anão 

Tamanho: 14-15 cm; 24-37 g. 

Distribuição: ampla ocorrência na América do Sul, 

abrangendo Suriname e as Guianas, além da metade sul 
de Venezuela e Colômbia, leste do Equador e do Peru, 
norte e sudeste da Bolívia, Paraguai e nordeste da 
Argentina; no Brasil, ocorre praticamente em todo o 
território, exceto quase toda região sul (sul do Paraná ao 
Rio Grande do Sul). 

Ambientes: capaz de explorar uma ampla variedade de 

habitats arborizados, preferindo bordas e clareiras; ocorre 
também em florestas de transição, matas secundárias e 
em matas associadas a corpos d’água (matas ribeirinhas 
de bambu). 

Alimentação: principalmente insetos (larvas e adultos), 

tais como formigas, cupins e besouros, estes procurados 
tanto em estratos baixos, quanto em estratos arbóreos 
superiores dos habitats florestais.  

Reprodução: de outubro a março; os machos 

apresentam a testa mais acinzentada e as penas da cabeça 
e da nuca vermelhas; realiza a postura dos ovos em ninhos 
escavados possivelmente apenas pelos machos no alto de 
bambus e de palmeiras; os 2 filhotes no ninho são 
alimentados pelo casal. Sem dados de tempo de 
incubação dos ovos e permanência de filhotes no ninho, 
necessita estudos. 

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: comum na EEcI, mais fácil de detectar 

pela sua vocalização (conferir no www.xeno-canto.org); o 
pica-pauzinho-anão segue regularmente os bandos mistos 
de aves no cerrado.  

↑  Casal (♂ abaixo ) na entrada de ninho, campo cerrado. Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 

300mm f/2.8G AF-S (=510mm f/4.8) + coronha BushHawk, ISO 320, f/5  a 1/800s (abaixo) ou f/8 a 1/320s 
(acima), recortes de 23%(2,8/12MP); 17/06/2011, 07:44-48.   

♂ em árvore seca, fim de estação seca, campo cerrado. Nikon 

D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 1000, 

f/5.6  a 1/160s; recorte de 17% (4/24MP); 28/09/2018, 17:10.  ↓  
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 Veniliornis (=Picoides) mixtus (Boddaert, 1783) - Piciformes/Picidae: pica-pau-chorão 

Tamanho: 13,8-14 cm; 29,8-37 g. 

Distribuição: centro-sul do Brasil, desde leste e sul 

do Piauí passando pelo centro-oeste de Minas Gerais e 
São Paulo, até oeste do Mato Grosso do Sul, além de 
extremo sudoeste do Rio Grande do Sul. Fora do Brasil, 
em quase todo centro-norte da Argentina,  oeste do 
Paraguai e Uruguai, e extremos leste e sudeste da 
Bolívia.  

Ambientes: savanas e cerrados arbóreos, florestas 

semiabertas e baixas, incluindo matas ribeirinhas. 

Alimentação: sozinho ou em casais procura insetos 

encontrados em galhos e  ramos  de árvores e 
arbustos; também sementes relatadas na dieta, mas 
sem detalhe. Diferente de outros pica-paus, usa mais 
os modos de catar ou inspecionar do que 
“picar” (martelar) os galhos ou troncos menos grossos. 

Reprodução: de setembro a novembro; nas fêmeas, 

a nuca vermelha e as listras pálidas da coroa estão 
ausentes; o casal escava cavidades no alto de árvores e 
palmeiras, onde as fêmeas colocam até 4 ovos; sem 
mais informações, portanto são necessários estudos. 

Conservação: espécie “Criticamente em Perigo” (CR) 

no estado de São Paulo. Desaparecimento de cerrados 
naturais mais abertos no estado é principal causa. 
Como apresenta poucos registros no wikiaves.com.br, 
consideramos que a espécie deveria ser reavaliada 
quanto ao seu status de conservação em nível 
nacional. 

Curiosidades: infrequentes na EEcI, às vezes 

acompanham bandos mistos de aves; aparentemente 
pode apresentar migração pós-reprodutiva em 
algumas localidades mais ao sul de sua distribuição, 
mas os dados não são conclusivos, necessitando 
estudo. 

↑ ♀ pousada em arvoreta de campo cerrado. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm 

+ coronha BushHawk; ISO 200, f/8 a 1/500s; recorte de 20% (4,8/24MP);  16/10/2018, 07:26. 

↑ ♀ trepando em arvoreta de campo cerrado. Nikon 

D7200 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha 
BushHawk; ISO 1600, f/8 a 1/640s; recorte de 16% (3,8/24MP);  
23/12/2017, 07:14. 
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 Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) - Piciformes/Picidae: pica-pau-verde-barrado 

Tamanho: 27-29 cm; 80-150 g.  

Distribuição: leste da Bolívia, sudeste do Paraguai, 

nordeste da Argentina e Uruguai; no Brasil, ocorre 
na região Nordeste e em todo centro-sul. 

Ambientes: grande variedade de ambientes, desde 

áreas de cerrado e de caatinga até florestas 
subtropicais úmidas, florestas de transição 
(principalmente associadas a mata de bambus), 
florestas em terras baixas e em colinas e plantações 
florestais.  

Alimentação: alimenta-se principalmente de 

formigas, podendo buscar seu alimento tanto no 
solo quanto em estratos baixos e médios de árvores, 
palmeiras e bambus; aranhas e outros insetos, tais 
como cupins, também já foram registrados e fazem 
parte de sua dieta, bem como frutos.  

Reprodução: em localidades mais ao sul de sua 

ocorrência, reproduz-se entre os meses de agosto/
setembro a janeiro; em localidades mais ao norte, 
reproduz-se mais cedo no ano; as fêmeas não 
apresentam penas vermelhas na base do bico, e 
suas penas da cauda são proporcionalmente 
maiores quando comparadas aos machos; os ninhos 
são escavados em troncos mortos de árvores, em 
palmeiras, em cactos e até em postes de telefone 
em áreas urbanas, onde realizam a postura de até 4 
ovos; os ovos são incubados pelo casal, e machos e 
fêmeas alimentam os filhotes após seu nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular a incomum na EEcI; no 

cerrado do estado de São Paulo, o pica-pau-verde-
barrado é considerado um dos principais dispersores 
de sementes da Rapanea lancifolia e, no estado do 
Paraná, de Myrsine coriacea (ambas espécies 
arbóreas pertencentes à Família Myrsinaceae).  

↑ ♀ picando ramo seco de árvore em busca de insetos, 

campus USP/Butantã, São Paulo-SP. Nikon D7200 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm; ISO 1250, f/5.6 a 1/250s;  recorte de 37% 
(8,8/24MP);  11/08/2016, 09:28. 

♀ pousada em arvoreta de campo cerrado. Nikon D7200 + Nikkor 

200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 450mm apoiado na janela de jipe; ISO 500, f/5.6 a 

1/60s;  recorte de 30% (7,2/24MP); 25/12/2016, 05:57. ↓ 

↑ ♂ trepando em arvoreta de campo 

cerrado. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR 

@ 500mm; ISO 640, f/6.3 a 1/500s; recorte de 14% 
(3,4/24MP);  15/09/2018, 09:00. 



 133 

 

 

 Colaptes campestris (Vieillot, 1818) - Piciformes/Picidae: pica-pau-do-campo 

Tamanho: 28-31 cm; 155 g. 

Distribuição: no Brasil ocorre na região leste (estendendo-se do 

estado do Maranhão até o sul do Mato Grosso do Sul e Santa 
Catarina); ocorre também no Paraguai até o centro do país, norte e 
leste da Bolívia, e pontualmente na região sul de Suriname. 

Ambientes: áreas abertas como campos, bordas e clareiras de 

florestas,  pastagens e terras agrícolas, além de áreas rurais ao redor 
de rodovias.  

Alimentação: principalmente formigas e cupins, quase 

exclusivamente no solo. Busca também seu alimento por entre 
pedras, troncos caídos, postes e cercas. 

Reprodução: entre os meses de julho e novembro/dezembro; a 

fêmea apresenta o bigode (região malar) mais esbranquiçado 
quando comparada ao macho, não apresentando penas vermelho-
escuro na base do bico como no macho; o ninho é escavado em 
troncos de árvores (vivas ou mortas), ou também em postes 
telefônicos e mourões de cercas (foto ao lado), onde são colocados 
de 4 a 5 ovos. Também são encontrados ninhos localizados em 
cupinzeiros arbóreos; o casal incuba os ovos por um período de cerca 
de 15 dias, e os filhotes saem no ninho cerca de 30 dias depois de 
nascerem. 

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: comum na EEcI em áreas mais abertas, aos pares ou 

pequenos bandos; a criação dos filhotes é cooperativa, ou seja, 
jovens/subadultos de estações reprodutivas anteriores ajudam os 
pais durante o período de incubação dos ovos e de criação dos 
filhotes. A ajuda também pode ser oferecida por indivíduos não 
aparentados. Sendo uma espécie de ocorrência comum em áreas 
mais abertas e até com certo grau de antropização, estudos apontam 
que o desmatamento tem favorecido sua expansão para novos 
ambientes. 

♀ pousada em arvoreta de campo cerrado. Nikon D7100 + Nikkor 

+ TC20EIII + 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk; ISO 

1600, f/11 a 1/320s; recorte de 25% (4/24MP); 19/09/2013, 16:59.    ↓ 

Ninhego dormindo em cavidade de mourão de cerca, 
campo alterado no campus da UFSCar, São Carlos-SP.       → 
Nikon FM + Nikkor 50mm f/2 ai + flash, f/5.6 a 1/125s;  Fujichrome Velvia RVP ISO 
50 digitalizado, recorte de ~60% do slide original; setembro de 1993. 

← Bando em árvore seca, campo cerrado.  Nikon D300 

+ Nikkor + TC14EII + 300mm f/4D AF-S (=420mm f5.6) + coronha 
BushHawk; ISO 500, f/7.1 a 1/1250s; recorte de 58% (7/12MP);  
25/12/2016, 05:57.  
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 Colaptes campestris (Vieillot, 1818) - Piciformes/Picidae: pica-pau-do-campo 

↑ ♀ em voo sobre campo sujo, prestes a pousar em arvoreta, sequência de 3 segundos. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 

500, f/6.3 a 1/2000s;  recorte em cada imagenm de apenas 10% (2,1/21MP);  29/05/2020, 09:01.   

♀ forrageando no solo, 
provavelmente em busca de 
cupins, campus Butantã USP 
São Paulo-SP.             → 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E 
AF-S VR @ 500mm; ISO 3200-4500, f/5.6 a 
1/1000s;  recorte de 19% (4,6/24MP) em 
cada imagem;  30/03/2020, 09:16. 

♂ pousado em árvore de campo 
cerrado. Note em zoom a 200% a 
ponta do bico quebrada.           → 
Nikon D80 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF
-S (=510mm f/6.7); ISO 200, f/8 a 1/400s;  
recorte de 34% (3,4/10MP);  21/12/2007, 
08:05. 
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 Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) - Piciformes/Picidae:  pica-pau-de-banda-branca 

Tamanho: 30-36 cm; 204-217 g. 

Distribuição: em todo o Brasil, ocorre também desde extremos leste e oeste do 

México, passando pela América Central e boa parte da América do Sul, excetuando 
altitudes extremas dos Andes, até nordeste do Paraguai e da Bolívia, e extremos norte 
e nordeste da Argentina.   

Ambientes: desde áreas mais secas até regiões mais úmidas; pode ser encontrado no 

interior de florestas tropicais altas e também densas, embora apresente preferência 
por áreas mais abertas, como clareiras e bordas de floresta; utiliza também árvores de 
grande diâmetro encontradas em plantações não-florestais e pastagens. 

Alimentação: alimenta-se de insetos, tais como formigas, lagartas e besouros 

(adultos e larvas), além de frutas e sementes. Busca por seu alimento a qualquer altura 
nas árvores (troncos vivos e/ou mortos), às vezes também no solo.  

Reprodução: reproduz-se no primeiro semestre em regiões mais ao norte de sua 

ocorrência; em regiões mais ao sul, entre os meses de julho e novembro; os machos 
apresentam as penas da testa e do bigode (região malar) de coloração vermelha. As 
fêmeas, por sua vez, apresentam-nas pretas; o ninho é escavado em troncos (vivos ou 
mortos) de árvores de pequeno diâmetro, onde são colocados de 2-3 ovos; o casal 
alimenta os filhotes no ninho. Sem mais dados, necessitando estudos. 

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: irregularmente visto na EEcI; machos e fêmeas permanecem juntos 

durante todo o ano, mesmo fora de sua época reprodutiva. 
↑ ♀ subadulta em árvore de cerrado. Note base carnosa do bico. Nikon 

D300 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 200, f/9 a 
1/400s, recorte de 58% (7/12MP);  09/09/2010, 15:41.   

← ♀ furando galho morto de Pinus 

sp em único talhão de pinheiros 
restante na EEcI; em busca de 
larvas de insetos. Nikon D7100 + TC20EIII + 

Nikkor 300mm f/2.8G AF-S (=600mm f/5.6) + 
coronha BushHawk, ISO 800, f/6.3 a 1/200s, 
recorte de 14% (3,3/24MP);  11/09/2014, 10:50.   

 ♂ forrageando em árvore de cerrado s.s.  Nikon D300 + 

TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S (=600mm f/5.6) + coronha 
BushHawk, ISO 200, f/8 a 1/250s, recorte de 36% (3,1/12MP);  

09/09/2010, 15:23.  ↓ 
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 Cariama cristata (Linnaeus, 1766) - Cariamiformes/Cariamidae: seriema 

Tamanho: 75-90 cm; 1400-2225 g. 

Distribuição: boa parte do Brasil, exceto estados amazônicos ao oeste do Pará, além de todo Paraguai, 

centro-norte de Uruguai e Argentina, e leste da Bolívia. 

Ambientes: abertos a semiabertos, campo, cerrado, caatinga e até áreas agrícolas. 

Alimentação: desde artrópodes até pequenos vertebrados como roedores, cobras, lagartos; também frutos. 

Reprodução: setembro a janeiro; ninho de gravetos em arbustos/árvores, onde botam 2-3 ovos que são 

chocados por 24-30 dias; os filhotes saem depois de 14 dias desde o nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcI, usa muitas vezes os aceiros para caminhar em busca de alimento; perseguida 

por um carro, costuma correr na própria estrada de terra ou aceiro atingindo 20-25 km/h, e só em último caso 
foge com um voo lento, desajeitado e que dificilmente ultrapassa de 100 m. 

Em aceiro próximo de talhão de 
pinheiros, EExI.                                         → 
Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S 
(=510mm f/6.7) + coronha BushHawk; ISO 250, f/10 a 
1/250s, recorte de 88% (10,6/12MP); 11/02/2009, 
15:20.   

↑ Em campo limpo na estação seca, note 
camuflagem. D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S 

(=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 1250, f/5.6 a 1/320s, 
recorte de 33% (8/24MP); 20/09/2013, 17:24.   

Em aceiro entre cerrado e mata-de-galeria. Nikon D810 + Nikkor 

200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 250, f/5.6 a 

1/200s; recorte de 19% (7/36MP); 21/09/2018, 07:26.  ↓ 
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 Caracara (=Polyborus) plancus (Miller, 1777) - Falconiformes/Falconidae: carcará, caracará 

Tamanho: 50-64 cm; 786-1600 g. 

Distribuição: do centro e nordeste do Brasil até o sul da Argentina, incluindo partes do 

Peru, Chile e Bolívia. 

Ambientes: abertos a semiabertos, incluindo antrópicos. 

Alimentação: muito variada, não atua somente como caçador de pequenos vertebrados 

como roedores, aves, répteis e até mesmo invertebrados, mas também busca animais 
mortos junto de urubus (sem brigas, v. foto pág. seguinte) e mesmo lixo produzido por 
humanos, além de eventualmente sementes e frutos. 

↑ Em árvore de cerrado após queimada. Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha 

BushHawk; ISO 400, f/9 a 1/800s, recorte de 67% (8/12MP);  17/07/2009, 08:38.   

Em voo sobre campo sazonalmente alagável. Nikon D7000 + Nikkor 400mm f/5.6 ai EDIF; ISO 320, f/8 a 1/1250s, recorte de 

50% (8/16MP);  30/10/2012, 07:35.  ↓ 

Reprodução: aparentemente a partir de maio (visto carregando material de ninho em 

Itirapina) até durante 2° semestre; ninho volumosos de gravetos é construído em árvores onde 
botam de 1 a 4 ovos que são chocados por 28-32 dias; filhotes saem somente 50-56 dias após o 
nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: comum na EEcI, visto normalmente aos pares.  Gosta de forragear no solo, às 

vezes até “ciscando” como uma galinha (v. foto pág. seguinte). Também é um dos rapinantes que 
pássaros costumam perseguir  exibindo comportamento de tumulto (v. foto pág. seguinte). 
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 Caracara (=Polyborus) plancus (Miller, 1777) - Falconiformes/Falconidae: carcará, caracará 

↑ “Ciscando” no solo de aceiro (entre campos sujos) em busca de invertebrados. Nikon D7000 + TC17EII 

+ Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR(=510mm f/4.8) + coronha BushHawk; ISO 400, f/6.3 a 1/250s, recorte de 56% (9/16MP); 04/07/2013, 
14:30.   

Sofrendo comportamento de tumulto 
por parte de um sabiá-do-campo 
(Mimus saturninus), campo cerrado.  
Veja como o  pássaro ataca por trás, 
evitando ser predado.       →  
D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S 
(=600mm f/5.6) + filtro polarizador + coronha 
BushHawk, ISO 500, f/7.1 a 1/800s, recorte de 19% 
(4,6/24MP);  19/09/2013, 16:17.   

← Convivência pacífica com o urubu-de-cabeça-
preta (Coragyps atratus) em campo cerrado.    
Nikon D7000 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S (=600mm 
f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 500, f/7.1 a 1/1600s, recorte de 
44% (7/16MP);  20/09/2012, 15:54.   
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 Milvago chimachima (Vieillot, 1816) - Falconiformes/Falconidae: carrapateiro, pinhé 

Tamanho:  mede 40-45 cm, com variação de peso entre 277 e 364 g.  

Distribuição: sul da Costa Rica até o norte da Argentina e Uruguai, passando por 

todo o Brasil.  

Ambientes: campos abertos com árvores dispersas, savanas, bordas florestais, 

beiras de rios e muitas vezes em pastagens.  

Alimentação: variada, costuma pegar parasitos como carrapatos no dorso de 

bovinos e outros mamíferos. Também utiliza carniça, lagartas, outros insetos e 
pequenos vertebrados, como sapos, peixes e ninhegos de aves. Frutos também são 
consumidos ocasionalmente.  

Reprodução: julho a agosto no Brasil. As ♀s são maiores e mais pesadas,  e a região 

entre o olho e o bico tem coloração alaranjada no ♂, enquanto na ♀ é rósea. 

Constroem ninhos em árvores com ramos e gravetos. Também podem usar cavidades 
abandonadas por outras aves. Colocam 1-7 ovos que são incubados principalmente 
pelas ♀s durante 21-23 dias. Os ♂s ajudam na  alimentação dos filhotes. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular a comum nos cerrados da EEcl ao 

longo de todo o ano. Chama a atenção pela sua vocalização 
característica (conferir no www.xeno-canto.org), que soa 
como “pinhé”, de forma bastante aguda. Não raramente 
costuma pousar sobre o gado ou outros mamíferos herbívoros 
silvestres para capturar carrapatos (v. foto), mas também já foi 
reportado que pode aproveitar-se de ferimentos nestes 
mamíferos para consumir pedaços de carne exposta.  

↑ Pousado dorso de capivara (Hydrochoerus 
hydrochaeris), justificando seu nome popular. Note a 
“tranquilidade” da capivara, para quem esta relação 
é também benéfica. Represa na sede do IF-Itirapina, 
SP. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 
BuhHawk, ISO 720, f/6.3 a 1/1000s;  recorte de 12% (2,5/21MP);  
12/12/2019, 10:15. 

↑ Casal (♂ à esq.) em estrutura de ferro na linha ferroviária do limite sul da EEcI, campo sujo. Nikon D7200 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S 

(=510mm f/6.7), ISO 500, f/8 a 1/1250s;  recorte para ambas imagens de 29% (7/24MP);  29/05/2020, 07:33 e 07:38.   © Anna Caroline C. Ritter. 

↑ ♂ em árvore de campo cerrado. Nikon D7000 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S (=600mm 

f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 320, f/9 a 1/1000s, recorte de 50% (8/16MP);  24/12/2012, 07:50.   



 140 

 

 

 Milvago chimachima (Vieillot, 1816) - Falconiformes/Falconidae: carrapateiro, pinhé 

← Casal (♂ à esq.) em árvore de campo 

cerrado.  Nikon D7100 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S 

(=510mm f/6.7) + coronha BushHawk, ISO 200, f/8 a 1/800s, 
recorte de apenas 10% (2,4/24MP);  08/01/2014, 16:49.   

↑ Topo: ♂ adulto em voo sobre campo cerrado. Nikon D7100 + TC16A  modificado  + Nikkor 300mm f/2.8N ai-

s EDIF (=480mm f/4.5 semi-AF) + coronha BushHawk, ISO 800, f/6.4) a 1/8000s; recorte de 42% (10/24MP);  25/02/2015, 07:34.   

Abaixo: subadulto em voo sobre campo cerrado. Nikon D7100 + TC16A  modificado + Nikkor 300mm f/2.8N ai-

s EDIF  (=480mm f/4.5 semi-AF) + coronha BushHawk, ISO 400, f/6.4) a 1/320s; recorte de 27% (6,4/24MP); 27/02/2015, 08:06.   

♂ limpando penas da asa em campo 

cerrado. Nikon D7000 + TC20EIII + Nikkor 300mm 

f/2.8G AF-S (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 
320, f/9 a 1/400s, recorte de 15% (2,4/16MP);  

24/12/2012, 07:51.  ↓ 
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 Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) - Falconiformes/Falconidae: acauã 

Tamanho: mede 45-56 cm; e pesa entre 544 e 800 g.  

Distribuição: ampla nos Neotrópicos, desde o norte do México até o nordeste da Argentina e todo o 

Brasil.  

Ambientes: em bordas de florestas, matas-de-galeria, beiras de rios, florestas decíduas, matas 

secundárias, clareiras, áreas de cerrado e áreas abertas mas com alguma árvore.  

Alimentação: principalmente cobras terrestres e arborícolas, geralmente inofensivas, mas pode 

também incluir as peçonhentas. Em alguns locais do Brasil, caçam predominantemente morcegos. Em 
áreas perturbadas, diversificam os itens alimentares e comem roedores, pássaros e até peixes.  

Reprodução: a época varia de acordo com a região, no Brasil reproduz na primavera. Geralmente 

nidifica em grandes cavidades de árvores, mas pode também utilizar epífitas, ninhos abandonados de 
outros rapinantes e também buracos em escarpas rochosas. Geralmente colocam apenas um ovo. A 
fêmea faz a incubação por cerca de 40 a 45 dias. Ambos os pais cuidam da prole. Os filhotes deixam o 
ninho 55-59 dias após nascerem.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular mas não abundante na EEcI, em poleiros que oferecem boa visibilidade para 

caça, como árvores isoladas. É uma ave solitária, porém, o casal de acauã realiza duetos vocais 
durante a fase de formação de pares reprodutivos. Emitem um notável canto onomatopeico (conferir 
no www.xeno-canto.org), podendo vocalizar por cerca de 10 min ininterruptos. Podem ser ouvidos no 
crepúsculo e às vezes durante a noite.   

↑  Cantando em árvore de borda de capão de mata, 
região do Pantanal de Miranda-MS. Canon T6i + Canon EF70

-300mm f/4-5.6 IS II USM @ 300mm, ISO 100, f/5.6 a 1/1000s, recorte de 
37,5% (9/24MP); 17/11/2018, 09:22. © Anna Caroline C. Ritter.   

Pousado em arvoreta de campo cerrado. → 
Nikon D300 + TC14EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=420mm 
f/5.6), ISO 800, f/7.1 a 1/1000s, recorte de 20% (2,4/12MP);  
22/12/2008, 14:05.  

Em voo (sequência 
de 1,5 s) logo após 
sair de poleiro, 
limite sul da EEcI.→  
Nikon D7200 + Nikkor 200-
500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm + coronha 
BushHawk, ISO 800, f/6.3 a 
1/2000s;  recorte de 25% 
(6/24MP); 23/03/2018, 
09:33. 
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 Falco sparverius  Linnaeus, 1758 - Falconiformes/Falconidae: quiriquiri, falcão-americano 

Tamanho: mede de 22 a 31 cm de comprimento, pesando 

80-165 g. 

Distribuição: quase todo continente americano, exceto 

extremo norte mais frio e áreas de densas florestas na região 
Amazônica. No Brasil aparentemente não registrado apenas 
no Amapá. 

Ambientes: abertos e semiabertos, tanto naturais como 

campos e cerrados até alterados pela atividade humana, 
contudo não é habitual em cidades, no máximo em regiões 
semiurbanizadas. 

Alimentação: usando principalmente a tática “senta e 

espera” para localizar principalmente insetos (gafanhotos, 
besouros, cigarras, libélulas, etc.) e secundariamente 
pequenos vertebrados (lagartos, roedores, aves, etc.). Estudo 
de dieta feito na própria EEcI (Cabral et al. 2006) revelou 
consumo maciço de insetos, em especial cupins, gafanhotos e 
formigas. 

Reprodução: fêmeas maiores e com asas e dorso marrom-

ferrugíneo manchado de estrias negras, enquanto machos 
são menores e têm asas cinza-azulado; usam cavidades de 
árvores, barrancos e até cupinzeiros, incluindo buracos 
abandonados por pica-paus. Botam 4-5 ovos que são 
chocados por 26-32 dias, enquanto os filhotes saem do ninho 
27-31 dias após o nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: infrequente na EEcI, ocorrendo em áreas de 

campo limpo e sujo e campo cerrado. Como comentado por 
Sick (1997), não é habitual em cidades, mas pode ocupar 
abrigos em construções humanas, como abaixo de telhados; e 
no limite sul da EEcI observamos numa noite indivíduo 
dormindo em vagão de trem abandonado (foto ao lado).  ↑ Dormindo em vagão abandonado na ferrovia do limite sul da 

EEcI, gradação de campos limpo e sujo. Nikon F90x + Nikkor 300mm f/4 AF + 

flash SB28, Fujichrome Provia RDPIII ISO 100 digitalizado; recorte de ~33% do slide original; 
julho de 2002. 

Pousado em arvoreta de campo cerrado. Nikon D7000 + 

TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S (=600mm f/5.6) + coronha 
BushHawk, ISO 320, f/8 a 1/1250s, recorte de 14% (2,3/16MP);  

24/12/2011, 07:54.  ↓ 
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 Falco femoralis Temminck, 1822 - Falconiformes/Falconidae: falcão-de-coleira 

Tamanho: 35-45 cm de comprimento, pesando 208-460 g.  

Distribuição: do sul dos Estados Unidos à Terra do Fogo,  mas com ausências na 

América Central, extremo sul do Chile e região amazônica oriental. Em quase todo o 
Brasil, menos oeste do Amazonas e Acre.  
Ambientes: áreas abertas como campos,  campos áridos, savanas e até pastagens e 
mosaicos agrícolas. 

Alimentação: caçam tanto a partir de poleiros de observação (tática "senta e 

espera") como em voo. Dieta em especial composta por aves e insetos, mas também 
por pequenos mamíferos e lagartos.   

Reprodução: fêmeas maiores que os machos. Não constroem ninhos próprios. 

Aproveitam ninhos abandonados de outras aves, muitas vezes de outros rapinantes, e 
que estejam dispostos em árvores. Botam 2-4 ovos que são chocados pelo casal 
durante 31-33 dias.  Filhotes saem do ninho apenas 4-5 semanas após a eclosão. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular nos campos cerrados da EEcI. Comumente observado em áreas 

recém queimadas para forragear. O casal pode caçar cooperativamente para abater 
presas de maiores tamanhos. Em estudo na região da EEcI, a área de vida de cada 
indivíduos variou de 642 até 2396 ha (Granzinolli 2009). 

↑ Em poste de madeira na divisa leste da EEcI, campo 
cerrado.  Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm 

f/6.7) apoiado na janela de jipe, ISO 250, f/8 a 1/640s; recorte de  25% 
(3/12MP);  24/06/2010, 14:04. 

Pousado em galho de arvoreta de campo cerrado.     

Nikon D300 + TC14EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=420mm f/5.6) + 
coronha BushHawk, ISO 400, f/6.3 a 1/800s; recorte de  20% (2,4/12MP);  

16/07/2009, 09:09.   ↓ 

Pousado em arbusto de transição  
entre campo sujo e campo úmido. 
Note em zoom de 200-300% a anilha 
de metal na perna, indicando ser um 
dos índivíduos que foram estudados 
em projeto sobre sua ecologia.           →  
Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S 
(=420mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 500, f/5.6 
a 1/1000s; recorte de apenas 10% (1,2/12MP);  
16/07/2009, 09:12. 
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 Psittacara (=Aratinga) leucophthalmus (Statius Muller, 1776) - Psittaciformes/Psittacidae: periquitão-maracanã 

Tamanho: 30-35 cm; 100-218 g. 

Distribuição: quase todo Brasil exceto extremo nordeste, além de centro-leste de 

Venezuela, Guianas e Suriname, sul da Colômbia, leste de Equador, Peru e Bolívia, até todo 
Paraguai e norte da Argentina e Uruguai. 

Ambientes: savanas e borda de florestas, várzeas e buritizais, até ambientes alterados 

como plantações e cidades. 

Alimentação: frutos, sementes e flores. 

Reprodução: pouco estudada, ninho em cavidades de árvores como palmeiras onde 

colocam 3-4 ovos que são chocados durante 28 dias; filhotes saem só após 9 semanas do 
nascimento (dados de cativeiro, necessita estudos em vida livre). 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular, mas não superabundante na EEcI, onde é mais percebido em 

bandos barulhentos sobrevoando longas distâncias. Nos últimos anos muito frequente em 
cidades próximas como Itirapina e São Carlos - SP. 

↑  Descansando em árvore, sede IF Itirapina-SP.    Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 450mm; ISO 400, f/6.3 a 

1/80s;  recorte de 46% (11/24MP);  22/10/2019, 10:40. 

↑  Bando em sobrevoo de campo cerrado.   Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR 

@ 500mm + coronha BushHawk; ISO 800, f/6.3 a 1/2500s;  recorte de 40% (9,6/24MP);  17/10/2018, 08:25. 
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 Eupsittula (=Aratinga) aurea (Gmelin, 1788) - Psittaciformes/Psittacidae: periquito-rei, jandaia-estrela 

Em sobrevoo de campo 
sujo.                                 → 
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm 
f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk;  ISO 720, f/6.3 
a 1/1600s;  recorte de 13% 
(2,7/21MP);  19/11/2019, 16:56. 

Tamanho:  23-28 cm de comprimento, pesando entre  74 

e 94 g. 

Distribuição: em boa parte do Brasil, exceto região 

amazônica com florestas mais densas e sul do país; 
também no extremo sul do Suriname, extremo leste do 
Peru, centro-leste boliviano, Paraguai e norte da 
Argentina. 

Ambientes: cerrado, buritizais, matas secundárias até 

campos de cultivo. 

Alimentação: sementes de ampla variedade de plantas, 

até mesmo de cultivos como soja e arroz; também flores e 
botões florais, e às vezes até insetos. 

Reprodução: setembro a dezembro. Ninhos feitos em 

ocos de árvores ou buracos que escavam em cupinzeiros, 
tanto no solo como em árvores. Também em buracos de 
rocha erodida e barrancos.  São postos 2-4 ovos com 
filhotes nascendo após cerca de 23 dias de incubação. A 
saída destes do ninho ocorre somente ao redor de 48 dias 
após o nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: infrequente na EEcI, mais facilmente 

detectado quando voa entre áreas de forrageamento em 
grupos barulhentos. Na EEcI às vezes some e às vezes 
aparece em grandes bandos, indicando fazer 
deslocamentos regionais por recursos alimentares 
localizados. 

↑ Em árvore de campo cerrado, Prata-MG. Nikon F4 + Nikkor 300mm f/4 AF; 

Fujichrome RHPIII ISO 400, digitalizado; f/5.6 a 1/320s;  recorte de ~ 40% do slide original;  
outubro de 2002. 

↑ Em campo cerrado, consumindo botões florais do cambará (Moquiniastrum 
polymorphum). Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk;  ISO 
720, f/6.3 a 1/1600s;  recorte de 13% (2,7/21MP);  19/11/2019, 16:56. 
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 Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) - Psittaciformes/Psittacidae: tuim 

♂ "Decolando" de arvoreta seca em 

cerrado, borda sul da EEcI com divisa na 
linha de trem.                                                  → 

Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm; ISO 500, f/6.3 a 1/320s;  recorte de cada imagem 
15% (3,6/24MP);  15/09/2018, 10:20. 

↑ ♂ Pousado em galho seco, cerrado. Nikon D7200 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm; ISO 500, f/6.3 a 1/400s;  
recorte de 25% (6/24MP);  15/09/2018, 10:16. 

Tamanho:  mede 12-13 cm de comprimento, pesando de 26 a 30 g.  

Distribuição: disjunta, aparece em três áreas: no centro-leste  brasileiro (do Maranhão até Santa Catarina) e leste de Paraguai e extremo leste da Argentina; 

extremo leste do Peru e centro-norte da Bolívia; leste do Equador, extremo sudeste da Colômbia, centro-nordeste Peru e oeste do Brasil na Amazônia. 

Ambientes:  florestais como matas ripárias, bordas de matas, veredas, cerradão, cerrado, e até áreas alteradas com algumas árvores como pastos e parques em 

zonas urbanizadas. 

Alimentação:  frutos e sementes, mas também flores; nos frutos explora principalmente as sementes, atuando como predador destas. Já observados predando 

sementes de capins, até mesmo descendo ao solo. 

Reprodução: de outubro a janeiro; macho com manchas azuladas na asa e no baixo dorso acima da cauda; casais monogâmicos usam cavidades em árvores ou 

cupinzeiros forradas com capins; só a fêmea choca 4-7 ovos durante cerca de 18 dias; filhotes saem do ninho somente após cerca de 28 dias. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades:  não muito 

comuns na EEcI, vivem em 
bandos desde poucos 
indivíduos até 20. Como 
adendo à reprodução, 
costumam ocupar ninhos do 
joão-de-barro abandonados 
ou não (quando em casos 
mais raros espantam os 
moradores originais, como 
observado por Sick 1997).  
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 Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) - Psittaciformes/Psittacidae: periquito-de-encontro-amarelo 

Tamanho:  mede de 22 a 25 cm e pesa 52,5-68,3 g.  

Distribuição: Brasil centro-sul, mas também partes do nordeste e pontos 

isolados na Amazônia, além de registros recentes no Rio Grande do Sul 
(wikiaves.com.br) que podem ser introdução. Está presente também no 
leste da Bolívia e Paraguai, além do norte da Argentina. 

Ambientes: abertos e semiabertos, como campos de vegetação baixa, 

cerrado, matas ribeirinhas e florestas abertas. Adaptou-se também à 
ambientes urbanos, onde pode ser comum.  

Alimentação: generalista, alimentando-se de sementes, frutos, néctar e 

flores de ampla variedade de plantas. Assim como outros Psitacídeos, 
podem se pendurar acrobaticamente na tentativa de conseguir alimentos e 
apresentam várias maneiras de comer frutos, como comê-los ainda presos 
à planta, retirá-los e consumi-los diretamente ou mesmo pegá-los e segurá-
los com o pé enquanto comem. Também foram observados ingerindo terra 
de cupinzeiros, o que pode estar relacionado com a quantidade de matéria 
orgânica encontrada nesta terra, que poderia neutralizar os compostos 
tóxicos presentes em frutos e sementes.  

↑ Grupo comendo botões florais de erva 
no solo de campo, região do Pantanal de 
Miranda-MS. Canon T6i + Canon EF70-300mm f/4-5.6 IS 

II USM @ 300mm, ISO 160, f/5.6 a 1/1000s, recorte de 10% 
(2,4/24MP);  19/11/2018, 16:04. © Anna Caroline C. Ritter. 

Reprodução: os ninhos são construídos em cavidades de árvores, em ninhos 

abandonados - como o do joão-de-barro, e até mesmo em buracos em cupinzeiros, 
que além de propiciar proteção contra ventos e chuvas, fornecem isolamento contra 
temperaturas extremas. A postura é de 5-6 ovos; o período de incubação feito só 
pela fêmea varia de 23 a 26 dias; os filhotes são alimentados por ambos os pais e 
estes saem do ninho aproximadamente 56 dias após o nascimento (dado de 
cativeiro).  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular, mas não abundante na EEcI; nos Estados Unidos é 

considerada uma espécie estabelecida pontualmente na Grande Miami, Los Angeles 
e São Francisco. Esta distribuição pode ser explicada pela introdução da espécie que 
ocorreu a partir de 1977.  

↑ Pousado em arvoreta de campo cerrado (Eriotheca gracilipes, 
paineira-do-cerrado), aparentemente interessado no botão floral.   
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 250, f/8 a 
1/800s; recorte de 19% (4/21MP);  17/09/2020, 08:01. 

← Pousado em árvore de 
cerrado s.s. Nikon D7200 + Nikkor 

800mm f/5.6 ai-s EDIF + tripé; ISO 450, 
f/8 a 1/1000s;  recorte de 29% 
(7/24MP);  10/11/2017, 07:07. 



 148 

 

 

 Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) - Psittaciformes/Psittacidae: papagaio-verdadeiro 

Tamanho:  mede 35-37 cm de comprimento total e pesa 375-500 g.  

Distribuição: desde o centro-leste da Bolívia e todo Paraguai, passando pelo Nordeste e centro-sul brasileiro, até o norte da Argentina.  

Ambientes: Cerrado, Chaco, savanas, matas ribeirinhas, palmeirais e florestas subtropicais.  

Alimentação: frutos e sementes de espécies variadas, também eventualmente flores.  

Reprodução: setembro a março. Os ninhos são feitos em cavidades de árvores, barrancos ou rochas erodidas. Em cativeiro, a incubação é feita pela 

fêmea por cerca de 23 a 25 dias, e os filhotes são cuidados por cerca de 58 a 60 dias antes de saírem do ninho.  

Conservação: espécie “Quase Ameaçada” (NT) no estado de São Paulo e na lista mundial, devido à diminuição dos cerrados naturais e utilização ilegal 

como animal de estimação. 

Curiosidades: vista apenas ocasionalmente aos pares ou pequenos bandos em sobrevoo no cerrado e bordas de mata na EEcl. Ave muito requisitada 

pelo comércio ilegal por sua beleza e habilidades de imitação vocal. Tem sido registrado em áreas urbanas com ampla arborização, como no bairro 
Butantã em São Paulo-SP: possivelmente indivíduos escaparam do cativeiro e formaram populações viáveis, já que originalmente não existia na área.  

Pousado em arvoreta no campus USP/Butantã, São Paulo-SP.→   
Nikon  Z7 + FTZ + TC14A + Nikkor 50-300mm f/4.5 ai-s ED (=70-420mm f/6.3) @ 
420mm; ISO 1600, f/8 a 1/250s, controle de vibração da câmera acionado; recorte de 
29% (13/45MP); 29/08/2019, 16:27.  

↑ Pousado em arvoreta no campus USP/Butantã, São Paulo-SP.   
Nikon  Z7 + FTZ + TC14A + Nikkor 50-300mm f/4.5 ai-s ED (=70-420mm f/6.3) @ 420mm; ISO 
320, f/6.3 a 1/500s, controle de vibração da câmera acionado; recorte de 29% (13/45MP); 
29/08/2019, 09:05.  

Consumindo flor de ipê-
amarelo (Handroanthus 
ochraceus), campo cerrado 
em tarde nublada.    → 
Nikon  Z7 + FTZ + TC14A + Nikkor 50-
300mm f/4.5 ai-s ED (=70-420mm 
f/6.3) @ 420mm; ISO 1600, f/8 a 
1/320s, controle de vibração da 
câmera acionado; recorte de 33% 
(15/45MP); 21/08/2019, 16:31.  
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 CUIDADOS CORPORAIS 

Dentre os vários tipos de comportamentos apresentados pelas aves, um dos mais 
importantes é o que podemos denominar “cuidados corporais”, em grande parte 
relacionado à manutenção de suas penas, as quais exigem cuidados constantes, uma vez 
que exercem diversas funções tais como voo, isolamento térmico, reconhecimento social 
dentro da espécie e entre espécies diferentes, entre outros.  

Desse modo, uma das principais formas de cuidado corporal das aves é o 
‘preening’, termo em inglês que define o comportamento de auto-limpeza e organização 
das penas, envolvendo o uso do bico e pés para (re)posicioná-las, alinhando-as nas 
posições ideais em relação ao corpo e às penas vizinhas; para a limpeza, removendo 
sujeiras, poeiras e parasitas externos (ectoparasitas) da plumagem, como carrapatos, 
piolhos e pulgas; e na aplicação de uma substância oleosa produzida pela glândula 
uropigial, encontrada na base da cauda, que mantém as penas flexíveis e 
impermeabilizadas. 

Devido à importância desse comportamento, as aves podem passar muito tempo 
limpando, alisando e organizando suas penas, com estudos indicando em média 9% ou 
mais de cada dia gasto em manutenção corporal. Além disso, a auto-limpeza pode 
preceder ou seguir outros comportamentos de cuidados corporais, que podem incluir:   

↑ Canário-do-campo (Emberizoides herbicola) tomando banho 
em poça d’água, campo limpo, início da estação chuvosa.  Nikon 

D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 210mm, ISO 320, f/5.6 a 1/640s;  recorte de 
15% (3,6/24MP); 15/10/2018, 16:03. 

 Banhos: têm como principal função a limpeza e remoção 
de sujeiras e ectoparasitas das penas, podendo ocorrer na 
água, na terra/areia,  e no sol. Os banhos de água são feitos 
diretamente em poças (v. foto do canário-do-campo), lagoas, 
rios, etc., mas muitas espécies também se banham na chuva, 
arrepiando as penas para facilitar a penetração de água, ou 
mesmo tomam banho nas folhas molhadas pela chuva ou até 
pelo orvalho, em especial nos meses de seca (v. foto do bico-
de-veludo). Banhos de terra/areia também contribuem para 
desalojar ectoparasitas e são bastante comuns em aves de 
regiões áridas. E por fim, os chamados “banhos” de sol, além 
de terem um papel fundamental na produção de vitamina D, 
gerada pela exposição aos raios solares e necessária para 
formação e desenvolvimento dos ossos, contribuem para a 
secagem, além de controle de ácaros e parasitas das penas (v. 
fotos de anu-preto e peitica);   

↑ Bico-de-veludo (Schistochlamys ruficapillus) tomando “banho de orvalho” nas folhas de um 
arbusto, campo cerrado no meio da estação seca. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 210mm, ISO 

320, f/5.6 a 1/640s; recorte de 12,5% (3/24MP); 30/07/2014, 07:57. 

Peitica (Empidonomus varius), após comer frutinho, 
resolveu “banhar-se” de sol na asa esquerda e na cauda, 
por mais de 1 min. Nikon V1 + FT1 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR 

@ 420mm + coronha BushHawk, ISO 200, f/6.3 a 1/500s;  recorte de 23% 

(2,3/10MP); 10/11/2017, 09:08.  ↓ 

Anu-preto (Crotophaga ani) “banhando-se” de sol nas asas e cauda, por 
cerca de 2 min. Zona suburbana em Ribeirão Preto-SP. Nikon D300 + Nikkor 80-

400mm f/5.6D AF VR @ 400mm + coronha BushHawk, ISO 500, f/8 a 1/640s;  recorte de 67% (8/12MP); 

26/12/2009, 09:08.  ↓ 
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 CUIDADOS CORPORAIS 

← Alongamento de asas na coruja-
buraqueira, momentos antes de iniciar a 
jornada de caça no início da noite.  Pasto 
“sujo” de cerrado, Prata-MG.                         
Nikon F90x + Nikkor 75-300mm f/4.5-5.6 AF + flash SB28, 
Fujichrome RDPIII ISO 100 revelado a ISO 200; slide digitalizado 
com recorte de cerca de 80% da imagem original,  de fevereiro 
de 2002. 

 Alongamento ou esticar/estender de asas, pernas e até da 
língua: além de ser provavelmente uma forma de “aquecer” os 
músculos antes das atividades (veja fotos da coruja-buraqueira, 
caracará e beija-flores), também pode ser relacionado à 
termorregulação, facilitando a perda de calor;   

 Formicar-se (ou ‘Anting’ em inglês): ato de auto-esfregar formigas 
[mas eventualmente também outros invertebrados, como piolhos-de
-cobra (Diplopoda), que soltem alguma substância química] em 
penas e pele, com o objetivo de utilizar o ácido fórmico expelido pelo 
inseto para a limpeza e prevenção de ectoparasitas, visto que essa 
substância tem efeito fungicida e antiparasítico. Uma curiosidade é 
que muitas vezes o inseto é consumido após o ato da formicação; 

 Urohidrose: comportamento no qual as aves excretam líquidos 
em seus próprios pés e pernas, com o objetivo de termorregulação, 
pois, com a evaporação dos líquidos excretados, ocorre o 
resfriamento corporal, ajudando na manutenção da temperatura em 
períodos mais quentes.   Comportamento  comum  entre  os urubus;  

←  Alongamento de 
asas e pernas e auto-
limpeza de penas  em 
uma coruja-buraqueira 
(Athene cunicularia) - 
sequência de 1 min.  
Nikon D7100  + Nikkor 400mm 
f/3.5 ai-s EDIF; ISO 200 f/4 a 
1/1000s; recorte de 35% 
(8,5/24MP); 02/04/2015, 8:44.  

↑ Carcará (Caracara plancus) em sequência de 9 s mostrando flexão de músculos das asa e pernas, campo sujo, manhã 
chuvosa.  Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 1600, f/8 a 1/320s; recorte de 21% (5/24MP); 18/10/2018, 06:37. 

← Sanhaçu-do-coqueiro 
(Tangara palmarum), 
coçando a cabeça com a 
unha, campus USP/
Butantã, São Paulo-SP. 
Nikon D3 + Nikkor 300mm f/2.8G 
AF-S VR, ISO 500, f/4 a 1/1250s; 
recorte de cad imagem de apenas 
5% (0,6/12MP), 19/09/2010, 
11:52. 
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 CUIDADOS CORPORAIS 

← “Alongamento“ dos 
músculos das asas, cauda e 
língua (!) do beija-flor-cinza 
(Aphantochroa cirrochloris)  
Sequência de 2 segundos. Sede 
IF Itirapina-SP.   Nikon D7200 + Nikkor 

200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 
800, f/5.6 a 1/100s; recorte de 13% 
(3,2/24MP); 21/03/2018, 16:36. 

↑ “Alongamento“ dos músculos das 
asas e cauda do beija-flor-dourado 
(Hylocharis chrysura), em campo 
cerrado.  Sequência de 3 segundos.    
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm + coronha BushHawk, ISO 800, f/6.3 a 
1/640s; recorte de 12% (2,5/21MP); 24/09/2019, 
07:28. 
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 CUIDADOS CORPORAIS 

Par de asa-branca 
(Patagioenas picazuro) 
mostrando a limpeza 
mútua, campus USP/
Butantã, São Paulo-SP.     → 
Nikon D7100 + TC16A modificado + 
Nikkor 600mm f/4D AF-S II [=960mm 
f/6.4] + tripé, ISO 400, f/9 a 1/160s; 
recorte de 50% (12/24MP); 01/12/2013, 
16:06. 

← Limpeza mútua interespecífica 
(entre espécies diferentes) entre o 
urubu-de-cabeça-preta (Coragyps 
atratus) e o carcará (Caracara 
plancus) em campo cerrado.  Nikon 
D7000 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S 
(=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 500, f/7.1 
a 1/2000s, recorte de 25% (4/16MP);  20/09/2012, 
15:54.   

 Outros comportamentos de termorregulação, que auxiliam no 
controle da temperatura corporal, incluem a) deitar sobre os pés 
[como ocorre com aves terrícolas como emas (v. foto) e seriemas]; b) 
recolher um dos pés na plumagem abdominal, esquentando-o; c) 
expandir ou eriçar a plumagem, deixando a ave com aparente 
tamanho maior e de aspecto “rechonchudo”, propiciando isolamento 
térmico. Empregado quando empoleirada e particularmente em dias 
mais frios ou à noite. 

Embora primariamente uma função individual, a limpeza 
corporal também pode ser uma atividade social, quando indivíduos 
limpam e acariciam outros pertencentes ao seu próprio grupo, ação 
essa que recebe o nome em inglês de ‘allopreening’ ou limpeza 
mútua. As hipóteses mais aceitas que explicam esse comportamento 
são: remoção de ectoparasitas; reconhecimento e manutenção de 
parceiros sexuais; posicionamento hierárquico e contribuição para 
estreitamento de laços grupais, diminuindo a tensão social e 
restabelecendo o bom convívio entre indivíduos do grupo. 

Por fim, mesmo que a maioria das relações envolva membros da 
mesma espécie, há casos conhecidos de limpeza mútua entre 
indivíduos de espécies diferentes, desempenhando funções sociais 
importantes, como a convivência pacífica e/ou cooperação, visto que 
ambas as espécies podem estar juntas em busca de alimento, como o 
caso de urubus e caracarás (v. foto).  

↑ ♀ de tiziu (Volatinia jacarina) limpando o bico em 
galho, sequência de 3 s, campo sujo. Nikon D7200 +TC20EIII + 
Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk; ISO 
400, f/8 a 1/320s; recorte de 13% (3,2/24MP); 15/07/2015, 08:17.   

Ema (Rhea americana) deitada 
sobre os pés e ao mesmo tempo 
com penas expandidas, ajudando 
na termorregulação; recinto de 
campo cerrado, Parque Ecológico 
de São Carlos-SP.           → 
Nikon FM2 + Nikkor 200mm f/4 ai, Fujichrome 
RVP Velvia, ISO 50, f/4 a 1/60s; side digitalizado, 
recorte de ~50%; setembro de 1995. 
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 MEMBRANA NICTANTE 

 Presente em todos os vertebrados, desde peixes 
até mamíferos, a membrana nictante é uma película 
normalmente translúcida e fina que se situa entre as 
pálpebras comuns (isto é, superior e inferior) e o globo 
ocular. Também chamada de “terceira pálpebra”, é uma 
estrutura única que recobre toda a superfície ocular. 
Entretanto, ao contrário das pálpebras comuns, a 
membrana nictante abre e fecha horizontalmente (de 
um canto lateral ao outro dos olhos). 

 Entre as aves ela é bastante móvel e desenvolvida, 
e aparece indistintamente em todos os grupos 
taxonômicos, apresentando pequenas variações na sua 
espessura e translucidez, como pode ser observado nas 
imagens aqui apresentadas. Sua função principal é a de 
proteger o globo ocular, em diversas circunstâncias: 

 Evita o ressecamento da superfície ocular ao 
periodicamente a ave “piscar” ou pestanejar com a 
membrana, em fração de segundos, mantendo, 
portanto, a lubrificação dos olhos; 

 É uma barreira bastante efetiva contra pingos de 
chuva, partículas e/ou poeiras suspensas no ar, por 
exemplo, quando a ave está em voo, ciscando no 
solo ou mesmo tentando ingerir uma mariposinha 
que solta aquela “poeira” da asa (ver foto do 
sanhaçu-de-fogo); 

 Impede ferimentos aos olhos quando a ave está 
tentando acessar o alimento em local com 
superfícies pontiagudas (ver fotos de sanhaçu-
cinzento alimentando filhote e do sabiá-poca 
alcançando fruto). 

 Portanto, trata-se de uma estrutura bastante 
curiosa, e muito útil na preservação da “saúde ocular” 
das aves. 

↑ Sabiá-poca (Turdus amaurochalinus) ao pegar fruto: membrana 
acionada para proteção do olho contra a folha. Nikon D7200 + Nikkor 800mm 
f/5.6 ai-s EDIF + tripé; ISO 800, f/8 a 1/640s;  recorte de 12,5% (3/24MP); 10/11/2017, 10:06. 

Sanhaçu-cinzento (Tangara sayaca) alimentando filhote: perigosa 
ponta do bico do filhote - membrana do adulto acionada. Nikon D500 + 
Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm; ISO 800, f/7.1 a 1/500s; recorte de apenas 8% 

(1,6/21MP); 13/10/2019, 12:40. ↓ 

↑ João-de-barro (Furnarius rufus) ao agitar/bater fruto seco no chão. Nikon Z7 + adaptador 
FTZ + Nikkor 300mm f/4.5K 5 ED; ISO 500, f/4.5 a 1/2000s;  recorte de apenas 7% (3/45MP); 25/10/2019, 09:20. 

♂ do sanhaçu-de-fogo 
(Piranga flava)  acionando a 
membrana nictante contra 
partículas da asa da 
mariposa capturada.     → 
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E 
AF-S VR @ 500mm; ISO 560, f/8 a 
1/1250s;  recorte de apenas 5% 
(1/21MP); 28/05/2020, 09:23. 
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 MEMBRANA NICTANTE - independente de grupo taxonômico 

PASSERIFORMES (em sentido horário a partir do topo à esq.): 
Tapaculo-de-colarinho (Melanopareia torquata), bentevizinho (Myiozetetes similis), gralha-do-
cerrado (Cyanocorax cristatellus), andorinha-de-sobre-branco (Tachycineta leucorrhoa), sabiá-
do-campo (Mimus saturninus) prestes a regurgitar semente e saíra-amarela (Tangara cayana). 

NÃO PASSERIFORMES (em sentido horário a partir do topo à esq.): 
Ema (Rhea americana), urubu (Coragyps atratus), quero-quero (Vanellus chilensis) em voo, 
anu-preto (Crotophaga ani), martim-pescador-grande (Megaceryle toquata) em voo, joão-
bobo (Nystalus chacuru). 

Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) 
alimentando filhote, campus Butantã USP 
São Paulo-SP.  Note a ponta do bico do 
filhote.        → 
Nikon D600 + TC14EII + Nikkor 600mm f/4D AF-S (=840mm 
f/5.6) + tripé; ISO 1250, f/8 a 1/1600s;  recorte de 10% 
(2,4/24MP);  06/10/2013, 08:13. 

↑ Ariramba-de-cauda-ruiva (Galbula 
ruficauda) prestes a engolir abelha. Nikon 
D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm; ISO 
3200, f/5.6 a 1/1250s;  recorte de 17% (3,5/21MP);  
24/09/2019, 13:41. 

Gavião-do-rabo-branco (Geranoaetus 
albicaudatus) em árvore de campo cerrado, 
lubrificando olho em dia ensolarado.  Nikon D7200 + 
Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 400mm; ISO 400, f/6.3 a 

1/1250s; recorte de 12% (3,5/24MP);  30/05/2019, 09:16. ↓ 

↑ Batuqueiro (Saltatricula atricollis) limpando bico em 
galho, campo cerrado. Nikon D300 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G 
AF-S VR (=600mm f;5.6); ISO 200, f/5.6 a 1/500s;  recorte de 25% (3/12MP);  
09/09/2010, 16:00. 

↑ Sabiá-poca (Turdus amaurochalinus)  
consumindo frutos em cerrado. Nikon D810 + Nikkor 
200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm; ISO 280, f/7.1 a 1/1000s; 
recorte de apenas 5,5% (2/36MP);  25/12/2019, 07:51. 
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 COMPORTAMENTOS DE FORRAGEAMENTO 

 Parte considerável da vida de todos os animais consiste em buscar recursos 
energéticos (alimentos) para a sua sobrevivência, crescimento e reprodução. 
Contudo, encontrar comida nem sempre é uma tarefa simples para os seres vivos. 
Sempre há alguma limitação na disponibilidade de recursos. Quando pensamos nas 
comunidades de aves, podemos perceber que elas consomem uma grande variedade 
de itens alimentares, como pode ser visto no “box” Principais Tipos de Dieta das Aves. 
Todo o processo utilizado pelos animais para procurar, conquistar e ingerir os 
alimentos pode ser chamado de comportamento de forrageamento. Geralmente 
utilizam estratégias que maximizam a conquista de nutrientes, com o menor custo 
energético. Tais comportamentos envolvem: procura, ataque, local onde vai forragear, 
item alimentar e manipulação do item capturado. Para cada uma destas categorias ou 
etapas existe uma diversidade de técnicas utilizadas pelas diferentes espécies de aves 
e aqui descrevemos as mais comuns, seguindo  Volpato & Mendonça-Lima (2002):  
 

 Procura: comportamento utilizado para encontrar o item alimentar ou o 
substrato onde o item está escondido. A procura acaba quando o ataque 
acontece.  As aves podem procurar suas presas ou alimento a partir de um 
poleiro, olhando para um lado e outro, ou caminhando, saltando, pulando, 
escalando, planando ou voando. Quando a procura é realizada por meio de 
deslocamentos contínuos em busca do alimento, dizemos que a ave é uma 
“forrageadora ativa”, como fazem as andorinhas, por exemplo. Outras aves, como 
os tiranídeos, utilizam o modo de procura conhecido como “senta-e-espera”, 
caracterizado pela permanência em um poleiro enquanto investigam o ambiente 
ao redor, antes de investir em um ataque.  

Bandoleta (Cypsnagra hirundinacea) 
procurando pequenos artrópodes em 
folha.                   → 
Nikon D7200 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S 
VR (=600mm f/5.6), ISO 800, f/6.3 a 1/1600s; recorte 
de 25%  (6/24MP); 05/06/2014, 07:44.  

← Andorinha (Pygochelidon 
cyanoleuca) subadulta - v. faixa bege 
no peito - procurando ativamente 
em voo e prestes a capturar inseto 
alado, sobre campo cerrado. Faça 
zoom de 100-150% para observar 
melhor. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E 

AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 1250, 
f/6.3 a 1/2500s;  recorte de 10% (2,2/21MP); 
19/11/2019, 16:08. 

← Ao contrário da andorinha ao 
lado, este beija-flor-de-orelha-
violeta (Colibri serrirostris) partiu de 
um poleiro - tática “senta e espera” 
para atacar o inseto no ar.  Nikon D810 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk, ISO 220, f/7.1 a 1/1000s;  
recorte de apenas 4% (1,4/36MP); 12512/2019, 
06:23. 
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 COMPORTAMENTOS DE FORRAGEAMENTO 

← ♂ de pica-pau-anão-escamado (Picumnus albosquamatus) 

retirando lascas de madeira de um galho de árvore antes de 
capturar pupa ou larva de inseto (veja a zoom de 200%); 
campo cerrado em transição com brejo. Nikon D7200 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 410mm + coronha BushHawk, ISO 6400, f/6.3 a 1/2500s, 
recorte em cada imagem de 13% (3,5/24MP);  12/12/2019, 17:24.   

  

 Ataque: movimento direto no qual a ave avança sobre a presa 
ou substrato onde o mesma está. Consideramos aqui desde o 
momento em que o item alimentar é encontrado até a captura. 
Muitos são os modos de ataque utilizados pelas aves. Dentre os 
principais temos:  

 

1) Com a ave perto do poleiro, ou seja, a ave captura do local 
onde está pousada: 

 (a) manobras de superfície: o item é capturado próximo 
da ave, com algum grau de extensão de pernas ou 
pescoço. Ela pode também se pendurar usando pernas e 
dedos para suspender o corpo abaixo do nível dos pés 
para captura de alimentos. 

 (b) manobras de sub-superfície sem manipular 
substrato: a ave pode investigar (ou inspecionar) ao 
inserir o bico dentro de fendas ou ocos em substratos 
variados, como troncos, musgos, folhagem ou barro.  

(c) manobras de sub-superfície com manipulação de 
substrato: a ave pode abrir o bico para alargar o 
substrato ou mesmo remover porções deste para 
capturar a presa, como os pica-paus fazem.  Estes 
também podem martelar o substrato.  

 

2) Com a ave saindo do poleiro para capturar o alimento. 
Podem realizar manobras aéreas de diversas formas:  

(a) saltar: salto em direção ao alimento que está longe para 
o alcance.  

(b) investir: a ave voa partindo de um poleiro para atacar a 
presa ou alimento. 

(c) investir-pairar: a ave paira (“peneira”) na frente do 
substrato-alvo antes de atacar a presa ou alimento.  

(d) perseguir em voo: manobra típica de andorinhas e 
andorinhões. 

↑ Gavião-peneira (Elanus leucurus) antes do ataque final à presa, “peneirando” ou pairando em 
uma mesma posição acima de campo limpo. Sequência de 2 s.  Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-

S VR (=510mm f/4.8) + coronha BushHawk; ISO 250, f/8 a 1/1000s;  recorte em cada imagem de apenas 8% (1/12MP);  24/06/2010, 08:46. 

↑ Apesar da cambacica (Coereba flaveola) ser normalmente nectarívora, ela não despreza artrópodes 
como essa aranha, capturada após “investigação” ou inspeção de 2,5 s entre folhas. Note na 1a. foto que 
ela abre o bico para espaçar as folhas, com o fim de observar melhor o fundo do emaranhado. Nikon D500 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 2000, f/5.6 a 1/1250s;  recorte em cada imagem de 14% (3/21MP);  
16/09/2020, 11:21. 
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↑ Pica-pau-do-campo ♀ (Colaptes campestris) forrageando no solo, revirando terra e investigando sob a superfície, provavelmente por cupins, campus Butantã USP São Paulo-SP.  Sequência de 2 segundos.    
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm; ISO 1800, f/5.6 a 1/500s;  recorte de 12,5% (3/21MP) em cada imagem;  30/03/2020, 09:18. 

  

 Local ou sítio de forrageio: 
 Envolve os locais onde o forrageio acontece ou até 
um substrato específico. Podemos incluir aqui solo, 
galho, folha, tronco, flor, fruto, ar, água, etc. 
 

 Item alimentar: 
 São os  tipos de alimentos em geral. Aqui há 
enorme diversidade variando de acordo com o grupo 
de aves estudado. Ver “box” Principais Tipos de Dieta 
das Aves. 
 

 Manipulação do item alimentar:  
 Detalhes sobre como o alimento é manipulado 
antes de ser consumido. Pode ser engolido 
rapidamente, mascado antes de engolir, esmagado, 
sacudido, batido contra um substrato, etc.  

← Situação curiosa onde o alimento (fruto 
da pinha-do-campo, Duguetia furfuracea) 
é ao mesmo tempo o substrato para a 
bandoleta (Cypsnagra hirundinacea) em 
campo sujo.    Nikon D7100 + TC16A modificado + 

Nikkor 400mm f/3.5 ai-s EDIF (=640mm f/5.6) + coronha 
BushHawk, ISO 640, f/9 a 1/400s; recorte de 25% (6/24MP);  
25/11/2014, 08:55.   

 COMPORTAMENTOS DE FORRAGEAMENTO 

Pipira-vermelha (Ramphocelus carbo) ♀ 

mascando fruto de pixirica-amarela (Miconia 
sellowiana) antes de engoli-lo, sequência de 2 s. 
Nikon D7200 + Nikkor 800mm f5.6 ai-s EDIF + tripé; ISO 1000, f/8 a 

1/800s; recorte de apenas 2% (0,5/24MP); 10/11/2017, 08:39.  ↓ 
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As aves exploram uma diversidade enorme de ambientes, desde 
os pólos até regiões tropicais e desde o cume de montanhas até 
os oceanos e ambientes de água doce. Mesmo quando 
consideramos apenas comunidades de uma determinada região, 
como na EEcI, a diversidade ainda é muito grande. Algumas aves 
são especialistas em determinados recursos alimentares, 
enquanto outras diversificam a dieta e são consideradas 
generalistas, havendo logicamente um gradiente entre estes 
extremos em que a maior parte das espécies se encontra. Entre 
os tipos de categoria de dieta principais das aves, 
contextualizando para os ambientes presentes na EEcI e região, 
temos: 

 Onívoros: comem vários tipos de alimentos, não se 
restringindo a apenas um, e necessariamente incluindo  
vegetais e animais; p.ex. um sabiá explorando frutos e 
insetos, ou um marreco que consumiria não só plantas 
aquáticas, mas também invertebrados aquáticos, ou o caso 
do "protótipo" de onívoro, como o bem-te-vi, o qual além 
de vários artrópodes e frutos também não despreza 
peixinhos, lagartixas e até restos de comida humana. Não 
surpreendentemente são aves que têm "um jogo de 
cintura" maior que as especialistas numa época de escassez 
de algum recurso alimentar, p.ex. com o sumiço de quase 
todas as frutas no pico da estação seca, podem mudar a 
dieta para outros itens sem problema. 

 Carnívoros: em um sentido amplo seriam aves que predam 
ou capturam e matam outro animal. Contudo, em 
Ornitologia há a separação em categorias mais específicas, 
e carnívoros aqui se refere a predadores de outros 
vertebrados tetrápodes (exclui peixes). 
Assim, carnívoros incluem em boa medida os gaviões, 
falcões e corujas de maior porte que baseiam sua dieta em 
roedores e outros pequenos mamíferos, aves (veja o “box” 
Comportamento de Tumulto), lagartos, cobras e anfíbios.  

 Piscívoros: englobam os peixes como sua base alimentar, 
como no caso de garças, martins-pescadores e da águia-
pescadora. 

↑  Dois dos roedores mais comuns na dieta de aves de 
rapina no cerrado são Calomys tener - Nikon FM2 + Micro-Nikkor 
55mm f/2.8 ai-s + flash; Ektachrome EBII ISO 100 digitalizado;  recorte de ~75% 
do slide original;  maio de 2000. 

e Necromys lasiurus. Nikon F90x + Tanrom 1.4TC + Micro-Nikkor 60mm 
f/2.8D AF (=84mm f4) + flash; Fujichrome RDPIII ISO 100 digitalizado;  recorte de 

~70% do slide original;  janeiro de 2003. ↓ 

← ♀ de tiziu 
(Volatinia jacarina) 
como exemplo de 
presa para aves de 
rapina. Nikon D7200  + 
TC17EII + Nikkor 300mm 
f/4D AF-S (=510mm f/6.7), 
ISO 320, f/6.7 a 1/1250s; 
recorte de apenas 5%  
(1,2/24MP); 28/05/2020, 
08:00.  © Anna Caroline C. 
Ritter. 

Peixes nativos ou mesmo exóticos como essa tilápia são 
a base da dieta dos piscívoros, desde garças até águias-
pescadoras. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm; 
ISO 720, f/6.3 a 1/1600s; recorte de 48% (10/21MP); 28/05/2020, 11:45.  ↓ 

Anfíbios como esta 
perereca (Boana sp) 
podem ser presa 
complementar de várias 
aves aquáticas.         → 
Nikon F90x + teleconversor 1,4x 
Tanrom + Micro-Nikkor 60mm 
f/2.8D AF (=84mm f/4) + flash; 
Fujichrome RDPIII ISO 100 
digitalizado;  recorte de ~80% do 
slide original;  junho de 2002. 

Lagartos como esse 
calango-verde (Ameiva 
ameiva) são presas 
complementares de 
várias aves de rapina 
diurnas.                  → 
Nikon D300 + TC17EII Nikkor 
400mm f/2.8D AF-I (=680 mm 
f/4.8) + tripé; ISO 500, f/5.6 a 
1/250s; recorte de 83% 
(10/12MP);  23/12/2009. 
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 Insetívoros: como já mencionado, em sentido amplo seriam “carnívoros”, 
mas em Ornitologia há esta categoria por sua importância - tipo de 
alimento mais comum em grande parte das aves, desde consumo 
ocasional (como papas-capim que pegam cupins alados nas revoadas 
destes) até aves que exclusivamente se alimentam de insetos, como 
andorinhões (Apodidae), andorinhas (Hirundinidae) e  arirambas 
(Galbulidae). Incluem não só insetos mas todos os demais artrópodes, 
como aranhas, escorpiões e milípedes. 

 Frugívoros: outra categoria importante, pois também uma grande parte 
das aves consome frutos ao menos eventualmente, que incluem os vários 
tipos (bagas, drupas e frutos compostos como os da embaúba - Cecropia 
spp. até arilo de sementes ariladas de frutos tipo cápsula). Importante 
destacar que nesta categoria o consumo é prioritariamente da polpa ou 
arilo, não das sementes ou digestão destas - assim, estas são defecadas ou 
regurgitadas intactas. Temos como exemplos o soldadinho, o fim-fim e os 
tucanuçus. Embora nem sempre seja o caso, boa parte dessas aves têm o 
potencial de disseminar as sementes e espalhar as plantas pelo ambiente. 

 Granívoros: junto das quatro categorias anteriores, está entre os cinco 
tipos de dieta mais prevalentes na Classe Aves. Neste caso a ave se 
interessa mais (ou exclusivamente) pelas sementes, tendo adaptações 
anatômicas e/ou fisiológicas que permitem as quebrar e/ou digerir, 
portanto atuando como verdadeira predadora dessas sementes. Papas-
capim, rolinhas e periquitos são alguns dos exemplos. 

← Fruto do tipo 
cápsula (Matayba 
guianensis) 
exibindo semente 
cobertas de arilo. 
Nikon  D610 + PC Micro-
Nikkor 85mm f/2.8D, ISO 
500, f/9.5 a 1/320s; 
recorte de 42%  
(10/24MP); 30/11/2017, 
09:37.  

← Frutos maduros 
do tipo baga da 
pixirica (Miconia 
sellowiana). Nikon  
D610 +  anel reversor + 
Nikkor 28-50mm f/3.5 ai-s 
@ 28mm + tripé, ISO 
1600, f/8 a 1/8s; 
encadeamento de foco de 
5 imagens; recorte de 83% 
(20/24MP); 02/12/2017, 
12:24.  

↑ Besouros como este escaravelho estão entre alguns 
dos principais itens na dieta de aves. Nikon  D610 + Nikkor 28-
50mm f/3.5ais invertida @ 50mm, ISO 400 f/11 a 1/200s; recorte de 69% 
(16,5/24MP). 

↑ Milípedes (Diplopoda) como este piolho-de-cobra 
podem ser eventualmente presa de aves. Nikon  FM + tubo 
extensão + Nikkor 50mm f/2 ai  + flash, Fujichrome Velvia ISO 50 digitalizado,  
f/11 a 1/125s; recorte de 60% do slide original.  

↑ Ortópteros como este grilo são comuns na dieta de 
aves noturnas como corujas-buraqueiras. Nikon  FM + tubo 
extensão 12mm + Nikkor 50mm f/2 ai, Fujichrome Velvia ISO 50 digitalizado,   
recorte de 90% do slide original. 

↑ Bandoleta (Cypsnagra hirundinacea) atuando como granívora ao 
predar a semente do pau-de-tucano (Vochysia tucanorum). Nikon  D7000 + 
TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6), ISO 1250, f/6.3 a 1/250s; recorte de 10% 
(2,4/24MP); 27/08/2013, 17:14-15. No detalhe, fruto (cápsula), semente alada e  
embrião. Nikon  D600 + Micro-Nikkor 55mm f/3.5 ai; 01/09/2013. 

↑ Primavera (Xolmis cinereus) predando barata 
Parahormetica sp (Blattodea). Nikon  D7000 +  TC20EIII + Nikkor 
300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6), ISO 400, f/9 a 1/250s; recorte de apenas 
5% (0,8/16MP); 07/06/2013, 10:13. 
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 Folívoros e Florívoros: categorias bastante raras entre as aves, 
caracterizadas pelo consumo de folhas e flores, respectivamente. 
Geralmente ocorre em épocas secas, quando as frutas e outros alimentos 
estão menos disponíveis. Este hábito pode ser observado entre algumas 
espécies da família Psittacidae (periquitos) e Thraupidae (sanhaços e 
saíras, como Tangara cayana - v. foto), que utilizam pétalas, botões florais, 
e brotos de folhas como complemento em sua dieta.  

 Nectarívoros: no sentido amplo de florivoria este hábito alimentar 
estaria incluído. Contudo, pela importância na dieta e especialização de 
algumas aves, esta categoria se destaca sozinha. O néctar é um composto 
adocicado cuja função é atrair animais que o utilizam como alimento rico 
em energia. Ao adquirir o néctar, tocam os órgãos reprodutivos das plantas 
promovendo a polinização. Os beija-flores são as aves neotropicais 
essencialmente nectarívoras, embora outros grupos possam consumir 
néctar de maneira complementar em suas dietas (alguns Thraupidae e 
Icteridae). O bico e a comprida língua dos beija-flores, além da capacidade 
de pairar na frente da flor, são características especializadas que permitem 
que estas aves suguem de forma eficiente o néctar do tubo floral. Os beija-
flores visitam frequentemente muitas flores para suprir as suas altas 
necessidades energéticas.  

 Detritívoros: outra categoria de alimentação especializada, envolve aves 
que se alimentam de organismos mortos e em decomposição. O grupo dos 
urubus é claro exemplo, embora outras aves eventualmente atuem como 
detritívoros, p. ex., como é o caso do carcará (Caracara plancus). 
Desempenham importante papel ao “sanear” o ambiente e acelerar o 
desaparecimento de matéria orgânica que, de outra maneira, demoraria 
mais tempo para ser decomposta.  

 Por fim, é importante destacar o aspecto quantitativo para a classificação 
em tipos de dieta. Por exemplo, se alguma ave consome insetos, frutos, néctar 
e pequenos vertebrados, poderíamos a princípio categorizá-la como onívora, 
contudo, sem considerar as quantidades ingeridas, isso não é correto 
tecnicamente. Por exemplo, essa ave poderia estar consumindo 90% de insetos, 
com os demais itens somados atingindo apenas 10%. Neste contexto ela deve 
ser classificada como insetívora e não onívora. Os limites quantitativos podem 
variar, mas normalmente podemos considerar pelo menos 51% ou mais (alguns 
autores consideram 67% ou mais) de um determinado tipo de item para 
classificarmos a ave numa determinada categoria. Para onívoros, então não 
poderíamos ter nenhuma categoria de alimento acima de 50% de consumo. 

← Flores, além de um 
recurso em si (néctar, 
pétalas) podem também 
atrair aves insetívoras para 
buscar micro-artrópodes 
visitantes, e neste caso, até 
de insetos maiores como 
este gafanhoto. Nikon  D7200 + 
Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm + coronha BushHawk, ISO 400, 
f/6.3 a 1/1600s; 33% cropped 
(8/24MP); 20/03/2019, 09:59.   

↑ Animais mortos, como este touro na margem da 
Lagoa Dourada - limite norte da EEcI, são o alimento dos 
detritívoros urubus. Nikon  D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S 
VR (=510mm f/4.8) + coronha BushHawk, ISO 250, f/8 a 1/800s; 25% cropped 
(3/12MP); 15/06/2011, 11:23.   

↑ Beija-flor-de-orelha-violeta (Colibri serrirostris) 
extraindo néctar de flor do imbiri (Esterhazya nervosa) 
em beira de campo úmido. Nikon  D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E 
AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 800, f/6.3 a 1/1000s; 50% cropped 
(12/24MP); 17/10/2018, 08:33.   

↑ Consumo de pétalas de ipê-
amarelo (Handroanthus ochraceus)  
no campo cerrado, por ♀ de saíra-
amarela (Tangara cayana). Nikon  D7100 + 
TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm 
f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 320, f/7.1 a 1/500s; 
21% cropped (5/24MP); 10/09/2014, 16:04.   

↑ Predação da semente de 
braquiária pelo granívoro coleirinho 
♂ (Sporophila caerulescens). Nikon 
D7200 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S 
(=510mm f/6.7) + apoio em janela de jipe, ISO 1600, 
f/11 a 1/800s; recorte de 11% (2,7/24MP); 
23/12/2017, 11:19.   
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  PREDADORES DE AVES 

 As aves estão dentre alguns dos itens alimentares 
explorados por uma grande variedade de animais, e isto não é 
diferente para as aves que ocorrem na EEcI. Neste “box” 
descrevemos e ilustramos alguns exemplos mais comuns de 
animais que representam perigo real às aves e pássaros nesta 
unidade de conservação. 

 Os predadores de aves mais usuais encontram-se: no 
próprio grupo das aves, em especial nas Ordens Accipitriformes 
(gaviões), Strigiformes (corujas) e Falconiformes (falcões); no 
grupos dos mamíferos, em particular na Ordem Carnivora (lobo-
guará, gatos-do-mato, etc.); e nos répteis, especialmente as 
serpentes, jacarés e,  menos comumente, lagartos maiores. Isto 
não quer dizer que eventualmente alguns sapos e até peixes 
maiores não possam predar pequenas aves ou filhotes, isto é 
possível, mas aparentemente muito menos comum pela falta de 
relatos na literatura científica, a qual também registra poucos 
casos, mas surpreendentes, de beija-flores sendo vítimas de 
predação por aranhas (Araneae) e até por louva-deus 
(Mantidae) de tamanhos avantajados.  

 Especificamente na EEcI, dentre os predadores mais 
comuns e que têm na sua dieta uma grande parte composta de 
aves  encontram-se justamente outras aves: as aves de rapina 
diurnas como o falcão-de-coleira (Falco femoralis, que pode 
chegar a mais de 90% de aves na dieta) e as noturnas, como a 
coruja-orelhuda (Asio clamator) – mais de 40% da dieta, e o 
mocho-diabo (Asio stygius) – quase 90% dos itens capturados 
são aves! O caburé (Glaucidium brasilianum) é outro predador 
importante com cerca de metade da dieta composta por aves, 
às vezes grandes em relação ao seu tamanho (v. foto). Não à toa 
aves de rapina estão dentre os principais desencadeadores do 
comportamento de tumulto (ver “box” sobre o tema) contra 
eles por parte de várias espécies de aves menores. 

← Predação de tesoura 
(Tyrannus savana) pelo 
caburé (Glaucidium 
brasilianum) - Reserva 
Legal da UFSCar, São 
Carlos-SP. A tesoura pesa 
quase metade daa massa 
corporal do caburé. Nikon 

F3HP + Sigma 400mm f/5.6 APO + 
tripé; Ektachrome EB ISO 100 
digitalizado, f/5.6 a 1/60s, sem 
recorte;  outubro de 1995, ~09:00.  

Coruja-orelhuda (Asio clamator) em 
árvore de campo cerrado.              → 
Nikon F4s + Nikkor 300mm f/4  EDIF AF + flash SB-28 
seguro na mão, Fujichrome RDPIII, ISO 100 digitalizado; 
recorte de ~33 % do slide original;  20 de setembro de 
2002. Atraída por playback, co-autoria da foto: © Ana C. 
Rocha Braga (segurou lanterna para focagem). 

Mocho-diabo (Asio 
stygius) pousado em 
árvore de copa densa.    →   
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm 
f/5.6E AF-S VR @ 270mm,  ISO 1800, 
f/5.6 a 1/500s; recorte de 33% 
(7/21MP);  07/07/2020, 11:21. 

Falcão-de-coleira (Falco femoralis) pousado em poste 
de madeira na divisa leste da EEcI, campo cerrado. →     
Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) apoiado 
na janela de jipe, ISO 250, f/8 a 1/800s; recorte de  15% (1,8/12MP);  
24/06/2010, 14:04. 
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↑ Jibóia (Boa constrictor) iniciando travessia de aceiro entre campos 
cerrados. Uma das serpentes que inclui muitas aves em sua dieta. Nikon  
D7000 +  TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6), ISO 400, f/8 a 1/1250s; recorte de 
62,5% (10/16MP); 06/06/2013, 11:12.  

 Entre os mamíferos predadores de aves que ocorrem em Itirapina, podemos 
citar o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus, ~12% de aves na dieta), o cachorro-do-
mato (Cerdocyon thous, 7-18%), e felídeos como o gato-mourisco ou jaguarundi 
(Puma yagouaroundi, ~21%). 

 Por fim, dentre os répteis, apresentam importância as várias serpentes 
existentes na EEcI (Sawaya et al. 2008), particularmente a jiboia (Boa constrictor) que 
tem nas aves seu principal item alimentar. Também lagartos de maior porte como o 
teiú (Salvator merianae), apesar de onívoros,  não desprezam ovos em ninhos de 
aves e eventualmente algum filhote desgarrado. 

↑ Gato-mourisco ou jaguarundi (Puma yagouaroundi) em borda de 
aceiro com transição de mata-de-galeria com cerrado. Nikon  D810 + Nikkor 
200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 210mm + coronha BushHawk, ISO 500, f/11 a 1/200s; recorte de 30% 
(11/36MP); 24/09/2018, 08:44.  

↑ Teiú [Salvator (=Tupinambis) merianae] em aceiro entre mata-de-galeria e cerrado s.s. Nikon  D810 
+ Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 500, f/5.6 a 1/1600s; recorte de 25% (9/36MP); 21/09/2018, 17:02.  

← Cachorro-do-mato 
(Cerdocyon thous) 
subadulto em aceiro 
entre matas brejosas. 
Nikon  D810 + Nikkor 200-
500mm f/5.6E AF-S VR @ 
480mm + coronha BushHawk, 
ISO 1000, f/8 a 1/640s; recorte 
de 12% (4,4/36MP); 
09/11/2018, 07:02.  

Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) em aceiro entre 
campos limpos, manhã enevoada. Nikon  D7100 +TC20EIII + 
Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 
400, f/8 a 1/800s; recorte de 12% (4,4/36MP); 06/06/2014, 08:43.  ↓ 
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 BANDOS MISTOS 

 Muitas espécies de animais vivem em grupos, alguns temporários, outros não, e realizam 
coletivamente muitas de suas atividades diárias. Este modo de vida pode ser bastante vantajoso porque 
ajuda na proteção contra predadores e também no aumento da eficiência durante a busca por 
alimentos. Enquanto alguns indivíduos ficam atentos aos possíveis predadores, outros buscam comida e 
depois revezam. Entre as aves, podemos observar grupos com integrantes de espécies distintas, o que 
chamamos de bandos mistos (também chamados heteroespecíficos). Podemos observar estes bandos 
quando os indivíduos das diferentes espécies seguem uns aos outros em uma mesma direção e, alguns 
deles, que chamamos de sentinelas, param de procurar por alimentos e começam a dedicar-se à 
vigilância para defender o grupo. O indivíduo sentinela fica geralmente empoleirado em locais mais altos, 
vocalizando bastante para chamar as outras aves e alertar quando há perigos no ambiente. Nestes 
grupos, uma das espécies envolvidas é chamada de líder ou nuclear, e pode ser identificada por algumas 
características: geralmente possuem penas mais claras ou neutras e movimentam-se mais durante a 
busca por alimentos. Os indivíduos da espécie líder geralmente são seguidos pelas outras espécies 
quando vocalizam, e normalmente são a espécie mais alerta no bando misto.  Nos cerrados de Itirapina a 
espécie líder costuma ser o batuqueiro (Saltatricula atricollis), e na falta dele a bandoleta (Cypsnagra 
hirundinacea) o substitui. 

 No Cerrado, podemos observar uma diversidade de aves que participam destes bandos mistos, 
dentre as quais destacamos algumas das mais frequentes, além das duas líderes já citadas, o tiê-do-
cerrado (Neothraupis fasciata), o canário-do-campo (Emberizoides herbicola), o uí-pi (Synallaxis 
albescens) e o tico-tico-do-campo (Ammodramus humeralis), entre outras. Como muitas das áreas 
do Cerrado são abertas e as aves podem ser facilmente encontradas pelos seus predadores, estes 
bandos podem oferecer uma estratégia que aumenta a proteção, além de ajudar na eficiência 
alimentar. Na EEcI não é diferente e podemos encontrar tais bandos, com muitas espécies 
envolvidas. Um exemplo que observamos recentemente foi a associação formada pela tesoura-do-
brejo (Gubernetes yetapa) e o chopim-do-brejo (Pseudoleistes guirahuro). A presença de predadores 
como o falcão-de-coleira (Falco femoralis) e o quiriquiri (Falco sparverius) nos campos abertos da 
EEcI pode desencadear a formação de bandos mistos que tentam evitar a predação.  

Bando misto com 3 
espécies,  arbusto seco de 
campo sujo: chopim-do-
brejo/Pseudoleistes 
guirahuro (topo à esq.), 
joão-bobo/Nystalus 
chacuru (centro e topo à 
dir.) e bandoleta/
Cypsnagra hirundinacea 
(centro e abaixo à dir.).   →     
Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 
300mm f/2.8G AF-S (=600mm f/5.6) + 
coronha BushHawk, ISO 500, f/8 a 
1/2000s, recorte de 50% (12/24MP);  
11/09/2014, 10:50.   

↑ Grupo heteroespecífico num fim de tarde de estação seca no campo cerrado: tiê-do-cerrado/
Neothraupis fasciata (embaixo à esq.), batuqueiro/Saltatriculla atricollis (centro) e sabiá-do-campo/
Mimus saturninus (acima à dir.). Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 330mm; ISO 500, f/11 a 1/200s;  recorte de 50% 
(12/24MP);  30/05/2019, 17:02. 
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↑ Associação de duas espécies comum na EEcI : tesouras-do-brejo (Gubernetes yetapa) e 
chopins-do-brejo (Pseudoleistes guirahuro). Canon PowerShot SX50 HS a 175mm, ISO 800, f/6.5 a 1/250s; 

14/08/2013, 09:21. © Andrea Ferrari. 

← Um “duo misto” bastante recorrente nos campos é este 
entre o joão-de-barro (Furnarius rufus, esq.)  e o sabiá-do-
campo (Mimus saturninus). Nikon V1 + FT1 + Nikkor 300mm f/4D AF-S; ISO 
180, f/4.5 a 1/500s;  recorte de 36% (3,6/10MP);  27/03/2019, 17:34.  

Bando misto de 3 espécies, com 10 
tizius (3 deles ♂s jovens)/Volatinia 
jacarina, um ♂ de tico-tico-rei/
Coryphospingus cucullatus e um 
sentinela com vocalização de alarme 
no topo à direita - ♂ de papa-formiga
-vermelho (Formicivora rufa).           → 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
390mm; ISO 500, f/10 a 1/500s; recorte de 62,5% 
(15/24MP);  03/07/2019, 08:29.  



 166 

 

 

 COMPORTAMENTO DE TUMULTO 

 Uma das táticas anti-predação mais peculiares, e à primeira vista 
suicidas, que algumas aves desenvolveram no processo da evolução 
biológica, é a do comportamento de tumulto (ou de mobilização) - “mobbing 
behaviour” na literatura em inglês. Os primeiros naturalistas que a 
descreveram, ainda no século 18, ficaram intrigados quando viam pequenos 
pássaros e beija-flores, dentre várias espécies, que, ao invés de se 
esconderem ou fugirem quando descobriam um potencial predador, como 
um gavião ou uma coruja, ao contrário, se aproximavam e se exibiam com 
vocalizações e movimentos corporais irritadiços. Alguns indivíduos chegavam 
a dar rasantes ou até atacar fisicamente ao predador. 

 Diferente portanto de uma mera defesa contra um ataque de um 
predador, ou um simples comportamento de alarme ao visualizar um 
predador, o comportamento de tumulto envolve: 1) um indivíduo de espécie 
de ave menor  potencial presa descobre/avista um potencial predador, o qual 
na maioria dos casos nem sequer está caçando, pode estar simplesmente 
descansando ou se deslocando em voo; 2) este indivíduo da potencial presa 
inicia então o comportamento de tumulto com vocalizações típicas 
(analisando um sonograma descobrimos que são exclusivas e diferentes de 
meros alarmes), esta comunicação causa a atração de outros indivíduos da 
mesma espécie e, muitas vezes, de outras espécies de potenciais presas; 3) 
com o tempo há portanto uma aglomeração de vários indivíduos dessas aves 
menores que em conjunto começam a se aproximar e alguns até investirem 
em rasantes e ataques ao predador; 4) na maioria absoluta dos casos, após 
alguns minutos o predador acaba fugindo e se afastando do local. 

 Os pesquisadores da metade final do século 20 até nossos dias têm 
verificado que, apesar dos altos custos envolvidos nesse comportamento 
arriscado (não só gasto energético, mas até em alguns raros casos o predador 
ao invés de fugir contra-ataca e preda um dos "tumultuadores" - v. foto do 
caburé x tesoura na página seguinte), os benefícios tendem a ser maiores e, 
com este "saldo positivo" o comportamento se fixou em várias espécies de 
aves (e alguns mamíferos e peixes também) no processo evolutivo. Por 
exemplo, ao afastar o predador potencial de uma região (o que, volto a 
insistir, ocorre na maioria absoluta dos casos), aquela congregação de aves 
tem o grande benefício de "zerar" o risco de predação que haveria para elas 
mesmas e suas eventuais proles naquela região onde estão seus territórios 
ou áreas de vidas.   

↑ Investida de dois pássaros exibindo tumulto contra o carcará (C. 
plancus): tesoura (T. savana) e suiriri (T. melancholicus), este último 
chegando a bicar a nuca do carcará! Tarde nublada sobre campo cerrado. 
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 1000-1250, f/5.6 
a 1/500s;  recorte de apenas 10% (2,1/21MP) - acima e 19% (4/21MP) - abaixo;  22/10/2019, 17:24. 

Veja em zoom de 100%. 
Apenas 2 segundos depois a tesoura revezou com o suiriri e também 
atacou fisicamente por trás o dorso do caracará! ↓ 

↑ Tesoura (Tyrannus savana) dando rasante por trás 
em um carcará (Caracara plancus) pousado em árvore 
de campo cerrado. O carcará estava aparentemente 
“tranquilo” com uma perna recolhida, mas momentos 
depois, com o surgimento de mais uma tesoura, ele 
acabou fugindo. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
330mm + coronha BushHawk; ISO 400, f/6.3 a 1/2000s;  recorte de 24% 
(5/21MP);  21/11/2019, 08:29. 
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 É interessante destacar que esta tática comportamental não 
necessariamente ocorre em todas as aves. Por exemplo, pombas e 
rolinhas (Columbidae) tendem a não exibir muito este comportamento, 
enquanto pássaros como suiriris e bem-te-vis (Tyrannidae) e aves como 
beija-flores (Trochilidae), estão dentre algumas das espécies mais 
propensas a exibir o tumulto.  
 Por último, e não surpreendentemente, algumas evidências mostram 
que este comportamento é mais frequente em épocas de reprodução das 
potenciais presas, período crítico que envolveria a minimização de 
ataques às proles dessas aves "tumultuadoras" - algo que pode ser 
checado pelas datas das próprias fotos ilustrativas neste "box". Também 
não surpreende que esta tática comportamental seja mais exibida contra 
reais predadores das espécies envolvidas, pois não faria sentido 
biológico gastar energia contra algum animal que não representasse 
verdadeira ameaça. Por exemplo, em um estudo feito na própria EEcI, 
revelamos que a coruja-orelhuda (Asio clamator) sofria intensidade maior 
de tumulto do que a suindara (Tyto furcata), sendo que não nos 
espantamos em observar que o primeiro predador tem quase metade da 
dieta composta por pequenas aves, enquanto o segundo baseia sua dieta 
em roedores e insetos, raramente pegando aves. 

←  Grupo de 6 indivíduos de 4 espécies de 
pássaros (2 suiriris - Tyrannus melancholicus,  2 
suiriris-de-garganta-branca - T. albogularis, 1 
andorinha-pequena-de-casa -    Pygochelidon 
cyanoleuca e 1 bem-te-vi - Pitangus 
sulphuratus)    perseguindo o gavião-
pernilongo (Geranospiza caerulescens) sobre a 
Lagoa Dourada, limite norte da EEcI; fim de 
tarde.  Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 

500mm + coronha BushHawk; ISO 900, f/6.3 a 1/1250s;  recorte de 
19% (4/21MP);  20/11/2019, 17:17. 

Suiriri (T. melancholicus)  atacando fisicamente o gavião-pernilongo (G. caerulescens) sobre a Lagoa Dourada, limite norte da EEcI; fim de tarde. 
Veja a 100-200% de zoom nas garras do gavião um filhote de pássaro não identificado!   Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; 

ISO 900, f/6.3 a 1/1250s;  recorte de 19% (4/21MP);  20/11/2019, 17:17. ↓ 

← Predação de tesoura 
(Tyrannus savana) que 
fazia tumulto contra o 
caburé (Glaucidium 
brasilianum) - Reserva 
Legal da UFSCar, São 
Carlos-SP.  Embora raro, 
o contra-ataque do 
predador pode ocorrer e 
pode ser fatal.   Nikon F3HP 

+ Sigma 400mm f/5.6 APO + tripé; 
Ektachrome EB ISO 100 
digitalizado, f/5.6 a 1/60s, outubro 
de 1995, 09:00.  
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↑ Exemplo comum de rasante “cautelosa” (sem contato físico) da tesoura (Tyrannus savana) no gavião-pernilongo (Geranospiza caerulescens) que foge da investida; sequência de 2 segundos.   
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 800, f/6.3 a 1/2000s;  recorte de apenas 10% (2,4/24MP) em cada imagem;  17/10/2018, 09:00. 

Suiriri-de-garganta-branca (T. 
albogularis) e tesoura (T. 
savana) perseguindo o 
carrapateiro (M. chimachima).→  
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S 
VR @ 350mm + coronha BushHawk; ISO 1400, 
f/6.3 a 1/2000s;  recorte de apenas 10% 
(2,2/21MP) em cada imagem;  19/11/2019, 
17:18. 

← Suiriri (T. melancholichus) em 
sequência de 1 segundo, perseguindo 
o carrapateiro (Milvago chimachima) 
sobre transição cerrado-brejo. 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm + coronha BushHawk; ISO 1250, f/6.3 a 
1/2500s; recorte de 14% (3/21MP) em cada imagem;  
18/11/2019, 16:20. 
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 TIPOS BÁSICOS DE NINHOS DE AVES 

 Local onde as aves fazem a postura de seus ovos, o ninho pode 
assumir variados formatos, a depender do grupo taxonômico ou 
mesmo da espécie considerada. Pode ser construído a partir de 
diversos materiais, como folhas, gravetos, argila, teias de aranha, 
líquens e musgos, penas ou pêlos; até mesmo de materiais artificiais. 
Pode estar isolado ou agrupado em colônias; localizado dentro de 
cavidades, ou construído tanto pendente/pendurado na vegetação 
quanto ancorado sobre um substrato (ex., arbustos, árvores, rochas, 
solo e, inclusive, vegetação aquática).  

 Vemos, portanto, que sua diversidade é imensa, e isso tem se 
mostrado bastante evidente ao longo deste livro! Mas, para facilitar 
sua compreensão, agrupamos aqui quatro padrões mais elementares 
de ninhos, com suas respectivas subcategorias (seguindo Simon & 
Pacheco, 2005):   

 Simples: tipo de ninho no qual os ovos são postos sobre um 
substrato. Esse padrão pode apresentar duas subcategorias com base 
na quantidade de material de cobertura utilizada sobre o substrato:  

 simples desnudo: nenhum material de cobertura utilizado, 
podendo o substrato ter sido ou não escavado (v. foto de 
ninho de bacurau); 

 simples plataforma: pouco material de cobertura empilhado 
ou entrelaçado, e que amortece os ovos (v. foto de ninho da 
juriti). 

 Cesto: ninho em formato semelhante a um cesto (ou tigela ou taça). 
Esse padrão é bastante comum, e pode apresentar duas subcategorias 
com base na altura do ninho em relação ao seu diâmetro:  

 cesto baixo: a altura total do ninho é menor ou igual ao seu 
diâmetro externo; 

 cesto alto: a altura total do ninho é maior do que seu 
diâmetro externo (v. foto de ninho do sabiá-barranco). 

← Ninho de quero-quero 
(Vanellus chilensis) do 
tipo simples desnudo, 
com um filhote recém-
nascido, em gramado do 
campus UFSCar, São 
Carlos-SP.  Nikon FM2 + Nikkor 

50mm f/2 ai, Fujichrome Provia RDP 
ISO 100 digitalizado, f/8 a 1/250s; 
recorte de ~ 50% do slide original;  
setembro de 1993. 

↑ Ninho de juriti-pupu (Leptotila verreauxi) em arbusto 
de borda de mata-de-galeria; tipo simples plataforma.  
Nikon F90x + Micro-Nikkor 60mm f/2.8D AF +  flash SB-28, Fujichrome Provia 
RDPIII ISO 100 digitalizado; recorte de ~ 54% do slide original;  março de 2001. 

↑ Ninho de bacurau (Nyctidromus albicollis) do tipo 
simples desnudo em solo de cerrado. Nikon F90x + TC14A + 

Nikkor 200mm f/4 ai (=280mm f5.6) + flash Vivitar 285, Fujichrome Provia RDPIII 
ISO 100 (revelado a ISO 200) digitalizado; recorte de ~ 50% do slide original;  
setembro de 2000. 

Ninho do sabiá-barranco (Turdus leucomelas) do tipo cesto alto 
(com base de barro), colocado em base de bifurcação de tronco de 
árvore, em sequência de 10 dias, campus UFSCar, São Carlos-SP.   →  
Nikon F3HP + Micro-Nikkor 55mm f/2.8 ai-s + flash, Ektachrome LPZ ISO 100 digitalizado. 
Esquerda: 15/09/1995, f11 a 1/125sf/8 a 1/250s; recorte de ~ 70% do slide original. 
Direita: 25/09/1995, f8 a 1/60s; rcorte de ~60% do slide original. 
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 Fechado: tipo de ninho em que suas paredes abrigam completamente a câmara de 
incubação dos ovos, com abertura normalmente lateral. Esse padrão pode 
apresentar diferentes subcategorias com base no seu formato, como esférico/
globular, ovalado/ovóide, alongado, “forno” (quando seu contorno lembra o 
formato de uma cúpula, v. foto do joão-de-barro), retorto (quando há um "gargalo 
de garrafa" que dá acesso à câmara de incubação dos ovos) e irregular (sem 
formato definido).  Os ninhos do tipo fechado também podem ficar pendentes na 
vegetação ou ancorados/apoiados no substrato. 

 Cavidade: tipo de ninho em que os ovos são colocados dentro de cavidades 
naturais localizadas em barrancos (v. foto ariramba), rochas, árvores, cupinzeiros 
etc., ou mesmo em estruturas artificiais construídas pelo homem. Alguns dos 
padrões descritos anteriormente também valem nesse caso, pois dentro ou no 
fundo das cavidades podem haver ninhos simples, em formato de cesto ou 
fechados.  As cavidades podem já estar prontas, mas a ave pode também construí
-la, como os pica-paus, ou expandí-la, como corujas buraqueiras em tocas de tatu. 

 No padrão cesto, os ninhos podem ficar pendentes na vegetação ou ancorados/
apoiados no substrato (horizontalmente pela sua base, verticalmente pela sua lateral, 
ou horizontalmente pela forquilha - ramo que se bifurca no formato da letra Y - de 
arbustos ou árvores). 

↑ ♀ de ariramba (Galbula ruficauda) pousada 

adiante do ninho tipo cavidade em barranco; 
note bico sujo de terra usado para expandir a 
galeria. Nikon D7200 + Nikkor 400mm f/5.6 ai EDIF + coronha 

BushHawk, ISO 1600, f/8 a 1/125s, recorte de 37,5% (9/24MP);  
22/03/2018, 15:33. 

← João-de-barro (Furnarius 
rufus) entregando alimento a 
2 filhotes no seu típico 
ninho, do tipo fechado. Nikon 

D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR 
@ 200mm, ISO 4000, f/7.1 a 1/1600s, 
recorte de 33% (7/21MP);  12/11/2019, 
09:49. 

Coruja-buraqueira (Athene cunicularia) em sua toca (abandonada por 
tatu) do tipo cavidade, que pode eventualmente ser expandida pela 
coruja; borda de aceiro ao lado de campo sujo. Nikon D810 + TC16A modificado + 

Nikkor 50-300mm f/4.5 ai-s ED (=80-480mm f/7.2 semi-AF) @ 320mm + coronha BushHawk, ISO 800, 

f/9 a 1/2000s, recorte de 40% (14,5/36MP);  07/11/2017, 15:34.  ↓ 

Bem-te-vi-rajado (Myiodynastes 
maculatus) trazendo material 
para forrar ninho do tipo 
cavidade em palmeira.             → 
Nikon D300 + TC14EII + Nikkor 300mm f/4D 
AF-S (=420mm f/5.6), ISO 1600, f/5.6 a 
1/500s, recorte de 50% (6/12MP);  
14/11/2008, 08:56. 
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 Por último, vale destacar que, embora não se trate 
propriamente de um tipo de ninho, algumas aves evoluíram a 
estratégia reprodutiva denominada de nidoparasitismo ou 
“parasitismo de ninho”,  caso em que não constroem ninhos, pois 
botam seus ovos diretamente naqueles dos chamados 
“hospedeiros”, além do que a própria criação dos filhotes é feita 
pelo hospedeiro. Exemplo típico é o do chupim (Molothrus 
bonariensis). Esta estratégia, contudo, não ocorre amplamente na 
Classe Aves,  com estimativas de ter evoluído apenas em cerca de 
1% de todas as espécies de aves de todo o mundo.  

↑ Ninho de tico-tico (Zonotrichia capensis), do tipo cesto, parasitado por 
um ovo (o menor) de chupim (Molothrus bonariensis), campo sujo, 
Reserva legal do campus UFSCar, São Carlos-SP. Nikon F3HP + Micro-Nikkor 55mm 

f/2.8 ai + flash circular Vivitar, Ektachrome EPP ISO 100 digitalizado, f/9.5 a 1/60s; recorte de ~ 60% do 
slide original;  outubro de 1996. 

← Ninho de sabiá-barranco (T. leucomelas) do tipo cesto parasitado por 
um ovo (o menor) do chupim (M. bonariensis), árvore no campus 
UFSCar, São Carlos-SP, outubro de 1996.   
Acima: Nikon F3HP + Nikkor 200mm f/4 ai,  Ektachrome EPP ISO 100 digitalizado, recorte de ~ 70% 
do slide original. 
Abaixo: Nikon F3HP + Micro-Nikkor 55mm f/2.8 ai, Ektachrome EPP ISO 100 digitalizado; recorte de ~ 
40% do slide original. 

Sabiá-barranco (Turdus leucomelas) alimentando filhote de chupim (M. 
bonariensis), campus USP/Butantã-SP. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, 

ISO 6400, f/5.6 a 1/500s; campus USP/Butantã, São Paulo-SP; recorte de 19% (4/21MP); 06/12/2019, 09:37.  ↓          
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 A migração pode ser definida como um movimento anual 
cíclico de determinadas espécies e populações, entre áreas de 
reprodução e áreas de alimentação e descanso. Esse fenômeno 
se repete de forma sazonal, ocorrendo em resposta às 
mudanças ambientais, que influenciam principalmente a 
disponibilidade de alimento, mas também condições climáticas.  

 Aves que realizam esses deslocamentos periódicos e 
sazonais são chamadas de migratórias e geralmente apresentam 
uma série de adaptações fisiológicas, como por exemplo, 
aumento expressivo das reservas de gordura em determinadas 
regiões do corpo (ocorrendo principalmente em espécies que 
percorrem longas distâncias), além de apresentarem uma 
grande capacidade de orientação espacial, permitindo que 
cruzem rotas precisas, migrando e regressando às mesmas 
localidades.  

 De forma geral, migrações são mais facilmente observadas 
em regiões onde há uma marcada diferença entre as estações 
do ano, como as observadas principalmente em latitudes 
maiores que 40o. Porém, na região Neotropical, onde está 
localizado o Brasil, fatores como o regime de chuvas e, 
consequentemente, a floração/frutificação, podem servir de 
estímulos mais importantes para migrações, já que a variação 
de temperaturas entre inverno e verão não é tão extrema nos 
trópicos. 

 Quanto aos tipos de migrações, temos os chamados 
deslocamentos horizontais (ou latitudinais) que ocorrem no 
sentido norte-sul e vice-versa. Esses podem ser divididos entre 
migrações intercontinentais (distâncias muito longas) e  
migrações continentais (incluindo deslocamentos regionais). 
Além das migrações horizontais, também ocorrem migrações 
denominadas verticais (ou altitudinais), em que espécies que 
vivem e reproduzem em elevadas altitudes podem descer em 
épocas mais frias, durante o período de descanso. Esse tipo de 
migração pode ocorrer, por exemplo, em serras e em cadeias 
montanhosas, como nos Andes na América do Sul, ou na Serra 
do Mar no estado de São Paulo. É praticamente inexistente na 
EEcI.   Por último,  no denominado  “deslocamento regional”, as  

Chibum (Elaenia chiriquensis) em arbusto de 
transição cerrado/mata, com material para 
ninho no bico. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S 

VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 400, f/8 a 1/640s; recorte 

de 20% (4,7/24MP); 29/11/2017, 16:33. ↓ 

← Bem-te-vi-rajado (Myiodynastes maculatus) na 
entrada de ninho em cavidade de tronco de 
palmeira. Nikon D300 + TC14EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S 

(=420mm f/5.6), ISO 1600, f/5.6 a 1/500s; recorte de 33% (4/12MP); 
14/11/2008, 08:56. 

Tesoura (Tyrannus savana) em 
arvoreta de cerrado.          → 
Nikon D300 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-
S VR (=600mm f/5.6) apoiado em janela de jipe, 
ISO 200, f/6.3 a 1/200s; recorte de 62% 
(7,4/12MP); 09/09/2010, 14:28. 

Tesoura jovem (T. savana) em arvoreta de cerrado. 
Nikon D300 + TC14EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=420mm f/5.6) + 
coronha BushHawk, ISO 800, f/6.3 a 1/1000s; recorte de 25% (3/12MP); 

24/12/2008, 07:38.   ↓ 
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espécies realizam movimentos restritos em resposta à sazonalidade de recursos. 
Alguns exemplos de estímulos para essas migrações mais restritas são florações/
frutificações e alagamentos localizados. 

 Na região da EEcI, as aves migrantes podem ser classificadas em basicamente 
três tipos: 1) migrantes de verão: no inverno estão no centro-norte do continente 
ou do Brasil, sem reproduzir, mas no verão deslocam-se para  o sul, reproduzindo 
na área (como a tesoura, o chibum e o bem-te-vi-rajado - ver fotos na página 
anterior); 2) migrantes de inverno: no verão reproduzem no sul do continente ou 
sul do Brasil, e no inverno partem para o norte, mas sem reproduzir na área (como 
a maria-preta-de-bico-azulado e o príncipe); e 3) migrantes parciais ou de 
deslocamentos regionais, motivados por recursos localizados (como o cabeça-
seca, o saí-andorinha  e o beija-flor-de-papo-branco). Esses deslocamentos 
regionais podem ocorrer no Brasil em muitas aves aquáticas (como jaburus e 
marrecas); e frugívoras como Psitacídeos e Cotingídeos, que buscam seu alimento 
específico. De maneira semelhante agem alguns beija-flores, em busca de suas 
flores prediletas.  Das 270 espécies registradas na EEcI, 45 (17%) são ao menos 
parcialmente migratórias, mostrando a importância da área para estas aves. 

 Por fim, para várias espécies há indicações de que parte das populações migra 
e parte não, como no caso do migrante de inverno sabiá-poca (Turdus 
amaurochalinus); para outros, como o galito (Alectrurus tricolor - capa do livro), 
suspeita-se que pode ocorrer alguma migração, mesmo que parcial. Contudo, assim 
como para outros aspectos da História Natural das aves, esses movimentos 
migratórios também necessitam de mais pesquisas em várias espécies para 
consolidarmos nosso conhecimento.  

← ♂ de saí-andorinha (Tersina 

viridis) em beira de mata. Com 
capacidade de fazer longos voos, 
pode deslocar-se regionalmente 
em função da frutificação de 
algumas plantas. Nikon D7200 + Nikkor 

200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 800, 
f/5.6 a 1/125s; recorte de 25% (4/24MP); 
18/10/2018, 09:44. 

♂ de maria-preta-de-bico-azulado (Knipolegus 

cyanirostris) em arbusto de transição entre 
cerrado s.s. e mata-de-galeria, meio do inverno.→   
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk; ISO 360, f/5.6 a 1/640s; recorte de 26% (5,5/21MP); 
16/07/2020, 09:55. 

↑ ♂ de príncipe (Pyrocephalus rubinus) em galho 

seco, campo cerrado, meio do inverno. Nikon D500 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, 
ISO 1250, f/5.6 a 1/1250s; recorte de 29% (6/21MP) 14/07/2020, 
16:51.   

← Com capacidade de voos longos estes 
cabeças-secas (Mycteria americana) 
sobrevoam grandes distâncias em busca de 
áreas alagadas na EEcI e região. Nikon D7100 + 

TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm 
f/5.6) + coronha BushHawk; ISO 800, f/10 a 1/2500s; recorte 
de 25% (6/24MP); 15/11/2013, 07:59. 

Beija-flor-de-papo-branco
(Leucochloris albicollis) 
em transição de cerrado 
com mata-de-galeria.    →                          
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm 
f/5.6E AF-S VR @ 480mm, ISO 320, 
f/5.6 a 1/320s; recorte de apenas 
10% (2,4/24MP); 03/07/2019, 16:10. 
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AVES PASSERIFORMES 

 

 

 

Aqui ilustraremos os (verdadeiramente e corretamente) chamados pássaros e passarinhos, exclusivamente 

da Ordem taxonômica Passeriformes. A nomenclatura científica e popular, além da sequência 

taxonômica, seguem o CBRO (Piacentini et al. 2015). 
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 Formicivora rufa (Wied, 1831) - Passeriformes/Thamnophilidae: papa-formiga-vermelho 

Tamanho: 12-13 cm; 11,5-14 g. 

Distribuição: sul de Suriname, leste do Peru e da Bolívia, do 

sul ao extremo sudeste do Peru, centro e nordeste do 
Paraguai; no Brasil, ocorre localmente no Amapá, Pará, 
Maranhão, Piauí, do sul do Amazonas ao extremo leste do 
Acre, do leste ao centro de Mato Grosso e Goiás, e da região 
costeira do Ceará e Rio Grande do Norte ao Sul de Mato 
Grosso do Sul e centro-norte de São Paulo.   

Ambientes: ocupa estrato baixo de uma variedade de 

ambientes abertos ou semiabertos, como cerrado e caatinga, 
além de vegetação em regeneração (sucessão secundária). 

Alimentação: principalmente artrópodes, tais como insetos e aranhas; busca 

por comida em arbustos próximos ao solo (0-2m), normalmente na companhia de 
outros membros da família, mas pode se alimentar sozinho ou em bandos mistos 
de aves. 

Reprodução: de setembro a janeiro; machos com garganta, peito e ventre 

negros, enquanto na fêmea toda esta área é barrada de preto e branco; ninho em 
formato de taça/cesta construído em galhos bifurcados ou forquilhas em arbustos; 
colocam geralmente 2 ovos que são chocados pelo casal durante o dia, e 
provavelmente somente pela fêmea durante a noite; o cuidado dos filhotes é feito 
pelo casal; sem informação do tempo de choca e saída dos filhotes, necessita 
estudo. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: comum na EEcI, um dos primeiros a vocalizar gritos de alarme nos 

bandos mistos de aves, os quais costuma frequentar regularmente. 

↑ ♂ Em arbusto de campo cerrado. Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 

300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha BushHawk,  ISO 1600, f/8 a 1/400s;   
recorte de 50% (6/12MP); 21/08/2009, 09:44.,  

♀  predando mosca em arbusto de campo cerrado.               →   
Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha 
BushHawk,  ISO 400, f/8 a 1/500s;  recorte de 25% (6/24MP); 30/07/2014, 08:34.,  

♂ buscando alimento em arbusto de campo cerrado. Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 

300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk,  ISO 320, f/8 a 1/250s; recorte de 45% 

(10,8/24MP); 04/06/2014, 09:52., ↓  



 176 

 

 

 Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 1868 - Passeriformes/Thamnophilidae: chorozinho-de-chapéu-preto 

Tamanho:  mede 12-14 cm e pesa entre 12 e 14 g.  

Distribuição: centro-sul brasileiro, chegando ao sul de 

Pará, Maranhão e Piauí, além de noroeste do Paraná, leste 
de Rondônia e oeste baiano; também nordeste da Bolívia. 

Ambientes: florestais, em médio a alto estrato de matas 

ribeirinhas, matas secas e cerradões. 

Alimentação: procura insetos na vegetação em saltos 

curtos, capturando ortópteros e lepidópteros, incluindo 
suas fases larvais; podem acompanhar bandos mistos. 

Reprodução: ♂ bicolor em preto e branco, com 

manchas cinzentas, enquanto a ♀ tem cabeça e peito 

alaranjados predominante na plumagem; pouca 
informação, reproduz de setembro a dezembro, apenas 
ninho descrito como taça de material vegetal colocada 
entre ramos de árvore. Necessita estudo.  

Conservação: espécie “Quase Ameaçada” (NT) no 

estado de São Paulo. Desaparecimento de matas 
ribeirinhas naturais pode ser um dos motivos principais 
motivos. Apesar de estar na categoria “Menor 
Preocupação” (LC) na lista mundial de espécies 
ameaçadas (IUCN), é mencionada como espécie cuja 
população está diminuindo.  

Curiosidades: infrequente nas matas-de-galeria da EEcI, 

onde costuma ficar escondido entre a folhagem e ramaria 
da mata, sendo mais facilmente detectado pelo canto; ao 
cantar sacode a cauda que se abre como um leque (ver 
fotos na página seguinte).   

← ♂ em transição de borda de capão de mata-de-

galeria com cerrado. Nikon D810 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S 

VR @ 480mm; ISO 800, f/5.6 a 1/640s;  recorte de 11% (4/36MP); 
09/11/2018, 06:26.,,  

← ♂ procurando insetos escondido entre 

folhagem de árvore, borda de mata-de-
galeria. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S 

VR @ 500mm; ISO 400, f/5.6 a 1/500s; recorte  de 36% 
(7,5/21MP); 05/08/2020, 07:46. 

↑ ♀ procurando alimento em folhagem de árvore de borda de 

mata-de-galeria. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm; ISO 720, 

f/5.6 a 1/1000s;  recorte de 19% (4/21MP); 05/08/2020, 07:49. 
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 Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 1868 - Passeriformes/Thamnophilidae: chorozinho-de-chapéu-preto 

♂ em sequência de 1 segundo, ao 

capturar provavelmente um 
minúsculo artrópode em galho de 
árvore, borda de mata-de-galeria.    → 
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm; ISO 1600, f/5.6 a 1/1000s;  recorte em cada 
imagem de 19% (4/21MP); 05/08/2020, 07:47. 

↑♂ cantando em sequência de 2 segundos, com exibição de cauda,  borda de capão de mata-de-galeria. Nikon D810 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 480mm; ISO 1250, f/7.1 a 1/640s;  recorte em cada imagem de apenas ~ 4% (1,4/36MP); 09/11/2018, 06:28., 
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 Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764) - Passeriformes/Thamnophilidae:  choca-barrada 

Tamanho: 15-16 cm; 24-30 g. 

Distribuição: leste do México, Costa Rica, Panamá, 

Guianas, Suriname, Venezuela, Colômbia, nordeste do 
Equador, leste do Peru, regiões norte, leste e sul da Bolívia, 
Paraguai, norte e nordeste da Argentina; no Brasil, ocorre 
ao norte da Amazônia, nordeste e extremo sudeste do 
Pará, Maranhão, sudoeste do Piauí, extremo oeste da 
Bahia, regiões Centro-Oeste e Sudeste,  além do oeste do 
Paraná. 

Ambientes: ocorre tanto em áreas mais secas quanto em 

regiões mais úmidas, em arbustos de bordas de matas 
associadas a cursos d’água (matas ciliar e de galeria), em 
bordas de florestas, arbustos em florestas em regeneração 
(sucessão secundária), em plantações não florestais e em 
áreas mais antropizadas, como jardins e parques. 

Alimentação: principalmente insetos (adultos e larvas), 

tais como besouros, formigas, vespas, cupins; se alimenta 
também de pequenas sementes e frutas. Busca por 
comida sozinho ou aos pares, tanto no solo quanto em 
estratos mais altos da vegetação arbustiva. 

Reprodução: no segundo semestre; diferentemente dos 

machos, que apresentam o padrão de coloração barrado 
(linhas pretas e brancas) das penas no corpo todo (à 
exceção do topete preto na cabeça), as fêmeas 
apresentam-no somente na lateral da cabeça, sendo o 
resto de seu corpo de coloração marrom-ferrugem-
amarelada; os ninhos geralmente apresentam a forma de 
taça/cesta e são construídos pelo casal em galhos 
bifurcados na vegetação arbustiva; geralmente as fêmeas 
colocam 2 ovos, que são incubados pelo casal por um 
período de aproximadamente 15 dias; o desenvolvimento 
dos filhotes no ninho leva 11-13 dias, e ambos os pais 
cuidam deles. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular a comum na EEcI ao longo das 

matas e transição destas com brejos arborizados ou 
cerrados.  

♂ em arbusto de transição entre mata-de-galeria e 

cerrado.  Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 

500mm; ISO 800, f/8 a 1/250s; recorte de 45% (10,8/24MP); 

15/09/2018, 08:16., , ↓   

↑ ♀ em árvore de brejo ao lado de mata-de-galeria.      
Nikon D7000 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + 
coronha BushHawk,  ISO 800, f/7.1 a 1/320s; recorte de 37,5% (6/16MP); 
26/12/2011, 07:19.,  
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 Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816 - Passeriformes/Thamnophilidae: choca-de-chapéu-vermelho 

Tamanho: 15-17 cm; 16,3-25 g.  

Distribuição: disjunta,  desde o sul e leste de Minas Gerais e 

Espírito Santo até Rio Grande do Sul, Uruguai e extremo leste 
do Paraguai e nordeste da Argentina; outra parte, estreita 
faixa ao leste dos Andes boliviano e argentino. 

Ambientes: arbustos de matas em estágio de regeneração 

como capoeiras, bordas de florestas semi-úmidas (florestas de 
transição), em vegetação arbustiva mais isolada e árvores 
mais baixas localizadas em áreas pantanosas de gramíneas, 
até áreas com certo grau de antropização. 

Alimentação: principalmente insetos, tais como besouros, 

formigas e mariposas; se alimentam também de frutas. 
Buscam por comida sozinhos ou aos pares, em estratos mais 
baixos da vegetação (0-2m), indo até o solo algumas vezes. 

Reprodução: reproduz no final do segundo semestre 

(geralmente de outubro a dezembro); fêmeas apresentam a 
coroa de coloração canela, enquanto os machos apresentam-
na de coloração castanha; a cauda das fêmeas não apresenta 
as barras brancas, e seu peito não apresenta as barras pretas 
(apenas um leve barrado lateral); os ninhos apresentam a 
forma de taça/cesta, feito de material vegetal, onde são 
colocados de 2-3 ovos; sem mais dados, necessita estudo. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcI, mais facilmente ouvida do 

que vista, embora a vocalização seja muito similiar à da choca-
de-asa-vermelha (T. torquatus), sendo portanto necessário 
localizar e visualizar a ave para identificação precisa. 

↑ ♂ em arbusto de transição entre campo úmido de 

várzea e campo sujo. Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm 

f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk; ISO 320, f/8 a 
1/1250s;   recorte de 12,5% (3/24MP); 04/06/2014, 08:18.,  

♀ pousada em arbusto de cerrado.       →   
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk; ISO 1600, f/8 a 1/800s; recorte de 45% 
(10,8/24MP); 29/11/2017, 14:39.,  

↑ ♂ em arbusto de campo cerrado. Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm 

f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk; ISO 900, f/8 a 1/320s;  recorte de 21%
(5/24MP); 19/09/2013, 07:57.,  
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 Thamnophilus torquatus Swainson, 1825 - Passeriformes/Thamnophilidae: choca-de-asa-vermelha 

Tamanho: 13,5-14 cm; 18-20 g.  

Distribuição: centro-sul e leste do Brasil, incluindo o Nordeste e atingindo, 

por registros recentes no wikiaves.com.br, manchas de cerrado no Pará e norte 
do Mato Grosso; parte do leste boliviano e paraguaio. 

Ambientes: cerrado, matagais pantanosos até vegetação secundária com 

árvores de pelo menos 2 m. 

Alimentação: especialmente insetos, tais como gafanhotos, besouros e 

formigas, além de aranhas. Buscam por comida sozinhos ou aos pares, em 
vegetação baixa (0-2m), em curtos saltos pela vegetação, catando presas muitas 
vezes da folhagem. 

Reprodução: macho com topete escuro, peito barrado de preto em fundo claro 

e asas marrom-ferrugíneas, enquanto a fêmea tem topete ferrugíneo-
avermelhado e parte inferior mais ou menos uniforme; no Nordeste reportados 
ninhos entre abril e junho, mas sem informação para o centro-sul; 2-3 ovos são 
colocados em ninho de fibras vegetais com formato de taça em arbustos ou 
arvoretas;  ovos chocados por ambos sexos, cerca de 15 dias, enquanto filhotes 
saem do ninho após 10 dias (dados apenas de observação de um ninho); 
necessita estudo. 

Conservação: espécie “Quase Ameaçada” (NT) no estado de São Paulo, 

provavelmente devido à diminuição dos cerrados naturais. Está na categoria 
“Menor Preocupação” (LC) na lista mundial de espécies ameaçadas (IUCN), porém 
com indicação de população em decrescimento.  

Curiosidades: regular na EEcI, como a espécie anterior, mais facilmente ouvida 

do que vista, embora a vocalização seja muito, mas muito  parecida mesmo 
àquela da choca-de-chapéu-vermelho (T. ruficapillus), sendo assim necessário 
localizar e visualizar o pássaro para sua identificação precisa. Às vezes acompanha 
bandos mistos. 

↑ ♂ em arvoreta de campo cerrado ao lado de brejo com árvores, manhã 

chuvosa. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 1600, f/5.6 a 

1/125s; recorte de apenas 14% (3/21MP); 25/09/2019, 07:49.,  

♂ em arbusto no baixo estrato  

de transição cerrado - brejo com 
árvores, manhã chuvosa.         → 
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S 
VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 1800, 
f/5.6 a 1/160s; recorte de 19% (4/21MP); 
25/09/2019, 07:47.,  

↑ ♂ em arvoreta de transição cerrado-brejo. Nikon 

D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk; ISO 500, f/6.3 a 1/800s; recorte de 19% (4/21MP); 
24/10/2019, 06:48.,  
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 Thamnophilus pelzeni Hellmayr, 1924 - Passeriformes/Thamnophilidae:  choca-do-planalto 

Tamanho: ao redor de 14 cm de comprimento, pesando 16-20 g. 

Distribuição:  aparentemente espécie endêmica do Brasil, desde o  

Nordeste, passando pelo Brasil Central até extremo norte do Paraná e 
norte do Mato Grosso do Sul. 

Ambientes: presente em matas decíduas e semidecíduas, muitas 

vezes com emaranhados de cipós e trepadeiras, além de matas 
ribeirinhas e cerrados mais densos em árvores. 

Alimentação: insetívoro, procura seus alimentos (como lagartas, 

esperanças, gafanhotos, percevejos e besouros) entre galhos e folhas 
de árvores e arbustos a média e baixa altura. 

Reprodução: pouco conhecida, de outubro a janeiro.  Machos cinzentos com 

coroa preta, bem distintos das fêmeas (v. fotos); foram observados ninhos em 
forma de taça rasa posicionados em forquilhas de vegetação lenhosa, contendo 
2-3 ovos. O casal choca e cuida dos filhotes. Sem informação sobre tempo de 
incubação e tempo de saída dos filhotes. Necessita pesquisa. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular a infrequente nos cerrados e campos cerrados da EEcI, 

e ao contrário da literatura que cita matas, não observado ainda neste 
ambiente. Pode forragear em bandos mistos, além de seguir formigas-de-
correição para obter insetos que fogem destas. Seu nome científico é uma 
homenagem ao ornitólogo austríaco, August Edler von Pelzeln (1825–1891), 
que se dedicou ao estudo de aves brasileiras. 

↑ ♂ pousado em trepadeira no baixo estrato de cerrado s.s. Nikon D7200 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 1600, f/5.6 a 1/320s; recorte de 12,5% (3/24MP); 
29/05/2019, 09:06.,  

↑  ♀ pousada em arbusto de cerrado s.s.   
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm 
+ coronha BushHawk; ISO 1600, f/6.3 a 1/320s; recorte de 
apenas 10% (2,4/24MP); 29/05/2019, 09:05.,  

♀ pousada em tronco de arvoreta de cerrado s.s. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E 

AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 1600, f/5.6 a 1/500s; recorte de 33% (8/24MP); 29/05/2019, 

07:46., ↓ 
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 Taraba major (Vieillot, 1816) - Passeriformes/Thamnophilidae: choró-boi 

Tamanho: 19-20 cm; 47,5-70 g. 

Distribuição: leste do México, do sul ao oeste do Panamá, 

oeste da Costa Rica; ocorre em quase toda a América do Sul, 
excetuando-se o Chile; no Brasil, é encontrada em quase toda a 
sua extensão, excetuando-se os estados de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul . 

Ambientes:  vegetação densa em matas associadas a cursos 

d’água (matas ciliar e de galeria); áreas mais alagadas de 
florestas de cerrado, vegetação em regeneração (crescimento 
secundário), clareiras e bordas de floresta. 

Alimentação: alimenta-se desde frutas e artrópodes 

(aracnídeos; insetos adultos e suas larvas) até pequenos 
vertebrados, tais como anfíbios (sapos e girinos), répteis 
(lagartos) e mamíferos; busca por suas presas tanto no solo 
quanto na vegetação (1-5m acima do solo). 

Reprodução: reproduz-se no segundo semestre;  enquanto os 

machos apresentam as penas da plumagem do dorso negras, 
com faixas brancas nas asas e cauda, as fêmeas apresentam o 
dorso marrom avermelhado, sem as faixas brancas 
mencionadas; ninho em formato de taça construído 
principalmente com fibras vegetais, suspenso em forquilhas a 
aproximadamente 1-2m acima do solo; as fêmeas colocam de 2
-3 ovos, que são incubados por um período de 17-18 dias pelo 
casal durante o dia, e somente pelas fêmeas durante a noite; o 
desenvolvimento dos filhotes no ninho leva de 12-13 dias. 

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: pouco frequente na EEcI, possivelmente pelas 

poucas matas presentes; outra espécie que segue formigas-de-
correição para pegar artrópodes fugindo destas.  

↑  ♂ no baixo estrato de mata-de-galeria, seguindo formigas-de

-correição para pegar artrópodes que fogem. Nikon D7200 + Nikkor 200

-500mm f/5.6E AF-S VR @ 270mm; ISO 250, f/6.3 a 1/80s; recorte de 33% (8/24MP); 
03/08/2016, 11:32.,  

♀ no baixo estrato de borda de mata-de-galeria, 

seguindo formigas-de-correição. Nikon D7200 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm;  ISO 500, f/7.1 a 1/250s; recorte de 27% 

(6,5/24MP); 03/08/2016, 11:14.,  ↓ 
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 Melanopareia torquata (Wied, 1831) - Passeriformes/Melanopareiidae: tapaculo-de-colarinho 

Tamanho: 14,5 cm; 12,5-18 g.  

Distribuição: leste da Bolívia e extremo leste do Paraguai; região central do Brasil 

(do sul do Pará ao sul do Maranhão, passando pelo sul do Piauí e oeste da Bahia), 
estendendo-se ao sudoeste do país (extremo oeste do Mato Grosso, sul a leste do 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo). 

Ambientes: áreas abertas de cerrado contendo arbustos e algumas árvores 

espalhadas; podem usar tocas de roedores ou tatus como abrigo.  O Prof. Edwin O. 
Willis dizia que evita áreas invadidas por capim-gordura (Melinis minutiflora): para 
confirmar, estudo quantitativo é necessário! 

Alimentação: praticamente desconhecida, provavelmente pequenos 

invertebrados que busca aos pulos no solo e próximo a ele na vegetação. 

Reprodução: outubro e novembro; o ninho é construído com capins sobre 

vegetação muito próxima do solo ou no próprio solo, apresentando formato 
globular com entrada lateral; fêmeas colocam 2 ovos que são chocados pelo casal 
por um período de 12-16 dias; o desenvolvimento dos filhotes no ninho leva de 12-
14 dias, e ambos os pais são responsáveis pelo seu cuidado. 

Conservação: espécie “Criticamente em Perigo” (CR) no estado de São Paulo, 

possivelmente pela perda dos cerrados naturais no estado, visto que é considerada 
endêmica do Domínio do Cerrado. 

Curiosidades: regular a comum nos campos sujo e cerrado da EEcI, mais fácil de 

detectar pelo chamado monótono e contínuo característico dessa espécie. Espécie 
ainda pouco conhecida, oportunidade de estudos inéditos!  

Cantando em arbusto de campo cerrado.             → 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk, ISO 500, f/6.3 a 1/400s; recorte de 19% 
(4,6/24MP); 09/11/2017, 06:54.,  

↑ Em arbusto de campo cerrado. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR 

@ 500mm + coronha BushHawk,  ISO 640, f/8 a 1/400s; recorte de 54% (13/24MP); 29/11/2017, 
15:38.,  

Em arbusto seco de campo cerrado, meio estação seca.                               
Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha 
BushHawk,  ISO 400, f/8 a 1/640s; recorte de 30% (3,6/12MP); 16/07/2009, 

15:40., ↓: 
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 Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818) - Passeriformes/Dendrocolaptidae: arapaçu-do-cerrado 

Tamanho: 18-22 cm; 21,5-37,5 g. 

Distribuição: sul do Suriname, regiões norte, leste e 
centro da Bolívia, noroeste, norte e centro da 
Argentina, Paraguai, Uruguai; em quase todo Brasil, 
mas ausente ou escasso na região amazônica. 

Ambientes: evita florestas densas, preferindo áreas 

florestadas mais abertas, bordas de mata, vegetação 
em regeneração (sucessão secundária), matas de 
galeria, diversos tipos de vegetação de cerrado e 
caatinga, plantações não-florestais e ambientes mais 
abertos em áreas antrópicas. 

Alimentação: come principalmente insetos, tais como 

formigas, abelhas, besouros, lagartas, cupins, moscas; 
alimenta-se também de aranhas e pequenos anfíbios; 
busca por seu alimento em cascas de árvores, galhos e 
troncos, percorrendo as árvores desde sua base até 
pouco antes do topo; em áreas mais antropizadas, pode 
também buscar seu alimento em postes de madeira. 

Reprodução: de outubro a janeiro/fevereiro, na 

maioria das localidades onde ocorre; sem diferenças 
sexuais evidentes, embora os machos sejam 
ligeiramente mais pesados do que as fêmeas; pode 
utilizar diversos tipos de cavidades para construir seu 
ninho, tais como buracos de árvores naturalmente 
formados ou abandonadas por pica-paus, e buracos em 
construções humanas (p.ex., colunas de cimento), 
localizados proximamente ao solo ou a até 4m de 
altura; fêmeas colocam de 3-4 ovos. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular, mas não abundante na EEcI; 

trepa nos troncos das árvores em movimentos 
circulares na busca por alimento, desde sua base até 
abaixo do dossel (sub-bosque). 

 ↑ Trepando em arvoreta morta de campo cerrado, fim da estação seca. 
Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk;   ISO 320, 
f/7.1 a 1/320s;   recorte de 67% (16/24MP); 11/09/2014, 16:43.,  

← Trepando em 
tronco de árvore 
de cerrado, fim 
estação. Nikon D7100 

+ TC20EIII + Nikkor 
300mm f/2.8G AF-S VR 
(=600mm f/5.6) + 
coronha BushHawk;   ISO 
320, f/8 a 1/640s;   
recorte de 20% 
(4,8/24MP); 11/09/2014, 
16:40.,  

Trepando em árvore em borda de mata-de-galeria, 
subúrbio de Ribeirão Preto-SP.              →  
Nikon D300 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6); 
ISO 500, f/5.6 a 1/200s; recorte de 54% (6,5/12MP); 29/12/2010, 08:27.,  
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 Furnarius rufus (Gmelin, 1788) - Passeriformes/Furnariidae: joão-de-barro 

Tamanho:  16-23 cm de comprimento, com peso entre 31 e 65 g.  

Distribuição: ausente na Amazônia, mas comum no centro e sul do 

Brasil. Presente também em boa parte da Argentina (centro-norte), 
todo o Uruguai e Paraguai, além do centro-leste da Bolívia. 

Ambientes: áreas naturais abertas ou semiabertas, mas adaptou-se 

bem às áreas desmatadas pelo ser humano, como pastos, solos 
expostos e áreas agrícolas. Também comum em jardins e cidades.  

Alimentação: insetos e outros invertebrados que são capturados e 

ingeridos enquanto anda pelo solo, revirando folhas secas. Pode 
também, ocasionalmente, se alimentar de sementes e pequenos 
vertebrados.  

Reprodução: no sul-sudeste do Brasil nidifica entre setembro e 

janeiro. Seu famoso ninho, em forma de forno com entrada lateral, é 
construído com barro úmido, esterco e palha, geralmente localizado 
em alturas elevadas, muitas vezes em postes de energia elétrica em 
áreas urbanas, ou forquilhas de árvores em áreas rurais. Postura de 2 
a 4 ovos. A incubação, feita tanto pelo macho como pela fêmea, dura 
entre 14 e 18 dias, e os filhotes saem do ninho 23-26 dias após o 
nascimento.  Ambos os pais também cuidam dos filhotes. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: comum, mas não abundante nos campos e 

vegetação semiaberta da EEcI, frequentemente não longe de áreas 
úmidas. Uma das aves mais conhecidas pela população no Brasil. 
Com peso de até 4 kg, os ninhos de joão-de-barro demoram entre 18 
e 30 dias para serem construídos, dependendo de chuvas para 
formação de barro - matéria-prima básica do ninho. Uma vez 
abandonados, os locais podem ser utilizados por outras espécies de 
aves, além de outros vertebrados, como rãs, lagartos, roedores e 
pequenas cobras. É considerada ave símbolo da Argentina.   

↑ Em frente ao ninho, árvore do campus USP/Butantã, São Paulo-SP. Nikon Z7 + 

adaptador FTZ + Nikkor 300mm f/4.5K ED, ISO 1250, f/5.6 a 1/1000s; recorte de 13% (6/45MP); 25/10/2019, 09:17., 

Capturando pequeno besouro no solo de aceiro 
entre campos sujos. Note a membrana nictante 
em ação - veja em zoom de 100-200%.            → 
Nikon D300 + TC14EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S EDIF, apoio em 
janela de jipe (“barraca móvel”), ISO 800, f/8 a 1/800s; recorte de 
cada imagem de 15% (1,8/12MP); 24/12/2008, 07:57. 
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 Furnarius rufus (Gmelin, 1788) - Passeriformes/Furnariidae: joão-de-barro 

←  Em beira de gramado, campus Butantã/USP, 
São Paulo-SP.  Nikon Z7 + adaptador FTZ + Nikkor 300mm 

f/4.5K ED, ISO 320, f/5.6  a 1/1000s;  recorte de 41% (18,5/45MP); 
25/10/2019, 09:23. 

←  Predando aleluias (cupins alados) em aceiro 
entre campos sujos, após chuva no fim da 
estação seca e fim de tarde.   Nikon D810 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 1000, 
f/5.6 a 1/125s;  recorte de 41% (18,5/45MP); 21/09/2018, 17:53. 

↑ Buscando alimento em solo de aceiro entre campos sujos.   Nikon D810 + Nikkor 

200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 800, f/8 a 1/80s; recorte de 31% 
(11/36MP); 21/09/2018, 17:50. 

←   Típico dueto de casal em arbusto de campo sujo.   
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk, ISO 320, f/6.3 a 1/1250s; recorte de 31% (11/36MP); 23/12/2016, 
08:12. 
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 Phacellodomus ferrugineigula (Pelzeln, 1858) - Passeriformes/Furnariidae: joão-botina-do-brejo 

Tamanho:  mede de 17 a 18,4 cm e pesa 24-25 g.  

Distribuição: no Brasil está presente nas regiões 

Sudeste e Sul, ocorrendo desde o sudeste de Minas 
Gerais e sul do Espírito Santo até o sul do Rio Grande do 
Sul. Além disso, é encontrada no extremo norte do 
Uruguai.  

Ambientes: preferencialmente áreas úmidas, de solos 

encharcados e vegetação densa, estando presente em 
restingas pantanosas, matas ripárias, matas ribeirinhas, 
matas úmidas e florestas de crescimento secundário em 
brejos.  

Alimentação: seus hábitos alimentares e de 

forrageamento são pouco conhecidos, mas sabe-se que 
se alimenta de artrópodes capturados nas folhagens e 
galhos das densas vegetações onde a espécie é 
encontrada. Necessita estudo.  

Reprodução: é considerada monogâmica, dado que 

indivíduos são sempre vistos em casais. Seu período 
reprodutivo é pouco conhecido, porém há registros de 
ninhos com ovos em dezembro e fevereiro. Seus ninhos 
são construídos de folhas, caules e galhos, resultando em 
uma estrutura maleável e bem tecida, com uma entrada 
tubular e pendurados nas extremidades de galhos, acima 
do solo ou água, onde as fêmeas botam dois ou mais 
ovos. Não há muita informação sobre o cuidado com os 
filhotes. Necessita mais estudo.  

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: infrequente na EEcI, mais fácil de 

detectar pela vocalização, pois vive escondido em meio à 
vegetação baixa de brejos e áreas pantanosas associadas 
a matas-de-galeria.  

↑ Cantando em sub-bosque de mata-de-galeria, ao lado de 
campo úmido de várzea. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 

230mm + coronha BushHawk, ISO 6400, f/5.6 a 1/640s;  recorte de 31% (6,5/21MP); 
23/10/2019, 09:27h 

Cantando em sub-bosque de mata-de-galeria junto de brejo. Nikon D500 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 230mm + coronha BushHawk, ISO 6400, f/5.6 a 1/640s;  recorte de 45% (9,4/21MP); 

23/10/2019, 09:27.  ↓ 
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 Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) - Passeriformes/Furnariidae: curutié 

Tamanho: 13-16 cm de comprimento, com peso entre 13 e 17 g. 

Distribuição: em praticamente todo o Brasil. Presente também no 

Uruguai, Paraguai, norte da Argentina e leste da Bolívia, além do extremo 
norte da América do Sul, desde Colômbia até Guianas. 

Ambientes: áreas alagadas, brejos, beira de lagos e de rios. 

Alimentação: variedade de insetos como ortópteros, besouros, libélulas, 

lagartas e até aranhas, que são capturados em meio à vegetação aquática 
na beira de corpos d’água. 

Reprodução: durante a primavera-verão. Seu ninho é feito de pequenos 

gravetos entrelaçados (geralmente espinhosos) dispostos em moitas de 
vegetação aquática (v. foto), geralmente próximo da água. Postura de cerca 
de 3 ovos branco-amarelados, com período de incubação de 14 a 15 dias. 
Filhotes abandonam ninho aproximadamente 18 dias após o nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: frequente na beira de represas limítrofes à EEcI. Parece ser 

o furnarídeo paludícola mais comum no Brasil. Pode se manter ativo 
(vocalizando e voando) também durante o período noturno. Seu ninho pode 
ser parasitado pelo saci (Tapera naevia). 

Em meio a vegetação de beira da Lagoa Dourada, 
limite norte da EEcI, procurando alimento.      Nikon D7200 

+ Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 

800, f/7.1 a 1/200s;   recorte de 37,5% (9/24MP); 22/10/2019, 06:45. ↓  

← Pousado em galho de arbusto na beira 
da Lagoa Dourada, limite norte da EEcI. 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm + coronha BushHawk, ISO 800, f/7.1 a 1/160s;   
recorte de 17% (4/24MP); 22/10/2019, 06:31.  

← Casal pousado sobre ninho 
construído em moita de vegetação na 
margem da Lagoa Dourada, limite 
norte da EEcI. Nikon D810 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk, ISO 1100, f/5.6 a 1/400s;  recorte de 
17% (6/36MP); 11/12/2019, 16:59.  
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 Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 - Passeriformes/Furnariidae: pichororé 

Tamanho: mede de 13 a 17 cm, pesando 12-16 g. 

Distribuição: Sudeste e Sul do Brasil, com registro pontual no Mato Grosso do Sul 

(wikiaves.com.br), além de extremo nordeste argentino e leste do Paraguai. 

Ambientes: no interior ou borda de florestas sempre verdes, em emaranhados de 

vegetação no baixo estrato, mas também às vezes podendo descer ao solo. 

Alimentação: aos pares procuram insetos e artrópodes que são capturados na 

vegetação do baixo estrato das matas, às vezes também no solo ou no médio estrato; 
dieta pouco conhecida, necessitando pesquisa. 

↑ Pousado em samambaia de borda de mata-de-galeria.  Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S 

VR @ 410mm + coronha BushHawk, ISO 6400, f/5.6 a 1/400s;  recorte de 33% (7/21MP); 15/07/2020, 07:30.   

Reprodução: primavera e verão, quando constroem ninho formado de densa massa 

de gravetos, alongado e com entrada lateral, disposto na vegetação densa do baixo 
estrato da mata; botam 2-3 ovos, sem mais dados, necessitando estudo.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: raro na EEcI, registro recente em transição de mata com cerrado 

pelas fotos ao lado. Normalmente escondidos e aos pares em vegetação 
emaranhada, podem acompanhar bandos mistos de aves. Sua vocalização típica 
também gerou seu nome por onomatopeia. 

Pousado em samambaia de borda de mata-de-galeria.  Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR 

@ 410mm + coronha BushHawk, ISO 6400, f/5.6 a 1/400s;  recorte de 22% (4,6/21MP); 15/07/2020, 07:30.  ↓ 
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 Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 - Passeriformes/Furnariidae: petrim 

Tamanho: mede de 14 a 16 cm, pesando 11-17 g. 

Distribuição: boa parte do Brasil, exceto região amazônica e Santa Catarina (embora haja um registro 

pontual no estado - wikiaves.com.br);  centro-sul da Bolívia, Paraguai, Uruguai e centro-nordeste da Argentina. 

Ambientes: bordas de variedade de ambientes florestais ou semi-florestais como floresta semidecídua, 

matas ripárias, matas secundárias e até cerrado com alta densidade de arbustos. 

Alimentação: aparentemente exclusivamente insetos e outros artrópodes capturados na folhagem e ramos 

do baixo estrato das matas; pouco estudada, necessitando de pesquisa. 

Reprodução: fim da primavera-início do verão, quando constroem ninho em arbustos, uma massa globular 

de gravetos espinhosos, com um túnel longo que leva a uma câmara forrada com material mais macio como 
folhas mortas, musgos, liquens e penas; 3-4 ovos que são chocados por 15-16 dias.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcI, mais facilmente detectado pelo canto (responsável pelo seu onomatopeico -

conferir no www.xeno-canto.org); costumam viver aos pares, saltitando entre os ramos de densa vegetação do 
baixo estrato . 

Em arbusto de transição 
mata-de-galeria/cerrado    → 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm 
f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk, ISO 400, f/5.6 a 1/320s;   
recorte de 35% (8,4/24MP); 
08/08/2018, 10:26.   

Pousado em arbusto de 
transição mata-de-galeria/
cerrado s.s.        → 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm 
f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk, ISO 400, f/5.6 a 1/320s;   
recorte de 33% (8/24MP); 
08/08/2018, 10:25.   

← Em arbusto de 
cerrado, procurando 
alimento em meio à 
folhagem seca. 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm 
f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk, ISO 400, f/5.6 
a 1/320s;   recorte de 33% 
(8/24MP); 08/08/2018, 10:07.   



191 

 

 

 Synallaxis albescens Temminck, 1823 - Passeriformes/Furnariidae: ui-pí 

Tamanho: 13 a 16 cm de comprimento; 

peso varia de 9 a 17 g. 

Distribuição: amplamente distribuído por 

todo o Brasil, incluindo áreas campestres da 
Amazônia, só não foi registrado em Santa 
Catarina e Acre; ocorre também em 
ambientes abertos desde a Costa Rica e o 
Panamá até o centro-norte da Argentina e 
extremo oeste do Uruguai. 

Ambientes: variedade de habitats abertos 

ou semiabertos onde capins ocorram 
extensivamante, como campos e cerrados 
abertos, até pastos em regeneração. 

Alimentação: pega alimento normalmente 

abaixo de 2 m na vegetação até 
ocasionalmente no solo;  invertebrados, 
p.ex. gafanhotos, besouros, lagartas e até 
aranhas. 

Reprodução: na primavera e verão, 

quando 2-4 ovos são postos em ninho 
globular feito de capins e gravetos, disposto 
em moitas de capins ou arbustos; chocagem 
demora de 15 a 18 dias, e os filhotes saem 
cerca de 16 dias após a eclosão dos ovos. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: comum nos campos da EEcI; 

tolera alterações antrópicas, desde que as 
áreas com gramíneas altas permaneçam; 
seu nome é onomatopeico, pelo seu 
insistente chamado “ui-pí”.  

Subadulto em arbusto 
de campo sujo.  Veja 
base do bico carnuda e 
íris cinzenta, além de 
coloração apagada.    →               
Nikon D7100 + Nikkor 300mm 
f/4D AF-S (= 510mm f/6.7) + 
coronha BushHawk, ISO 400, f/8 
a 1/1000s; recorte de 25% 
(6/24MP); 08/01/2014, 07:30.,  

Vocalizando “ui-pí” em arbusto de campo sujo.  Nikon D7100 + 

TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk,  

ISO 800, f/8 a 1/640s;  recorte de 20% (4,8/24MP);  03/12/2013, 07:03.   ↓ 

Pousado em trepadeira no 
baixo estrato de campo 
cerrado.                                      → 
Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm 
f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha 
BushHawk, ISO 800, f/8 a 1/800s; recorte 
de 25% (6/24MP); 15/05/2014, 07:50.,  



192 

 

 

 Synallaxis spixi Sclater, 1856 - Passeriformes/Furnariidae: joão-teneném, bentererê 

Reprodução: no verão, quando constrói na vegetação a baixa altura um ninho 

globular de denso amontoado de gravetos espinhudos, além de muitas vezes incluir 
pele de muda de lagartos e cobras; o ninho tem entrada lateral e seu interior é forrado 
com folhas verdes e paina; coloca 2-5 ovos; sem mais dados, necessita estudo. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular a infrequente nas bordas de mata e transições mata/cerrado 

da EEcI; seu nome popular também é onomatopeico. No Rio de Janeiro há um relato 
(Sick 1997) de ninho feito com arames (incluindo arames farpados - substituindo 
gravetos espinhudos!), coletados em uma fábrica de arames. 

↑ Vocalizando “bentererê” (ou “joão-teneném”) em sub-bosque de transição 
mata-de-galeria/cerrado. Nikon D500 +  Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 

BushHawk, ISO 9000, f/6.3 a 1/1250s;  recorte de 18% (3,8/21MP); 06/08/2020, 09:18.   

Tamanho: 16-17 cm de comprimento; pesa de 12 a 15 g. 

Distribuição: praticamente todas as regiões Sudeste e Sul do Brasil, 

além do sudeste do estado da Bahia; também todo o Uruguai, nordeste 
da Argentina e sudeste do Paraguai. 

Ambientes: densa vegetação arbustiva e emaranhada em bordas de 

matas, capoeiras e até campos e áreas alteradas. 

Alimentação: pouco conhecida, aparentemente artrópodes e insetos 

na folhagem de vegetação de médio e baixo estrato, às vezes no solo 
também. Necessita estudo. 

Pousado em sub-bosque 
de transição mata-de-
galeria/cerrado.            → 
Nikon D500 +  Nikkor 200-500mm 
f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk, ISO 4500, 
f/6.3 a 1/1250s; recorte de 38% 
(8/21MP); 06/08/2020, 09:19.   
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 Cranioleuca vulpina (Pelzeln, 1856) - Passeriformes/Furnariidae: arredio-do-rio 

Pousado em tronco próximo ao solo de mata
-de-galeria, seguindo formigas de correição.    
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk, ISO 2500, f/5.6 a 1/100s;   recorte de 25% 

(6/24MP); 13/06/2018, 16:21.,6↓ 

↑ Predando insetinho que fugia de formigas de correição, sub-
bosque de mata-de-galeria.  Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm + coronha BushHawk,  ISO 2000, f/5.6 a 1/60s;   recorte de 25% (6/24MP); 
13/06/2018, 16:26.,  

↑ Pousado em galho próximo ao solo de mata-de-galeria,  seguindo 
formigas de correição.  Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 440mm + coronha 
BushHawk, ISO 3200, f/5.6 a 1/100s;  recorte de 25% (6/24MP); 13/06/2018, 17:00. 

↑ Em raro momento de exposição fora de sub-bosque, procurando 
artrópodes em flor de ingá (Inga sessilis), borda de mata-de-galeria.  
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 460mm + coronha BushHawk,  ISO 1600, f/5.6 a 
1/1250s;  recorte de 24% (5/21MP); 18/09/2020, 07:16.,  

Tamanho:  mede 15-16 cm e pesa de 14 a 17,4 g.  

Distribuição: boa parte do Brasil central e Nordeste, exceto 

extremo leste e sul; na Amazônia, especialmente ao longo dos rios 
principais; também ocorre no centro oeste da Venezuela, centro-leste 
da Colômbia e Bolívia, e extremo norte e leste do Paraguai. 

Ambientes:  matas ribeirinhas e outros ambientes florestados à 

beira d’ água, muitas vezes incluindo emaranhados de cipós. 

Alimentação:  procura pequenos artrópodes como besouros e 

lagartas no médio e baixo estrato da mata. 

Reprodução: ninho globular de gravetos e folhas secas construído 

muitas vezes em forquilha de 1-4m acima do solo ou da água; tem 
entrada lateral pouco perceptível e o ninho lembra um ajuntamento 
irregular de detritos arrastados pela última enchente. Aparentemente 
monógamos, botam de 2 a 3 ovos, sem mais dados sobre esta espécie; 
necessita estudo. 

Conservação:  espécie não ameaçada. 

Curiosidades: difícil de ver bem, pois aos pares costuma 

estar em constante movimento em emaranhados de 
vegetação; observada na EEcI seguindo formigas-de-
correição em mata-de-galeria, quando aproveita os 
pequenos artrópodes espantados pelas formigas 
caçadoras. Também explorando flores, mas em busca de 
insetos. 
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 Antilophia galeata (Lichtenstein, 1823) - Passeriformes/Pipridae: soldadinho 

♀s pousadas em árvores na borda de mata-de-galeria. 
Nikon D7200↑ (D500↓) + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk, ISO 360↑ (ISO 3200↓), f/6.3 a 1/320s↑ (1/1000s↓); 

♂ pousado em galho de árvore na borda de mata-de-galeria. 

Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 

2000, f/5.6 a 1/320s; recorte de  25% (4/24MP); 14/06/2018, 09:31.        ↓ 

Tamanho:  13,9 a 14,5 cm de comprimento e 18 -26,5 g de massa corporal. 

Distribuição: centro-sul do Brasil, incluindo sul do Maranhão e Piauí, chegando aos extremos 

leste e nordeste da Bolívia e Paraguai, respectivamente. 

Ambientes:  matas ribeirinhas e brejosas, incluindo buritizais dentro do Domínio do Cerrado, 

usando estrato médio e baixo. 

Alimentação:  principalmente frutos e sementes ariladas, mas não despreza pequenos 

artrópodes pegos na maioria das vezes em voo no médio e baixo estrato da mata. 

Reprodução: macho todo preto com crista e nuca vermelho vivo, fêmea toda verde, incluindo 

crista que é menor; macho jovem similar à fêmea; reproduzem de agosto a dezembro, ninho em 
forma de tigela feito de gravetos e folhas, preso em forquilhas desde arbustos até arvores; 
botam 1-2 ovos chocados por 17-19 dias;  apenas a fêmea choca os ovos e cuida dos filhotes, 
que saem do ninho 13-15 dias após nascerem. 

Conservação:  até a lista de espécies ameaçadas de São Paulo de 2014 era listado como 

espécie “Quase Ameaçada” - NT, mas felizmente na última revisão de 2018 encontra-se como 
não ameaçada. Trata-se de espécie endêmica do Domínio do Cerrado em suas matas ribeirinhas.  

Curiosidades:  regular e restrito às matas-de-galeria da EEcI, mas às vezes pode “escapar” para 

cerrados mais densos próximos da mata em busca de frutinhos. Machos bastante territorialistas, 
afastam intrusos em especial no período reprodutivo, mas cantam o ano todo. 

← ♂ pousado em galho de árvore na borda de 

mata-de-galeria.   Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S 

VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 2000, f/5.6 a 1/160s; recorte 
de  39% (9,4/24MP); 14/06/2018, 09:32. 
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 Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766 ) - Passeriformes/Rhynchocyclidae: ferreirinho-relógio   

Tamanho: mede entre 8,8 e 10,2 cm de 

comprimento total, pesando de  4,4  a 8,0 g.  

Distribuição: desde o sul do México até o 

Paraguai e extremo norte da Argentina; em 
quase todo o Brasil, exceto Acre e Amazonas . 

Ambientes:  matas ralas, borda de matas 

até áreas semiabertas, mas com algumas 
árvores. 

Alimentação: normalmente aparecem 

irrequietos aos pares e em meio à vegetação 
do médio e baixo estrato, procurando ampla 
variedade de artrópodes, como moscas, 
ortópteros, percevejos, besouros e  aranhas, 
além de eventualmente até frutinhos. 

Reprodução: de outubro a dezembro bota 

2-3 ovos em ninhos tubulares alongados e 
dependurados em galhos, formado de capins 
e outros materiais vegetais ligados por teias 
de aranha; os ovos são chocados por cerca de 
18 dias, e os filhotes saem 17-18 dias após 
nascerem. 

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: regular, mas não abundante 

na EEcI; seu canto lembra alguém dando 
corda em um relógio de pulso analógico, por 
isso seu nome popular (conferir no 
www.xeno-canto.org).   

Procurando insetos na folhagem em interior de copa de árvore, cerrado s.s. Nikon D80 + 

TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha BushHawk, flash embutido da camera usado como 

enchimento, ISO 250, f/8 a 1/250s; recorte de  70% (7/10 MP); 20/12/2007, 10:38.   ↓  

↑  Jovem em interior de copa de árvore de cerrado s.s. Nikon D80 + 

TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha BushHawk, flash de 
enchimento da camera, ISO 320, f/8 a 1/200s; recorte de  40% (4/10 MP); 20/12/2007, 10:22. 



196 

 

 

 Hemitriccus margaritaceiventer (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) - Passeriformes/Rhynchocyclidae: sebinho-de-olho-de-ouro 

Reprodução: outubro a dezembro; 1-3 ovos colocados em ninho 

alongado em forma de bolsa, com entrada lateral na parte de baixo, 
formado de fibras vegetais e construído dependurado em ramos de 
vegetação do médio a baixo estrato. Filhotes saem 13-14 dias após 
nascerem, mas sem dado de tempo de incubação dos ovos, 
necessitando estudo. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular nos cerrados mais arborizados da EEcI; mais 

fácil de ouvir do que ver. Espécie bastante arisca diante da presença 
do observador humano próximo. Sob o mínimo sinal de ameaça, pára 
de cantar e voa para o alto das árvores, onde permanece em silêncio. 
Depois que se acostuma pode permitir maior aproximação. 

Pousado em galho de árvore 
de cerrado s.s.             →   
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E 
AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, 
ISO 640, f/5.6 a 1/1000s; recorte de 
apenas 9,5% (2/21 MP); 17/09/2020, 
09:29.. 

↑ Duas vistas ou “díptico” de indivíduo pousado em arbusto de cerrado s.s. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 

coronha BushHawk, ISO 2500, f/5.6 a 1/160s; recorte em cada imagem de ~28% (6,8/24 MP); 04/07/2019, 07:52.. 

Tamanho: 10-10,5 cm de comprimento, com peso entre 7 e 10 g.  

Distribuição: desde o Nordeste, incluindo todo o Brasil Central até o Paraguai, norte da Argentina e centro-leste da Bolívia. 

Pontualmente presente também na Venezuela, Peru e Colômbia. Pelo wikiaves.com.br vemos registros recentes e pontuais 
em savanas de Roraima e Amazônia. 

Ambientes: cerrados e caatingas com abundância de arbustos e árvores,  eventualmente bordas de matas-de-galeria. 

Alimentação: sozinhos ou aos pares buscam basicamente insetos, que são capturados em rápidos voos ou pulos curtos no 

meio da folhagem e dos galhos de arbustos. 
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 Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) - Passeriformes/Tyrannidae: gibão-de-couro 

Tamanho:  15,5-18,5 cm; 21,2-42 g.  

Distribuição: em quase todo o Brasil, mas mais 

rara ou ausente na região amazônica; ocupa boa 
parte da América do Sul, exceto sul da Argentina e 
Chile. 

Ambientes: característico de escarpas, paredões 

rochosos e elevações íngremes com alguma 
vegetação arbórea. Evita densas florestas, mas 
acabou se adaptando a construções humanas 
ocorrendo em cidades. 

Alimentação:  costuma pegar insetos alados 

(besouros, moscas, abelhas, etc.) a partir de um 
poleiro em voos às vezes bem acrobáticos, 
normalmente voltando ao mesmo poleiro. 

Reprodução: no final do ano, quando constrói 

ninhos em forma de tigela rasa formada a partir 
de material vegetal - e até de pedrinhas em sua 
base. Esses ninhos são dispostos desde fendas 
naturais protegidas da chuva em paredões até 
beirais de janelas e telhados, onde 2-3 ovos são 
postos. Nenhum dado adicional sobre tempo de 
criação de filhotes e saída destes do ninho, 
necessitando portanto de urgente estudo.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: raro na EEcI, visto que faltam 

formações rochosas ou paredões. Nas cidades usa 
parapeitos de prédios e outras construções para 
se lançar à caça de insetos alados (Sick 1997). 
Pode ser espécie ao menos parcialmente 
migratória no sudeste, mas faltam estudos mais 
conclusivos. 

↑  Pousado em topo de arvoreta de campo cerrado, Reserva Legal do 
campus UFSCar, São Carlos-SP. Nikon FM2 + Sigma 400mm f/5.6 APO + tripé, Ektachrome 

EB100, ISO 100 digitalizado,  f/11 a 1/125s; recorte de ~29% do slide original; novembro de 1996. 

↑  Pousado em fiação elétrica, zona semi-urbanizada do campus UFSCar, São 
Carlos-SP.  Nikon FM2 + Sigma 400mm f/5.6 APO + tripé, Ektachrome EB100, ISO 100 digitalizado, f/8 a 

1/250s; recorte de ~40% do slide original; novembro de 1996. 
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 Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) - Passeriformes/Tyrannidae: risadinha 

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: comum na EEcI em cerrados e bordas de 

matas, mas visto “escapar” para campo sujo e campo 
cerrado; o nome popular desta espécie se refere à sua 
vocalização, que lembra uma risada. Bastante ativa, 
movimenta-se da copa das árvores até próximo ao chão, 
vocalizando desde o amanhecer até o escurecer. No Equador, 
de 20 ninhos, 12 estavam nas proximidades (~1m) de ninhos 
de vespas, provavelmente como uma medida para inibir 
predadores de ovos e filhotes. 

← Buscando pequenos 
artrópodes em flores de 
jacarandá (Jacaranda 
caroba), campo cerrado.                                            
Nikon D300 + TC20EIII + Nikkor 
300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm 
f/5.6) + coronha BushHawk,  ISO 320, 
f/8 a 1/800s; recorte de 25% 
(3/12MP); 29/07/2010, 08:37.1:26h 

↑ Duas vistas (“díptico”) em galho seco de arbusto no campo sujo. Nikon D300 + TC20EIII + Nikkor 

300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 800, f/8 a 1/500s; recorte de 28% (3,4/12MP); 03/12/2013, 
07:05.16 

Tamanho: 9,5-10,5 cm de comprimento, com peso entre 7 e 9 g. 

Distribuição: do Panamá ao norte da Argentina e Uruguai, 

exceto Chile. Ocorre em todo o território brasileiro. 

Ambientes: bordas de matas, cerrado, chegando até em 

parques e quintais com árvores e arbustos. 

Alimentação: sozinho ou aos pares, cata  insetos e aranhas a 

partir de poleiro, alimentando-se também de frutos. 

Reprodução: entre agosto e dezembro. Seu ninho, construído 

pela fêmea, tem formato globular com entrada lateral, e é 
elaborado a partir de folhas, gramas, galhos finos e teias de 
aranha, geralmente disposto em arbusto e árvores. Postura de 2-
3 ovos, com período de incubação entre 14 e 15 dias. Os filhotes 
abandonam o ninho por volta do 17° dia após a eclosão.  

Pousado em arbusto de brejo na margem da Represa 
do Lobo/Broa, limite leste da EEcI. Nikon D300 + TC20EIII + 

Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 

400, f/8 a 1/800s; recorte de 25% (3/12MP); 16/07/2009, 14:36. ↓ 
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 Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) - Passeriformes/Tyrannidae:  guaracava-de-barriga-amarela 

Tamanho:  16-17 cm; 21-29 g.  

Distribuição: sudeste do México, Panamá, sul da Costa Rica, Colômbia, Venezuela (excetuando-se a região 

extremo sul), Guianas, Suriname, oeste e sul do Equador, sudeste e noroeste do Peru, Bolívia, Paraguai; no 
Brasil, ocorre em quase toda a sua extensão, excetuando-se regiões centro-oeste do Amazonas. 

Ambientes: ocorre tanto em ambientes mais secos quanto úmidos, em áreas de floresta menos densas e de 

borda, vegetação em regeneração (sucessão secundária) e matas associadas a corpos d’água; ocupa também 
áreas mais antropizadas, como árvores em cidades e jardins. 

Alimentação:  principalmente insetos pegos em voo ou na vegetação, e grande variedade de pequenos 

frutos. 

Reprodução: de fevereiro a setembro; ninho em formato de taça construído com capim, musgo e cascas de 

árvore em forquilhas de arbustos; a fêmeas coloca geralmente 2 ovos, que são chocados por ela durante 16 
dias; o casal cuida dos filhotes, cujo desenvolvimento no ninho, até saírem,  leva 15-17 dias.  

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: bastante comum na EEcI em todo o ano; já foram registradas duas posturas em uma mesma 

estação reprodutiva; importante dispersora de sementes em ambientes que se encontram em regeneração 
(sucessão secundária).  Similar às outras Elaenia spp., mas com crista não tão curta quanto a de E. chiriquensis, 
ou tão pontuda como a de E. cistata, sem falar no canto diferente (conferir no www.xeno-canto.org). 

 ← Três vistas ou “tríptico” de 
indivíduo em árvore de transição 
campo cerrado/campo úmido de 
várzea ao lado de mata-de-galeria.  
Note a crista grande, mas não 
pontuda. Nikon D810 + Nikkor 200-500mm 

f/5.6E AF-S VR @ 480mm + coronha BushHawk, 
ISO 1250, f/7.1 a 1/640s; recorte de em cada 
imagem de apenas 5%  dos pixels do sensor 
(1,8/36 MP); 09/11/2018, 06:21.. 

Procurando sementes 
ariladas da copaíba 
(Copaifera langsdorffii) 
em transição de 
cerrado com mata-de-
galeria, fim de tarde. →                                         
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm 
f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk,  ISO 640, f/8 
a 1/1000s; recorte de 19% 
(4/21MP); 05/08/2020, 17:06.16: 
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 Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) - Passeriformes/Tyrannidae: tuque 

Tamanho: 14-16 cm de comprimento, com peso 

corporal entre 16 e 20 g.  

Distribuição: ocorre somente na América do Sul. 

No Brasil, é encontrada principalmente nas regiões 
Sul e Sudeste (nesta última, bastante abundante), 
com registros também nos estados do Centro-
Oeste e Bahia. Do Sul do Brasil estende-se também 
para o leste do Paraguai, nordeste da Argentina e 
Uruguai.  

Ambientes: cerrado mais denso e tanto interior 

como borda de florestas tropicais e subtropicais 
úmidas, desde baixas até altas altitudes. 

Alimentação: grande variedade de pequenos 

insetos e frutas, procurando-os discretamente 
desde a vegetação rasteira até o topo das árvores.   

Reprodução: entre os meses de setembro e abril. 

Seu ninho, em formato de taça simples, é 
normalmente construído em arbustos ou 
pequenos galhos de árvores. Coloca 2-3 ovos, que 
são chocados por aproximadamente 15 dias. Após 
eclosão dos ovos, os filhotes se desenvolvem e 
levam em torno de 20 dias até deixar o ninho. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: no inverno, os indivíduos que 

vivem nas regiões mais ao sul de sua distribuição 
(ou seja, mais frias) migram para áreas localizadas 
mais ao norte (que seriam, comparativamente, 
mais quentes), sendo regularmente ouvidos em 
matas e cerrados mais densos da EEcI na primavera 
e verão. No fim do verão desaparecem da EEcI.  
Embora similar às outras Elaenia spp, pode ser 
diferenciada pela tonalidade mais esverdeada, anel 
de cor mais clara ao redor dos olhos e, 
principalmente, pela vocalização (conferir no 
www.xeno-canto.org). 

Pousado em galho seco na beira de mata-de-
galeria. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 

500mm + coronha BushHawk, ISO 100, f/8 a 1/250s; recorte de 12,5% 

(3/24 MP); 09/11/2017, 07:11..↓ 

↑  Forrageando por frutos de pixirica (Miconia sellowiana) em transição cerrado/mata-de-galeria.     
Nikon D7200 + Nikkor 800mm f/5.6 ai-s EDIF + tripé, ISO 180, f/5.6 a 1/400s; recorte de 37,5% (9/24 MP); 10/11/2017,07:31. 
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 Elaenia cristata Pelzeln, 1868 - Passeriformes/Tyrannidae: guaracava-de-topete 

Tamanho: 14 cm de comprimento, com peso corporal de 

18 g. Necessárias mais medidas para termos uma amplitude 
(de mínimo e máximo) para a espécie.  

Distribuição: ocorre somente na América do Sul. No Brasil, 

está presente nas regiões Centro-Oeste (até o sul do estado de 
São Paulo), Nordeste e ao leste da Bacia Amazônica. Além do 
extremo leste da Bolívia, também é encontrada nos países 
mais ao norte da América do Sul, especificamente Guianas, 
Suriname e em grande parte da Venezuela (a leste dos Andes). 
Há registros pontuais de populações isoladas no sudeste da 
Colômbia e do Peru, e no noroeste da Bolívia.  

Ambientes: habita fitofisionomias semiabertas do cerrado, 

em particular campo cerrado. Utiliza também vegetação em 
estágios iniciais de regeneração (composta por gramíneas e 
arbustos espaçados) às margens de rios.  

Alimentação: assim como a maioria das outras espécies do 

mesmo gênero, alimenta-se de pequenos insetos e frutas. 
Busca por seu alimento em voo ou em poleiros no topo de 
arbustos e de árvores, sozinha ou aos pares.  

Reprodução: entre os meses de agosto a dezembro. Seu 

ninho, em formato de taça simples, é construído em arbustos. 
Coloca 1-2 ovos, que são chocados por 18-19 dias. O 
desenvolvimento dos filhotes no ninho após a eclosão leva em 
torno de 17-19 dias.  

Conservação: espécie “Quase Ameaçada” (NT) no estado de 

São Paulo.  O desaparecimento de campos cerrados naturais 
possivelmente é a maior causa de sua escassez. 

Curiosidades: regular a infrequente nos campos cerrados da 

EEcI; possivelmente migratória nas regiões mais ao sul de sua 
distribuição no Brasil, dado que se torna mais comum no Mato 
Grosso durante os meses de agosto e setembro - mas em 
Itirapina temos registros por todo ano. Como uma Elaenia, 
muito parecida às demais espécies, mas neste caso difere não 
só pela vocalização (conferir no www.xeno-canto.org), mas 
também pela crista bem pontuda que quando é vista de frente 
forma quase um triângulo (v. foto ao lado). 

Em arvoreta de campo cerrado.  Nikon D7200 + Nikkor 

200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 720, 

f/8 a 1/640s; recorte de 17% (4/24 MP); 23/12/2017, 07:54..↓ 

↑ Forrageando por frutos em arvoreta de campo cerrado.    Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 

500mm + coronha BushHawk, ISO 1000, f/8 a 1/640s; recorte de 23% (5,5/24 MP); 23/12/2017, 07:52. 
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 Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865 - Passeriformes/Tyrannidae: chibum 

Tamanho: 13,5-14 cm de comprimento, com peso corporal  de 11,5-22,1 g. 

Distribuição:  no Brasil ocorre nas regiões Nordeste (com exceção do sertão 

nordestino, onde há predominância da Caatinga), Sudeste (chegando até o estado 
do Paraná; no wikiaves.com.br, já há registros na divisa deste estado com Santa 
Catarina) e Centro-Oeste. Também em partes da Costa Rica e Panamá até 
nordeste da Argentina,  passando por Guianas, Suriname, grande parte da 
Venezuela e Colômbia, e estendendo-se também ao leste do Peru, Bolívia e 
Paraguai. Na região amazônica encontrada apenas nas manchas de áreas abertas 
ou savânicas. 

Ambientes: áreas abertas, seja em cerrado ou em campos onde há 

predominância de herbáceas e arbustos esparsos. Embora tolerante a habitats em 
regeneração e a plantações, é mais sensível a áreas expostas ao corte e queima 
(fogo intencional), extração de madeira e drenagem. 

Alimentação: consome principalmente pequenos insetos (que podem ser 

capturados em voo) e frutas. Assim como E. cristata, também busca pelo alimento 
sozinha ou aos pares. No cerrado brasileiro, os frutos das plantas do gênero 
Miconia (família Melastomataceae) assumem grande importância na sua dieta.  

Reprodução: no Brasil, sua atividade reprodutiva é registrada entre os meses 

de setembro e dezembro. Seu ninho, em formato de taça pequena, é construído 
em arbustos ou árvores. Bota 1-4 ovos que são chocados pelas fêmeas por 
aproximadamente 15 dias. Ambos os pais alimentam os filhotes no ninho, cujo 
desenvolvimento pós-eclosão dura 15-16 dias, após o que saem do ninho. 

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: migrante de verão, muito comum na EEcI de fins de agosto até 

janeiro-fevereiro. Como toda Elaenia spp, muito similar às demais espécies, mas 
diferindo por ter crista mais modesta com manchinha branca (v. foto) nem 
sempre visível e, logicamente, por suas vocalizações características, incluindo o 
onomatopeico nome “chibum” e por vezes o constante assovio “fuiiuh”. 

↑  Duas vistas mostrando crista curta, e com mancha branca sendo exibida, campo 
cerrado, manhã nublada.  Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 400mm f/2.8D AF-I (=560mm f/4.8) + tripé, ISO 400, f/6.3

-8 a 1/400-800s; recorte de 37,5% (4,5/12MP); 26/08/2009, 09:28. 

← Pousada em estrato médio de campo 
cerrado.  Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S 

VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 720, f/8 a 1/400s; 
recorte de 75% (18/24MP); 29/11/2017, 15:04.  

Vocalizando o característico “fuiiuh” em 
estrato médio de campo cerrado.  Nikon D7200 + 

TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S @ (= 510mm f/6.7) + 
coronha BushHawk, ISO 1600, f/8 a 1/640s; recorte de 25% 

(6/24MP); 23/12/2017, 06:59. ↓ 
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 Elaenia obscura (= sordida) (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) - Passeriformes/Tyrannidae: tucão 

Tamanho: 18-20 cm de comprimento, com peso variando entre 24 e 34,5 g.  

Distribuição: desde a Bahia ao centro-sul do Brasil, atingindo o norte do 

Uruguai, nordeste da Argentina e sudeste paraguaio.  

Ambientes:  borda de florestas, mata-de-galeria, cerradão e cerrado mais 

denso. Pode ocorrer também em regiões de restinga. 

Alimentação: assim como a maioria das outras espécies do mesmo gênero, 

alimenta-se de insetos e pequenas frutas, as quais aparentemente assumem 
grande importância na sua dieta. 

Reprodução: ocorrem normalmente entre os meses de outubro e fevereiro. 

Seu ninho, em formato de uma pequena taça rasa e bastante elaborado 
(decorado com líquens, permitindo camuflagem - wikiaves.com.br), é 
construído em forquilhas de arbustos ou árvores, onde são colocados dois 
ovos. Sem mais informações, portanto, necessita estudo. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: frequentemente ouvido e visto em bordas de mata e cerrados mais 

arborizados na EEcI. Não apresenta o topete na cabeça (também sem mancha 
branca) característico de algumas outras espécies do gênero, além de ter um 
contrastante anel de coloração mais clara ao redor dos olhos, tamanho corporal 
maior e seu bico ser relativamente mais curto em relação ao tamanho da cabeça 
(características que podem auxiliar na sua identificação).  Seu comum chamado 
“brrrroh” também pode ajudar na identificação. 

Em borda de mata-de-galeria, com material 
para ninho no bico, início da estação 
chuvosa. Nikon D7000 + TC17EII + Nikkor 300mm f/2.8G AF

-S (=510mm f/4.8) + coronha Bushawk, ISO 320, f/5.6 a 1/400s; 

recorte de 17% (2,7/16MP); 31/10/2012, 08:04.  ↓ 

↑   Pousado em arvoreta, transição cerrado/brejo arbóreo, manhã nublada.  Nikon 
D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 1800, f/5.6 a 1/320s;  recorte de 
24% (5/21MP); 25/09/2019, 09:23. 

↑   Pousado em galho morto de árvore, transição cerrado/mata-de-galeria. Nikon D7200 + 
Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 1000, f/6.3 a 1/500s;  recorte de 40% (9,5/24MP); 
26/12/2018, 07:31. 
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 Suiriri suiriri (Vieillot, 1818) - Passeriformes/Tyrannidae: suiriri-cinzento 

Tamanho:  15,5-16 cm de comprimento, pesando 

entre 18,5 e 21 g.  

Distribuição: Nordeste e centro-sul do Brasil, com 

ocorrência em manchas de cerrado no Amapá, Pará e 
Amazonas. Também no Suriname, Bolívia, Paraguai, 
Uruguai e norte da Argentina. 

Ambientes: semiabertos como chaco, cerrado e 

caatinga. Parece não tolerar ambientes muito alterados, 
como zonas urbanizadas ou plantios. 

Alimentação:  principalmente artrópodes como 

insetos, mas também pode pegar frutos. Sozinho ou aos 
pares procura alimento na folhagem e em galhos de 
árvores, menos frequentemente pegando presas em voo 
no ar a partir de poleiro. 

Reprodução: no sul de sua distribuição, entre outubro 

e dezembro; ninho é tigela formada de material vegetal 
incluindo paina, que lhe dá uma textura lanosa.  
Somente a fêmea constrói o ninho e faz a incubação dos 
ovos por cerca de 15 dias, e os filhotes saem 18-19 dias 
após seu nascimento. 

Conservação: espécie “Quase Ameaçada” (NT) no 

estado de São Paulo.  O desaparecimento de cerrados 
pouco alterados possivelmente é a maior causa de sua 
escassez. 

Curiosidades: raramente vista na EEcI em campos 

cerrados e cerrados.  Seu canto em dueto do casal é 
característico (conferir no www.xeno-canto.org). Parece 
ser naturalmente uma espécie não abundante na maior 
parte de sua ocorrência geográfica,  e pode ser que seja 
ao menos parcialmente migratória, mas faltam estudos 
conclusivos sobre isso. 

↑  Procurando alimento em meio a árvore do estrato médio de cerrado s.s. Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S 

(=510mm f/4.8) + coronha Bushawk, ISO 320, f/5.6 a 1/800s; recorte de 42% (5/12MP); 15/06/2011, 10:09. 
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 Phaeomyias murina (Spix, 1825) - Passeriformes/Tyrannidae: bagageiro  

Tamanho: 10,5 a 12 cm de comprimento e pesando de 7 a 12,4 g. 

Distribuição: quase todo o Brasil, exceto Santa Catarina; desde o sul da 

Costa Rica e passando pelo Panamá e países do norte da América do Sul, 
até Bolívia, Paraguai e norte da Argentina. 

Ambientes: matas secas, matas ribeirinhas, borda de floresta úmida, 

cerrado e capoeiras. 

Alimentação: procura artrópodes na vegetação de médio a baixo estrato; 

também come frutos, em especial de ervas-de-passarinho (Loranthaceae). 

Reprodução: na porção sul da distribuição, ocorre de outubro a 

dezembro; apenas a fêmea constrói ninho do tipo tigela em forquilha, 
composto de fibras vegetais, musgo e teia de aranha; 2 ovos chocados pela 
fêmea por 14-17 dias, sendo que os filhotes saem do ninho após 17 dias do 
nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada.. 

Curiosidades: aparentemente migrante de verão, não abundante na EEcI, 

mas regular e visto na vegetação de transição cerrado/mata-de-galeria na 
EEcI sozinho ou aos pares, buscando alimento em voos curtos entre ramos 
e folhagem; vocaliza mais insistentemente na metade final do ano.  

↑   Pousado em galho seco, transição cerrado/mata-de-galeria, 
manhã nublada.  Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm; 
ISO 1250, f/5.6 a 1/160s;  recorte de 32% (7,7/24MP); 15/09/2018, 07:32. 

Pousado em galho seco, transição cerrado/mata-de-galeria, 
manhã nublada.  Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm; 

ISO 1600, f/5.6 a 1/200s;  recorte de 25% (6/24MP);  15/09/2018, 07:38.                 → 

Predando aranha-saltadora (Salticidae) na borda de mata. Veja a 
zoom 100%. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk; ISO 1000, f/6.3 a 1/400s;  recorte de 8% (2/24MP);  22/10/2019, 08:23.  ↓ 

Cantando, transição 
entre cerrado e mata-
de-galeria, manhã 
nublada.                    →  
Nikon D7200 + Nikkor 200-
500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm; ISO 1250, f/5.6 a 
1/160s;  recorte de 17% 
(4/24MP);  15/09/2018, 07:27.                                        
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 Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818) - Passeriformes/Tyrannidae: papa-mosca-do-campo 

Tamanho: 10,5 cm; 5-6,7 g. 

Distribuição: centro e leste da Bolívia, leste do Paraguai, norte da Argentina; no Brasil, ocorre 

no centro-sul, estendendo-se do Tocantins e sul da Bahia até o Rio Grande do Sul. Pontualmente 
em mancha de cerrado no Amazonas (v. wikiaves.com.br).  

Ambientes: raramente ocorre em ambientes alterados; habita desde campos mais secos a 

áreas arbustivas mais úmidas (incluindo-se a vegetação associada a corpos d’água, como 
córregos). 

Alimentação: busca, aos pares ou em pequenos grupos, principalmente insetos pegos na 

vegetação baixa.  

Reprodução: de outubro a março; sexos similares, mas o macho é ligeiramente maior do que a 

fêmea; as penas da coroa do macho são negras, enquanto nas fêmeas, amarronzadas; ninho em 
formato de taça construído com gramíneas, fibras vegetais e teias de aranha em ervas e arbustos, 
proximamente ao solo, onde as fêmeas colocam 3 ovos. Faltam mais dados, estudos necessários. 

Conservação: espécie “Criticamente em Perigo” (CR) no estado de São Paulo e 

“Vulnerável” (VU) na lista mundial. População em diminuição (IUCN 2020), provavelmente devido 
à perda de campos naturais (sem capins exóticos), ambiente que este pássaro habita de forma 
especializada.  

Curiosidades: rara na EEcI e limitada aos campos limpos e campos sujos, além dos campos 

sazonalmente úmidos na fase da estação seca. Muito estranho não estar na lista nacional de 
espécies ameaçadas, já que em nível mundial é VU. Outra indicação é que temos relativamente 
poucos registros no wikiaves.com.br. 

↑  Em galho seco de 
campo sujo, estação 
chuvosa. Nikon D7200 + Nikkor 

200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
480mm + coronha BushHawk, ISO 
320, f/5.6 a 1/640s; recorte de  
apenas 6% (1,5/24MP); 
23/12/2016, 07:26. 

Em galho seco de erva 
em campo limpo, meio 
da estação seca.       → 
Nikon D300 + TC14EII + Nikkor 
300mm f/4D AF-S  (420mm 
f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 
320, f/6.3 a 1/1000s; recorte de 
38% (4,6/12MP); 16/07/2009, 
07:45.  

Em haste de capim alto 
seco em campo limpo, fim 
da estação seca.          → 
Nikon D7000 + TC20EIII + Nikkor 
300mm f/2.8G AF-S VR (600mm 
f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 
560, f/10 a 1/500s; recorte de 25% 
(4/16MP); 23/09/2011, 07:51.  

← Em capim de 
campo limpo 
sazonalmente 
alagável, manhã 
nublada. Nikon D300 

+ TC17EII + Nikkor 
400mm f/2.8 AF-I 
(=680mm f/4.8) + tripe, 
ISO 400, f/6.3 a 1/400s; 
recorte de 20% 
(2,4/12MP); 27/11/2009, 
08:52.  
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 Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818) - Passeriformes/Tyrannidae: papa-mosca-do-campo 

↑  Construção de ninho em erva de campo limpo, levando paina para forrar ninho. Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 400mm f/2.8D AF-I  (=680mm f/4.8) + tripé (esq. e dir.);  D300 + Nikkor 24-

85mm f/2.8-4.5D AF @ 35mm (centro); respectivamente (esq., centro, dir.) ISO 400, 250 e 400; f/7.1, f/8 e f/6.3; a 1/500s, 1/640s e 1/320s; recortes de 62%, 31% e 31% (7,4 e 3,7/12MP); 27/11/2009, 09:02 a 09:18.     
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 Polystictus pectoralis (Vieillot, 1817) - Passeriformes/Tyrannidae: papa-mosca-canela 

Tamanho: 8-10 cm; 6-8 g. 

Distribuição: disjunta, ao norte em pequenas a médias manchas de savanas na Colômbia, 

Venezuela, Guiana Francesa, Suriname, e também ao norte do Brasil em Roraima, noroeste 
do Pará e Amapá; mais ao sul no centro-sul brasileiro (Mato Grosso e Goiás até Rio Grande 
do Sul), leste da Bolívia, Paraguai, norte da Argentina e Uruguai. 

Ambientes: campos e savanas abertas, geralmente em capim alto, ervas e arbustos. 

Alimentação: exclusivamente insetos e outros artrópodes pegos na vegetação baixa. 

Reprodução: de setembro a janeiro no Brasil; nos ♂s, as penas da face e da “barba” são 

estriadas de branco e preto, e sua coroa é cinza e preta. Já nas ♀s, a coloração dessas 

penas é amarronzada; ninho em formato de taça construído com gramíneas, fibras vegetais 
e teias de aranha em arbustos, onde botam 3 ovos; sem mais dados, necessita estudos. 

Conservação: espécie “Criticamente em Perigo” (CR) no estado de São Paulo e “Quase 

Ameaçada” (NT), tanto em nível nacional como mundial, com indicação de população em 
declínio pela IUCN (2020). Não se adapta a campos alterados; perda de habitat por plantios 
e pastagens é a principal causa de seu desaparecimento. 

Curiosidades: infrequente e restrito aos campos limpos e sujos da EEcI; parece ser 

parcialmente migratório durante o inverno do hemisfério sul, deslocando-se para outras 
regiões mais quentes. Ao cantar no período reprodutivo faz exibições corporais. 

← ♂ em capim de campo 

limpo. Nikon D300 + TC17EII + 

Nikkor 400mm f/2.8D AF-I 
(=680mm f/4.8) + tripé, ISO 400, 
f/4.8 a 1/320s; recorte de 33% 
(4/12MP); 27/11/2009, 06:10. 

↑  ♀ procurando insetos em campo sujo. Nikon D300 + TC16A + Nikkor 

400mm f/3.5 ai-s EDIF (=640mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 1600, f/6.4 a 1/400s; 
recorte de 33% (4/12MP); 16/07/2015, 16:04. 

♂ em exibição de bater 

asas enquanto canta, 
campo sujo ao nascer do 
sol.                                     → 
Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 
400mm f/2.8 AF-I (=680mm f/4.8) + 
tripé, ISO 400, f/8 a 1/400s; cada 
foto recorte de 17% (4/12MP); 
27/11/2009, 06:10. 

♀ em arbusto de campo sujo, fim 

de tarde. Nikon D3 + TC20EIII + Nikkor 

400mm f/2.8D AF-I (=800mm f/5.6) + tripé, 
ISO 500, f/9 a 1/50s; recorte de 17% 

(2/12MP); 14/06/2011, 18:06.↓ 
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 Polystictus pectoralis (Vieillot, 1817) - Passeriformes/Tyrannidae: papa-mosca-canela 

← ♂ cantando com exibição corporal em 

herbácea seca do campo limpo, sequência 
de 1,5 s. Período reprodutivo, 
provavelmente marcando território. Nikon 

D300 + TC17EII + Nikkor 400mm f/2.8 AF-I (=680mm f/4.8) 
+ tripé, ISO 800, f/8 a 1/250s; recorte em cada foto de 
16,7% (2/12MP); 26/11/2009, 07:02. 

♂ cantando em sequência de 3,5 s, 

campo sujo, pouco após o nascer do 
sol. Note exibição corporal. Nikon D300 + 

TC17EII + Nikkor 400mm f/2.8 AF-I (=680mm f/4.8) + 
tripé, ISO 400, f/4.8 a 1/320s; recorte em cada foto de 

22% (2,6/12MP); 27/11/2009, 06:10. ↓ 

↑ ♂ predando inseto (aparentemente Diptera da família Conopidae, que lembram morfologicamente 

vespas, mas de fato são moscas!) capturado na vegetação herbácea de campo limpo. Veja a zoom de 
100%. Sequência de 2,5 s,  pouco após o nascer do sol. Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 400mm f/2.8 AF-I (=680mm f/4.8) + 

tripé, ISO 400, f/5.6 a 1/250; recorte em cada foto de apenas 10% (1,2/12MP); 27/11/2009, 06:03.  
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 Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) - Passeriformes/Tyrannidae: alegrinho 

Tamanho: 10-11 cm de comprimento, pesando 6-8,6 g  

Distribuição: no Brasil, ocorre no Nordeste e centro-sul. Encontrado também no Paraguai, 

Uruguai, centro-leste da Bolívia e centro-norte da Argentina.  

Ambientes: borda de matas, capoeiras, matas ribeirinhas, cerrado e campos com muitos 

arbustos.  

Alimentação: basicamente insetos. Usualmente a partir de um poleiro se movimenta para 

capturar suas presas no ar ou na vegetação.  

Reprodução: entre agosto e dezembro. A construção do ninho é realizada pelo casal. Este é uma 

taça ou tigela aberta colocada em arbustos ou árvores a média-baixa altura, construído com fibras 
vegetais e forrado com material mais macio, como penas e líquens. Botam 2-3 ovos; os períodos 
de incubação e da saída dos filhotes saem do ninho são desconhecidos, necessitando de estudos.  

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: regular nos campos cerrados e cerrados da EEcI, facilmente detectado mais pelo 

seu canto do que pela visualização. Parte das populações parece ser parcialmente migratória, mas 
os dados são insuficientes e necessitamos estudos nesse sentido. Na EEcI parece estar presente o 
ano todo.  

Buscando alimento 
em arbusto de campo 
sujo.           → 
Nikon D7200 + Nikkor 200-
500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm + coronha BushHawk, 
ISO 800, f/5.6 a 1/500s; 
recorte de 27% (6,5/24MP); 
07/08/2018, 17:29.   

← Buscando alimento 
em arbusto de campo 
cerrado.     Nikon D300 + 

TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S 
(=510mm f/6.7) + coronha 
BushHawk, ISO 400, f/7.1 a 1/800s; 
recorte de 42% (5/12MP); 
24/07/2008, 11:15.   

↑ Forrageando em meio a copa de árvore no cerrado s.s. Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 

300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 500, f/8 a 1/320s; recorte de 31% (7,5/24MP); 
03/12/2013, 08:55.   
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 Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) - Passeriformes/Tyrannidae: maria-cavaleira 

Tamanho:  18-19,5 cm de comprimento; pesa 

21 a 34 g.  

Distribuição: em todo o Brasil, exceto centro-

leste do Rio Grande do Sul, além de Guianas, 
Suriname, centro-sul da Venezuela e porções 
leste de todos os demais países limítrofes com o 
Brasil, exceto o Uruguai. 

Ambientes: beira e clareira de matas e 

capoeiras, cerrado e até áreas cultivadas, mas 
com algumas árvores. 

Alimentação: caça em médio e baixo estratos 

da vegetação, onde captura variedade grande de 
insetos, mas também pode consumir frutos. 
Pode capturar insetos em voo a partir do 
poleiro, mas também captura alimento 
diretamente na vegetação. 

Reprodução: no segundo semestre, com 

ninhos feitos em cavidades naturais  ou feitas 
por pica-paus em troncos de árvores e 
abandonadas, forrados com material vegetal, 
além de penas e até pelos. Botam 2-3 ovos; sem 
mais informações, o que indica necessidade de 
estudos.  

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcI, é espécie 

facilmente confundida com as outras do gênero 
(M. tyrannulus e especialmente com M. 
swainsoni), sendo a audição de sua vocalização 
a maneira mais segura de identificá-la (conferir 
no www.xeno-canto.org).   

Cantando em árvore de beira de transição cerrado/mata-de-galeria. Nikon D7200 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 320, f/6.3 a 1/500s; recorte de 21% (5/24MP); 29/03/2019, 

07:06.  ↓ 

↑  Em galho seco de árvore em borda de mata-de-galeria. Nikon D7000 + 

TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 320, f/9 a 
1/500s; recorte de 31% (5/16MP); 11/07/2012, 16:42. 
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 Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776) - Passeriformes/Tyrannidae: maria-de-rabo-enferrujado 

Tamanho:  mede 18-23 cm de comprimento e pesa 

entre 24 e 32 g.  

Distribuição: em quase todo o Brasil, exceto oeste 

do Amazonas, Santa Catarina e centro-leste do Rio 
Grande do Sul. Também ocorre desde o sul dos EUA 
até o norte da Argentina. 

Ambientes: borda de matas, cerrado e caatinga. 

Alimentação:  pega o alimento tanto catando na 

vegetação como em voo a partir de um poleiro; 
aparentemente quase só insetos no período 
reprodutivo, sendo mais onívoro (inclui frutos) fora 
deste período. 

Reprodução: de outubro a dezembro, bota 3-5 ovos 

em ninhos em buracos de árvores, forrados com 
material vegetal, pelos e penas, parecido aos outros 
Myiarchus spp. Sem dados sobre período de choca, 
mas filhotes saem do ninho cerca de 15 dias após 
nascerem. Necessita estudos.  

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: regular a comum na EEcI; é muito 

similar às outras espécies do gênero (M. ferox e M. 
swainsoni), mas difere por ter a margem das penas 
primárias da asa com nítido ferrugíneo (ver fotos), 
também visível nas bordas internas das penas da 
cauda (daí o nome popular); também pode ser 
separada das outras pela vocalização mais comum, 
um “uiít...uiít...uiít”.   

↑  Em arvoreta na beira de transição cerrado/mata-de-galeria. Nikon 

D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + apoio na janela de carro, ISO 
560, f/8 a 1/320s; recorte de 67% (16/24MP); 19/09/2013, 15:00. 

Em arbusto de campo cerrado. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 

500mm + coronha BushHawk, ISO 220, f/5.6 a 1/320s; recorte de 21% (5/24MP); 28/09/2016, 

08:17.  ↓ 
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 Casiornis rufus (Vieillot, 1816) - Passeriformes/Tyrannidae: maria-ferrugem 

Tamanho:  mede 16,6-18 cm de comprimento 

e pesa entre 22 e 27 g.  

Distribuição: especialmente no centro-sul  do 

Brasil, mas com ocorrências pontuais no 
extremo oeste do Rio Grande do Sul e em partes 
do Nordeste, como Maranhão, além de leste do 
Peru e Bolívia, norte da Argentina e todo o 
Paraguai. 

Ambientes: médio estrato de cerrados mais 

fechados até cerradões e matas. 

Alimentação: dados escassos, aparentemente 

captura insetos em voo a partir de poleiro ou 
mesmo na folhagem, mas são necessários mais 
estudos. 

Reprodução: ninhos em cavidades de árvores, 

e talvez em buraco de cupinzeiro, como sugerido 
por foto no wikiaves.com.br, mas sem 
informações publicadas. Necessita estudos.  

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: rara na EEcI, vista em estrato 

médio ou baixo de aglomerados de árvores e 
arbustos em cerrado e campo cerrado. 
Aparentemente na  parte sul de sua distribuição 
aparece como migratória de verão, deslocando-
se para o norte no inverno. No site 
wikiaves.com.br citam ser uma das aves que 
pode seguir formigas-de-correição para apanhar 
insetos fugidios.   

Em arbusto de cerrado. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 

500mm + coronha BushHawk, ISO 1100, f/5.6 a 1/320s; recorte de 25% (6/24MP); 

28/09/2016, 08:13.  ↓ 

↑ Em subbosque de cerrado. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 410mm + coronha BushHawk, 

ISO 1600, f/5.6 a 1/250s; recorte de 21% (5/24MP); 28/09/2016, 08:10.   
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 Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) - Passeriformes/Tyrannidae: bem-te-vi 

Tamanho:  20-25 cm; 52-68 g.  

Distribuição: todo o Brasil, além de ampla ocorrência desde o sul dos EUA até quase 

toda a América do Sul, exceto extremo sul da Argentina, Chile e Cordilheira dos Andes. 

Ambientes: ampla variedade, desde florestas, cerrados, matas ribeirinhas, margens 

pantanosas de lagos, plantações subúrbios e centros urbanos com árvores. 

Alimentação:  muito variada, o “arquétipo” de um onívoro e generalista: desde 

artrópodes, em especial insetos, até pequenos vertebrados, em especial peixinhos, e 
ampla gama de frutos. Já foi visto comendo até mesmo restos de comida humana e 
de rações de animais domésticos! 

Reprodução: de setembro a janeiro; o ninho é globular com entrada lateral e 

relativamente grande para o tamanho da ave, formado por material vegetal, e 
normalmente colocado na vegetação, mas também em estruturas humanas (ver foto); 
ovos chocados por 14-17 dias, enquanto os filhotes saem após 15-22 dias .  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: comum na EEcI, em especial na vegetação próxima de corpos d’água; 

agressivo com animais e outras aves bem maiores que ele; o maior vertebrado que 
predou, do que se tem registro, foi um peixe de 8 cm, que demorou 13 min para ser 
engolido; um dos melhores exemplos de nomes onomatopeicos. Aproveita-se da 
expansão humana, pois é ave sinantrópica. 

↑ Em arbusto seco, campus da USP/Butantã São Paulo-SP. Nikon D7100 + Nikkor 180mm f/2.8 ai-s ED, ISO 250, f/8 a 1/160s; recorte de 71% (17/24MP); 

27/04/2014, 10:11. 

← Retrato mostrando 
coroa eriçada ao 
interagir socialmente, 
campus USP/Butantã 
São Paulo-SP. Nikon D7100 + 

Nikkor 50-300mm f/4.5 ai-s ED @ 
250m + tripod, ISO 400, f/8 a 
1/400s; recorte de 17% (4/24MP); 
27/04/2014, 14:05. 
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 Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) - Passeriformes/Tyrannidae: bem-te-vi 

↑ Alimentando jovem em árvore do campus USP/
Butantã, São Paulo-SP.   Nikon D7000 + Nikkor 800mm f/5.6 ai-s 

EDIF + tripé, ISO 500, f/11 a 1/640s; recorte de 21% (3,4/16MP); 
14/01/2013, 09:46.   

← Alimentando filhotes em ninho globular 
colocado sobre arbusto ao lado de brejo/
Lagoa Dourada. Sequência de 39 segundos.  
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk, ISO 800, f/6.3 a 1/800s; recorte de 25% 
(6/24MP); 17/10/2018, 08:17.   

↑ Mesmo ninho da foto acima, mostrando 
filhote sonolento aguardando entrega de 
alimento.   Nikon Z + adaptador FTZ + Nikkor 200-500mm 

f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 1800, f/7.1 a 1/800s; recorte de 
apenas 4% (2/46MP); 02/12/2019, 09:26.   

Casal construindo ninho em beiral de janela 
de 8° andar de prédio, São Paulo-SP.  Nikon D500 

+ Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 200mm, ISO 500, f/5.6 a 

1/3200s; recorte de 24% (5/21MP); 20/10/2019, 09:49.  ↓ 
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 Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) - Passeriformes/Tyrannidae: suiriri-cavaleiro 

Tamanho: 18,5 a 19,5 cm de comprimento, pesando 29 a 40 g.  

Distribuição: nordeste e centro-sul do Brasil, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Paraguai, norte da 

Argentina e o Uruguai . 

Ambientes: áreas abertas e semiabertas, incluindo campos e cerrados mais abertos, pastagens 

com arbustos esparsos e até parques em áreas urbanizadas. . 

Alimentação: insetívoro, alimenta-se frequentemente de parasitas capturados diretamente do 

corpo de vertebrados como vacas, cavalos e capivaras; também pode pegar insetos espantados 
por estes animais, ver foto.  

Reprodução: no segundo semestre, bota 3-4 ovos, colocados em ninho construído com gravetos 

em vegetação alta, podendo até ocupar ocos de árvores e ninhos abandonados de Furnarius 
rufus (joão-de-barro); chocagem demora cerca de 14-15 dias, e os filhotes são criado por 16 dias 
até saírem do ninho .  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: relativamente raro na EEcI; as capivaras algumas vezes chegam a virar-se de 

barriga pra cima para facilitar a limpeza proporcionada pela espécie durante sua alimentação. 
Expandindo sua distribuição em pontos da região amazônica, onde antes não existia, pela criação 
de pastagens. 

← Buscando insetos 
espantandos pelo caminhar 
da capivara (Hydrochoerus 
hydrochaeris), em campo 
no Pantanal de Poconé - 
MT. Nikon D300 + Nikkor 80-400mm 

f/5.6D AF VR @ 400mm,  ISO 400, 
f/7.1 a 1/400s; recorte de 33% 
(4/12MP); 09/06/2011, 16:12. 

Subadulto (note base do bico carnosa) 
buscando alimento no solo em 
subúrbio de Ribeirão Preto -SP.                     
Nikon D7100 + TC20EII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S 
VR (=600mmf5.6),  ISO 450, f/7.1 a 1/250s;   recorte 

de 92% (22/24MP); 25/12/2013, 15:19. ↓6: 

← Pousado em mourão de 
cerca ao lado de pasto, 
Pantanal de Poconé - MT.                                          
Nikon D300 + Nikkor 80-400mm f/5.6D 
AF VR @ 400mm,  ISO 250, f/9 a 
1/400s; recorte de 58%(7/12MP); 
09/06/2011, 14:19. 
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 Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) - Passeriformes/Tyrannidae: bem-te-vi-rajado 

Reprodução:  novembro a dezembro na porção sudeste-sul de 

sua distribuição. Os ninhos são feitos em ocos de árvores, 
contruídos normalmente por pica-paus, mas podem utilizar 
outros locais, como a base de folhas de palmeiras ou no meio de 
bromélias, preferivelmente no estrato médio e alto da floresta. A 
construção do ninho é realizada pela fêmea, que coleta folhas e 
capim para forrar o fundo da cavidade. Apesar de só a fêmea 
construir o ninho, os machos participam ativamente da escolha 
do local.  Botam 2-4 ovos que são apenas incubados pela fêmea. 
A incubação dura 15-17 dias. Tanto o macho quanto a fêmea se 
encarregam de alimentar a prole, que deixa o ninho 18-21 dias 
após a eclosão.  

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: migratório de verão na EEcI, quando 

regularmente está presente de setembro até fevereiro-março, em 
bordas de matas e até eucaliptal com subbosque nativo. Já o 
observamos brigando com o pica-pau-de-banda-branca 
(Dryocopus lineatus) por cavidade de tronco de árvore. 

Tamanho: entre 20,5 e 23 cm  de comprimento, pesando 37-50 g. 

Distribuição: encontrado em todo o Brasil. Também do sudeste do México 

até o Uruguai e centro-norte da Argentina, evitando os Andes.   

Ambientes:  florestais, como florestas sempre-verdes e semidecíduas, 

florestas de várzea, ribeirinhas e manguezais; costuma ficar dentro das copas, 
raramente exposto; também em matas secundárias e até trechos urbanos com 
bastante vegetação arbórea. 

Alimentação: principalmente insetos, como ortópteros, formigas voadoras, 

cigarras e vespas, além de  frutos. Para obter o alimento costuma fazer voos 
curtos a partir de um poleiro.   

↑ Subadulto (veja base do bico carnosa) pousado em copa de árvore em borda de mata, 
campus USP/Butantã, São Paulo-SP.  Nikon D610 + TC14EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=420mm f/5.6), ISO 

500, f/6.3 a 1/160s; recorte de 27,5% (6,6/24MP);26/03/2020, 09:56.   

Levando material para forrar o ninho em cavidade 
de tronco de palmeira. Nikon D300 + TC14EII + Nikkor 

300mm f/4D AF-S (=420mm f/5.6), ISO 1600, f/5.6 a 1/400s; recorte 

de 42% (5/12MP); 30/11/2008, 09:07.↓   

← Pousado em galho de árvore, 
borda de mata, Ribeirão Preto-SP. 
Nikon D300 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S 
VR (=600mm f/5.6), ISO 800, f/6.3 a 1/200s; recorte 
de 50% (6/12MP); 26/12/2010, 17:19. 
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 Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) - Passeriformes/Tyrannidae: neinei, bem-te-vi-de-bico-chato 

Tamanho:  21,5 a 24 cm de comprimento, pesando entre 53 e 70 g.  

Distribuição: tipicamente neotropical, ocorrendo praticamente em todo o Brasil, com 

populações se estendendo desde o norte da Argentina até a América Central e o sul do 
México. 

Ambientes: preferencialmente áreas semiabertas, cerrados, clareiras com árvores 

esparsas, plantações, bordas de florestas, parques e áreas urbanas com presença de 
vegetação arbustiva-arbórea.  

Alimentação: invertebrados, especialmente cigarras e outros insetos de grande porte. 

Também se alimenta de frutos e ocasionalmente pequenos vertebrados, como lagartos e até 
filhotes de outras aves.  

Reprodução: no sudeste do Brasil nidifica no final de novembro (final de primavera, 

começo de verão). Ninho com forma arredondada e rasa, construído a partir de folhas, 
galhos, gramas, raízes e outros materiais fibrosos, geralmente encontrado em forquilha de 
galhos mais grossos em árvores. Postura de 2 a 3 ovos, filhotes incubados por 17-18 dias, 
saindo do ninho ao redor de 24 dias após nascimento.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular, mas não abundante na EEcI, em 

especial nos cerrados e transições cerrado-mata; espécie 
com formato e coloração bastante semelhante ao bem-te-
vi (Pitangus sulphuratus), exceto seu bico que é 
notavelmente maior, característica que deu origem ao 
nome científico da espécie (do grego “megas” = grande, e 
“rhunkhos” = bico).  Seu nome popular é onomatopeico. 

Pousado em árvore de cerrado s.s.  →   
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm + coronha BushHawk, ISO 1600, f/8 a 1/800s; 
recorte de 42% (10/24MP); 30/11/2017, 11:07.   

Alimentando jovem em árvore de cerrado s.s. 
Sequência de 2 segundos.  Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm 

f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 1250, f/7.1 a 1/800s; 

recorte em cada imagem de 17% (4/24MP); 30/11/2017, 11:06.  ↓ 
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 Myiozetetes similis (Spix, 1825) - Passeriformes/Tyrannidae: bentevizinho-de-penacho-vermelho 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcI em bordas de matas e 

cerrados. Migratório de verão no sudeste e sul do 
Brasil. Não raramente o ninho é construído perto de 
ninhos de vespas ou abelhas, talvez para inibir 
predadores. O termo “similis”, do seu nome científico 
relativo à espécie, vem da similaridade morfológica 
com o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), diferenciado 
deste último pelo seu tamanho menor, bico mais curto 
e pelo topete vermelho, que fica aparente quando 
enrijece a plumagem do topo da cabeça.  

↑ Em topo de árvore, com inseto alado capturado, campus USP/
Butantã, São Paulo-SP.  Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 400mm f/5.6 K ED (=680mm 

f/9.5) + tripé, ISO 1250, f/9.5 a 1/80s; recorte de 33% (4/12MP); 18/10/2008, 16:39.   

Tamanho: 16 - 18,5 cm de comprimento, com peso entre 24 e 27 g.  

Distribuição: ocorre desde o México, passando pela Colômbia e leste do Peru, até 

Bolívia e Paraguai. No Brasil ocorre em todos os estados (wikiaves.com.br), embora pela 
literatura antes não houvesse registros no sul do país e boa parte do centro-oeste.  

Ambientes: áreas semiabertas, bordas de mata, parques, jardins e até cidades, desde 

que com arborização.  

Alimentação: forrageiam geralmente em casais, quando normalmente capturam 

insetos em voo, mas outra parte importante da dieta inclui uma variedade de frutos. 

Reprodução: na primavera e início do verão; ninho construído pela fêmea é formado 

de galhos finos, capim seco e caules de ervas daninhas, muitas vezes colocado em 
forquilha de galhos de árvores. Postura de 2 a 4 ovos com período de incubação entre 
15 e 16 dias, enquanto os filhotes deixam o ninho 17-21 dias após nascerem.   

← Alimentando jovem com fruto, em 
arbusto ao lado de córrego no limite 
norta da EEcI. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm 

f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 
1400, f/7.1 a 1/2000s; recorte de 31% (6,5/21MP); 
21/11/2019, 07:33.   

← Pousado em topo de arvoreta, 
transição cerrado/mata.   Nikon D7200 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk, ISO 250, f/7.1 a 1/400s; recorte em cada 
imagem de 21% (5/24MP); 10/09/2018, 16:59.   
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 Tyrannus albogularis Burmeister, 1856 - Passeriformes/Tyrannidae: suiriri-de-garganta-branca 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: embora com padrões de movimentação ainda 

pouco conhecidos, sabe-se que durante o inverno (maio-agosto) 
há migração para a região amazônica (também para além dos 
limites brasileiros). Similar ao suiriri (T. melancholicus), difere 
principalmente pelo tom mais claro do cinzento da cabeça, 
garganta branca (bastante contrastante à plumagem amarela de 
seu peito) e por uma bem distinta faixa escura que atravessa os 
olhos. Também como o suiriri, e junto dele algumas vezes, é 
uma das espécies que mais faz comportamento de tumulto 
contra potenciais predadores (v. foto). Pouco ainda se conhece 
acerca dos requerimentos ecológicos e aspectos mais 
detalhados de sua biologia reprodutiva. Portanto, necessita 
estudo. 

↑ Em mergulho rasante ao gavião-pernilongo (Geranospiza 
caerulescens) sobre a Lagoa Dourada, limite norte da EEcI.   Nikon 
D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 1800, f/6.3 a 
1/2000s;  recorte de 17% (3,5/21MP);  20/11/2019, 17:17.  

Tamanho: 20-21 cm de comprimento, com peso corporal de 35-38 g.  

Distribuição: desde o estado de São Paulo ao centro-norte do Brasil, estendendo-

se para o norte da Bolívia, sudeste da Venezuela e sul das Guianas e de Suriname.  

Ambientes: áreas mais abertas, com árvores e arbustos esparsos, geralmente em 

proximidade a corpos d'água. Pode habitar também bordas de floresta. Tolerante a 
ambientes urbanos especialmente fora da estação reprodutiva.   

Alimentação: principalmente insetos, que são obtidos normalmente em voo a 

partir de poleiros localizados em árvores. Frutos eventualmente também incluídos 
em sua dieta (wikiaves.com.br).  

Reprodução: de setembro a fevereiro. Seu ninho, em formato de taça, é 

construído em arbustos ou árvores (wikiaves.com.br). Coloca 2-3 ovos, que são 
chocados por aproximadamente 16 dias. O desenvolvimento dos filhotes no ninho 
após a eclosão dos ovos é de cerca de 18 dias.  

↑ Pousado em copa de árvore, cerrado, Prata-MG.   Nikon F90x + Nikkor 300mm f/4 AF EDIF 
+ tripé + flash SB28 de enchimento; Fujichrome RDPIII ISO 100 digitalizado;  recorte aproximado de 30% do slide 
original;  outubro de 2002.  

Pousado em árvore de cerrado, Prata-MG.   
Nikon F90x + Nikkor 300mm f/4 AF EDIF + tripé + flash SB28 
de enchimento; Fujichrome RDPIII ISO 100 digitalizado;  
recorte aproximado de 40% do slide original; outubro de 

2002. ↓ 
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 Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 - Passeriformes/Tyrannidae: suiriri 

Tamanho: 18,4-24 cm, 28,5-52 g. 

Distribuição: ampla, desde o extremo sudoeste dos EUA até o centro-norte da Argentina; todo o 

Brasil. 

Ambientes: bastante variados, abertos a semiabertos com pelo menos algumas árvores 

espalhadas, clareiras e bordas de matas, usando topo das árvores; muitas vezes próximo da água; 
também ocupa não raramente ambientes alterados pela ação humana. 

Alimentação: especialmente insetos pegos em voo a partir de um poleiro, mas também 

oportunisticamente pode comer alguns frutos. 

Reprodução: de outubro a janeiro no sul da distribuição; ninho é taça rasa de material vegetal 

seco colocado em árvores, onde botam 2-5 ovos; apenas a fêmea choca os ovos por 15-17 dias, e 
ambos os pais cuidam dos filhotes, que saem do ninho 18-19 dias após nascerem. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: migrante de verão bastante comum na EEcI,  aparecendo principalmente a partir de 

setembro e permanecendo até março; está entre um dos pássaros que mais apresenta 
comportamento de tumulto contra aves de rapina. 

← Predando inseto no campo 
cerrado. D7200 + Nikkor 200-500mm 

f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk; ISO 320, f/7.1 a 1/400s; 
recorte de 25% (6/24MP);  23/12/2016, 
09:55. 

Em galho seco de 
arvoreta no campo 
cerrado.                 → 
Nikon D7000 + TC20EIII + 
Nikkor 300mm f2.8G AF-S 
VR (=600mm f/5.6) + 
coronha BushHawk; ISO 
250, f/8 a 1/800s; recorte 
de 69% (11/16MP);  
24/12/2011, 08:52. 

← Pousado em árvore de 
campo cerrado em dia  
nublado. Nikon V1 + adaptador FT1 

+ Nikkor 800mm f/5.6 ai-s EDIF + tripé 
BushHawk; ISO 200, f/5.6 a 1/320s; 
recorte de 80% (8/10MP);  30/11/2017, 
12:14. 
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 Tyrannus savana Daudin, 1802 - Passeriformes/Tyrannidae: tesourinha 

Tamanho:  mede 28-40,5 cm (boa parte cauda) de 

comprimento total, pesando ao redor de 27-34 g.  

Distribuição: todo o Brasil, excetuando apenas áreas 

densamente florestadas; ocorre desde o sul do México 
até quase toda a América do Sul, excetuando sul da 
Argentina e oeste dos Andes. 

Ambientes: campos cerrados, bordas de matas até 

pastos e zonas urbanas com algumas árvores. 

Alimentação: principalmente insetos e outros 

artrópodes, como aranhas (v. foto), mas também não 
despreza frutos. Muitas vezes pega insetos em voo a 
partir de poleiro, e não raramente pode até descer ao 
solo para capturar presas. 

Reprodução: principalmente de setembro a 

dezembro; machos com cauda mais longa. Os ninhos 
são cestos rasos de gravetos, não muito bem 
construídos, colocados em árvores. Botam 1-3 ovos 
que são chocados por 13-14 dias. Os filhotes saem do 
ninho cerca de 15 dias após o nascimento.  

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: comum na EEcI no período 

reprodutivo; típica migrante de verão, começa a chegar 
em fins de agosto, para voltar ao norte (região 
amazônica) em fevereiro-março. É um dos pássaros 
que mais exibe comportamento de tumulto contra 
aves de rapina.   

↑  Predando aranha em árvore de campo cerrado.  Nikon D7100 + 

TC20EIII + Nikkor 300mm f2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk; ISO 400, f/8 a 
1/400s; recorte de 12,5% (3/24MP);  23/12/2012, 16:13. 

↑  Casal (♀ acima) em árvore de campo cerrado.  Nikon D7000 + TC20EIII + 

Nikkor 300mm f2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk; ISO 320, f/10 a 1/500s; 
recorte de 37,5% (6/16MP);  23/09/2011, 08:35. 

↑  Subadulto em árvore de campo cerrado.  Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR 

@ 500mm + coronha BushHawk; ISO 320, f/7.1 a 1/400s; recorte de 23% (5,5/24MP);  23/12/2016, 10:16. 
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 Tyrannus savana Daudin, 1802 - Passeriformes/Tyrannidae: tesourinha 

Em voo sobre campo sujo, 
sequência de 1 segundo.         →                            
D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm + coronha BushHawk; ISO 360, f/6.3 a 
1/1600s; recorte em cada imagem de 14% 
(3/21MP);  24/09/2019, 08:02. 

↑  Bebendo água de orvalho em folha de capim, em um aceiro 
entre campos cerrados. Faça zoom de 100-200% para ver a folha 
de capim já sem as gotas na 3a. foto da sequência. Nikon D7000 + 

TC20EIII + Nikkor 300mm f2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk; ISO 320, f/9 
a 1/640s; recorte de 37,5% (6/16MP) nas 3 primeiras e 25% na 4a. foto (4/16MP);  
27/12/2011, 06:27. 
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 Empidonomus varius (Vieillot, 1818) - Passeriformes/Tyrannidae: peitica 

Tamanho:  18-19 cm de comprimento, pesando cerca de 25 g.  

Distribuição: todo o Brasil, ocorrendo desde Uruguai e norte da Argentina até o norte da 

América do Sul, sempre ao leste dos Andes.  

Ambientes: bordas de matas, cerradões, cerrados abertos com árvores e arbustos esparsos e 

clareiras. Evita áreas densamente florestadas.  

Alimentação: insetos e secundariamente frutos. Apanha insetos voadores em pleno voo. O 

mesmo acontece com frutos que são apanhados em voo pairando no ar, como os beija-flores.  

Reprodução: de outubro a fevereiro. Construído sobre forquilha de galho lateral, o ninho 

tem forma de tigela rasa, formado por diferentes materiais vegetais como capins, gravetos e 
fibras (raízes). Os ovos são postos em número de 3 ou 4, e incubados pela fêmea por 14-16 
dias. Sem dados sobre tempo de saída do ninho pelos filhotes, necessitando estudo. 

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcI, onde aparece como migrante na 

primavera e verão. Algumas populações da espécie apresentam 
pequenos deslocamentos migratórios sazonais, visitando 
localidades de latitude mais baixa no período do inverno. As 
populações mais residentes da espécie são encontradas 
principalmente nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte (exceto 
porção oeste da Amazônia) do Brasil .  

Pousado em galho seco de campo 
cerrado.   Nikon D7200 + Nikkor 800mm f/5.6 ai

-s EDIF + tripé, ISO 160, f/8 a 1/400s; recorte de 

33% (8/24MP); 10/11/2017, 07:58.                  →      

Três vistas (tríptico) em cerca no 
limite leste da EEcI, campo cerrado.  
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR 
@ 500mm + coronha BushHawk (dentro de jipe, 
“barraca móvel”), ISO 500, f/5.6 a 1/250s; recorte 

de 17% (4/24MP); 06/11/2018, 16:46.  ↓ 
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 Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) - Passeriformes/Tyrannidae: filipe 

Tamanho: 11-12,7 cm de comprimento, pesa de 

7,1-17 g.  

Distribuição: presente no sul da América Central 

e em quase todos os países da América do Sul, 
exceto Chile; em todo o Brasil, exceto regiões 
densamente florestadas, sendo mais frequente nos 
estados do Sul e do Sudeste.  

Ambientes: capoeiras, bordas de matas,  cerrado, 

caatinga e até áreas de pastagens com árvores. 
Também pode ocorrer em mata secundária às 
margens dos rios.  

Alimentação:  cata na folhagem ou em voo uma 

variedade de insetos, como besouros, formigas, 
vespas e moscas. Alimentam-se sozinhos ou aos 
pares, normalmente a baixa altura.  

Reprodução: leve diferença sexual, com macho 

possuindo crista com tom amarelado mais 
aparente do que a fêmea. Ninho em forma de taça 
em arbustos ou arvoretas, formado de material 
vegetal unido por teia de aranha, onde são 
colocados 1-3 ovos, geralmente 2, que são 
chocados por 14-17 dias. Filhotes deixam ninho 13-
17 dias depois de nascerem.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcI, mais ouvido do 

que visto; o topete amarelo no alto da cabeça é de 
difícil visualização.  

Subadulto em borda de 
matinha brejosa.       →  
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF
-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 
2000, f/5.6 a 1/500s; recorte de 15% 
(3,6/24MP);  01/12/2017, 09:16. 

↑ Em transição de mata com campo úmido de várzea. Nikon D7000 

+ TC17EII + Nikkor 600mm f/4D AF-S (=1020mm f/6.7) + tripé; ISO 800, f/11 a 1/200s; 
recorte de 33% (5,4/16MP);  22/09/2011, 16:02. 

← Em borda de mata
-de-galeria, Prata - 
MG. Nikon F90x + Nikkor 

400mm f/5.6 ED; Fujichrome 
Provia RDPIII ISO  100 
(revelado a ISO 200) 
digitalizado; recorte de ~25% 
do slide original; fevereiro de 
2002. 
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 Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) - Passeriformes/Tyrannidae: príncipe 

Tamanho: 13-14 cm de comprimento, pesando 11-14 g.  

Distribuição: ampla, desde o sudoeste dos Estados Unidos 

até o sudeste da Bolívia e Paraguai, passando por todo o 
Centro-Oeste e Sudeste do Brasil até o Uruguai e Argentina 
central. Pelo wikiaves, também em Roraima. 

Ambientes: regiões campestres, savânicas, bordas de matas 

ribeirinhas e terras cultivadas, geralmente perto de corpos 
d’água.  

Alimentação: predominantemente insetos e outros 

artrópodes. O modo de caça é o “senta e espera”, no qual a ave 
utiliza um poleiro que ofereça boa visão para perseguir e 
capturar as presas que estão no ar ou no solo.  

Reprodução: durante a primavera; os machos apresentam 

coroa e peito com plumagem bem avermelhadas, bem distinto 
do malhado branco e bege das fêmeas. São elas quem 
geralmente constroem os ninhos nas árvores, em sítios 
próximos aos locais em que aconteceram as exibições de 
acasalamento. Procuram árvores que estejam em locais 
próximos aos corpos d'água, na maioria das vezes. Os ninhos 
são discretos, feitos com pequenos galhos, raízes, gramíneas, 
musgos e forrados com plumas e penas, em um formato de 
tigela rasa. São construídos em áreas livres de folhas. Colocam 
2-5 ovos. Somente as fêmeas fazem a incubação, que dura 
cerca de 13 a 15 dias, enquanto são alimentadas pelos machos. 
Filhotes deixam ninho também 13-15 dias após nascerem. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: infrequente na EEcI, migratório de inverno, 

pode ser visto próximo às áreas com brejos ou lagoas 
temporárias, especialmente a partir do outono e no meio do 
inverno. Às vezes utiliza a fiação da linha de trem que passa no 
limite sul da EEcl. As populações ao norte de sua distribuição 
geográfica geralmente são residentes, o que significa que ficam 
todo o ano na mesma área; porém, as populações das porções 
ao sul do Brasil migram para regiões mais quentes durante o 
inverno, podendo chegar até a região amazônica, onde 
encontram as populações residentes. Nesses deslocamento 
podem migrar até cerca de 4000 km. 

← ♂ descansando em galho seco 

de arvoreta de campo cerrado, ao 
lado da Lagoa Dourada. Nikon D500 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk, ISO 1100, f/5.6 a 1/1250s; 
recorte de 43% (9/21MP) 14/07/2020, 16:50.   

↑ ♀ pousada (e camuflada) 

em galho seco de arbusto de 
campo cerrado, próximo da 
Lagoa Dourada. Nikon D7200 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm + coronha BushHawk, ISO 400, 
f/6.3 a 1/320s; recorte de apenas 8% 
(2/24MP) 04/07/2019, 09:13.   

↑  ♂ pousado em arbusto de campo 

cerrado próximo da Lagoa Dourada, 
limite norte da EEcI. Nikon D7200 + Nikkor 

200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk, ISO 800, f/5.6 a 1/320s; recorte de 17% 
(4/24MP) 04/07/2019, 08:53.   
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 Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) - Passeriformes/Tyrannidae: lavadeira-mascarada 

Tamanho:  mede de 14,5 a 15 cm de comprimento, pesando ao redor de 21 g. 

Distribuição: disjunta, oeste do Equador/noroeste do Peru e leste do Brasil, 

especialmente no Nordeste;  desde a década de 1950 vem expandindo sua 
distribuição para o sudeste e sul do país. 

Ambientes:  em beira de lagoas, represas, charcos e cursos d’água; também 

áreas campestres com arbustos próximas dos corpos d’água. 

Alimentação: insetos no chão perto d’água ou na margem de corpos d’água; 

sozinhas ou aos pares dão investidas rápidas contra os insetos, às vezes voos 
curtos no ar para capturá-los. 

↑ Pousada em arbusto próximo da margem da Represa do Lobo.  Nikon D2x + TC20EII 

+ Nikkor 500mm f/4P ai-s  EDIF (=1000mm f/8) + tripé, ISO 125, f/8 a 1/180s; recorte de  50% (6/12MP); 
16/07/2009, 12:53. 

↑  Pousada na beira de córrego, sede IF/Itirapina-SP.  Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S  VR (=600mm 

f/5.6), ISO 640, f/7.1 a 1/640s; recorte de  40% (9,6/24MP); 12/09/2014, 10:14. 

Reprodução: pouco conhecida, faz ninhos globulosos de capins com estrada lateral na vegetação baixa 

ou até estruturas humanas, onde coloca 3 ovos; a chocagem dura 15 dias; necessita de mais estudo. 

Conservação:  não ameaçada. 

Curiosidades: rara na EEcI, restrita às proximidades de corpos d’água. Registros históricos mostram que 

no Brasil ocupava a região Nordeste, mas na década de 1950 começou a ser vista no Rio de Janeiro, nos 
anos 1980 em São Paulo e Minas Gerais e, ultimamente, já chegou até à região Sul em Santa Catarina e 
norte do Rio Grande do Sul (veja wikiaves.com.br). A devastação da Mata Atlântica e consequente 
“desertificação” do ambiente, assemelhando-se mais ao Nordeste, pode ter facilitado a expansão desta 
espécie, que também encontrou inúmeros rios represados no sudeste e sul. 
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←  Tomando banho em uma poça d’água  
de aceiro - sequência de 2 s. Nikon D7200 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, desde o 
interior de jipe (“barraca móvel”), ISO 1600, f/6.3 a 1/250-
320s; recorte em cada imagem de 46% (11/24MP)  
21/03/2018, 17:01. 

↑  Limpeza da plumagem à beira de represa, sede IF Itirapina.  Nikon D7200 + Nikkor 400mm f/5.6 AI EDIF, ISO 200, f/5,6 a 1/400s; recorte em cada imagem de 19% (4,5/24MP); 22/03/2018, 16:13.  

 

 Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) - Passeriformes/Tyrannidae: lavadeira-mascarada 
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 Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764) - Passeriformes/Tyrannidae: freirinha,lavadeira-de-cabeça-branca  

Tamanho: 12,5-13 cm de comprimento, com 

peso entre 10 e 16,3 g.  

Distribuição: todo o Brasil, sendo mais rara ou 

ausente no oeste da região amazônica. Na 
América do Sul ocorre também no Paraguai e 
norte da Argentina, partes de Bolívia, Perú e 
Colômbia, além de quase todo norte do 
continente, desde as Guianas e o Suriname até a 
Venezuela.  

Ambientes: espécie associada à água, 

ocorrendo principalmente em brejos, riachos, 
lagos e taboais.  

Alimentação: insetos, geralmente capturados 

em voo curtos e rápidos, raramente no solo. 

Reprodução: macho com plumagem 

inteiramente negra, exceto a região da cabeça 
que é branca; nidifica entre outubro e fevereiro. 
Seu ninho, construído pelo casal, tem formato 
arredondado, com entrada lateral, e é elaborado 
a partir de capins e forrado com penas de outras 
aves. Geralmente colocado no meio de arbustos, 
ou mesmo em algum suporte sobre a água. 
Postura de 2 a 4 ovos. Sem mais informações, 
demandando estudos.  

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: regular na vegetação baixa das 

margens de corpos d’água na EEcI; às vezes vista 
“escapando” para borda de campo cerrado, mas 
não mais do que a 50-60 m da água. Nome 
científico desta espécie significa “morador do 
junco (cana) de cabeça branca”, se referindo ao 
macho que apresenta plumagem inteiramente 
negra, exceto a região da cabeça, que é branca. 

↑ ♂  (esq.) em campo sujo a menos de 50m da Lagoa Dourada e ♀ 

(dir.) em galho na beira da Represa do Lobo/Broa.  Nikon D300 + TC17EII + 

Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha BushHawk;  ISO 800, f/8 a 1/320s (♂) ou 

ISO 400, f/8 a 1/400s (♀);  recorte de 33% (4/12MP); 21/08/2009, 10:17h (♂) e recorte de 25% 

(3/12MP); 16/07/2009, 14:33h (♀).    

↑  Casal (♂ à dir.) pousado em arbusto ao lado da Represa do Lobo/Broa, limite leste da EEcI.     
Nikon D300 + Nikkor 600mm f/5.6N ai-s EDIF  + tripé; ISO 800, f/11 a 1/200s;  recorte de 50% (12/12MP); 12/02/2009, 09:36. 

←  ♂ pousada na beira de brejo ao lado da Lagoa Dourada, limite norte da 
EEcI. Nikon D810 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm; ISO 1600, f/6.3 a 1/800s; recorte de 28% 
(10/36MP); 11/12/2019, 16:48. 
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 Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818) - Passeriformes/Tyrannidae: tesoura-do-brejo 

Tamanho: 35-38 cm, 42 cm se incluirmos a cauda, pesando 

em média 68,4 g. 

Distribuição: no Brasil, ocorre desde o sul da Bahia e do Mato 

Grosso até o Rio Grande do Sul; norte e leste da Bolívia, leste 
do Paraguai e nordeste da Argentina.  

Ambientes: encontrada em veredas com buritizais, brejos 

abertos, campos úmidos e áreas pantanosas, sempre com 
arbustos nas proximidades.  

Alimentação: caçam predominantemente insetos; às vezes 

comem frutos ou pequenos vertebrados. Formam pequenos 
grupos familiares, com indivíduos geralmente empoleirados em 
árvores ou arbustos, de onde partem para o ataque das presas 
no ar, no solo ou na vegetação.  

Reprodução: de outubro a janeiro no Brasil.  Os machos 

apresentam asas e caudas um pouco maiores que as das 
fêmeas.  Fazem bonitos displays de acasalamento, quando o 
casal fica um de frente para o outro, alternam entre abaixar a 
cabeça e levantar a cauda enquanto levantam as asas para o 
alto e emitem vocalizações (v. foto). Ninho com aparência de 
copo aberto, colocado pouco acima do solo (82 cm) no meio de 
capins em área pantanosa; a parte externa é forrada com 
hastes de grama e a parte interna forrada com raízes finas, 
caules de capim e restos de pele de cobra. Colocam 3 ovos, mas 
sem dados sobre o tempo em que os filhotes permanecem no 
ninho. Estudos mais detalhados são necessários. 

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: regularmente visto aos pares ou em pequenos 

bandos nos brejos e campos úmidos da EEcI. Muitas vezes 
observado buscando alimentos na companhia de Pseudoleistes 
guirahuro (chopim-do-brejo); provavelmente este 
comportamento ajuda ambas as espécies a se protegerem da 
predação. Geralmente um indivíduo da tesoura-do-brejo fica 
empoleirado no alto de uma árvore, vigiando o local (como 
“sentinela”), enquanto os outros procuram alimentos, depois 
revezam. Pegam insetos preferencialmente no ar, mas também 
costumam capturar presas nos solos úmidos com certa 
frequência.  

Sequência de 3 s (com detalhe da 
4a. foto ampliada) de dueto vocal 
e de exibição corporal, brejo ao 
lado da Lagoa Dourada.            →                                               
Nikon D7000 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G 
AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk; 
ISO 250, f/7.1 a 1/500s; recorte em cada 
imagem de 56% (9/16MP); 24/12/2011, 08:58. 

Predando lagarta em campo  
úmido. Nikon D300 + TC14EII + 

Nikkor 600mm f/4D AF-S II (=840mm 
f/5.6) + tripé; ISO 320, f/11 a 1/400s;  
recorte de 27% (3,2/12MP); 

24/06/2010, 16:28.   ↓ 
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 Alectrurus tricolor (Vieillot, 1816) - Passeriformes/Tyrannidae: galito 

Tamanho: ao redor de 12 cm, macho com plumagem nupcial 

chega a 19 cm; pesa em média 15,8 g (dado para fêmeas). 

Distribuição: pontualmente no centro-sul brasileiro, em 

Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul, além do 
norte da Bolívia e leste do Paraguai. 

Ambientes: campos naturais com capins altos, tanto secos 

como úmidos, às vezes na borda com campos sujos; não 
tolera campos antrópicos como pastos ou campos invadidos 
por capins exóticos. 

Alimentação: principalmente insetos, que pegam em voo a 

partir de um poleiro, ou no ar ou na vegetação e, mais 
raramente, no chão. Também outros artrópodes como 
aranhas. Estudo na EEcI sobre entrega de alimento aos filhotes 
revelou presas relativamente grandes, como, libélulas e 
baratas silvestres. 

Reprodução: na EEcI de setembro a dezembro; machos 

bastantes distintos são alvinegros e a cauda preta é sua 
principal característica;  aparentemente apenas as fêmeas 
cuidam dos filhotes e constroem o ninho de fibras vegetais no 
solo escondido, entre capins;  estudo na EEcI mostrou que 
botam 2-3 ovos, os quais são chocados por 15 dias; os filhotes 
saem após 13 dias desde a eclosão. 

Conservação: espécie “Criticamente em Perigo” (CR) no 

estado de São Paulo, e “Vulnerável” (VU) nas listas nacional e 
mundial. A perda de campos naturais, contendo apenas capins 
nativos (sem capins exóticos), é a causa principal para o 
desaparecimento desse pássaro especializado nesses habitats.  

Curiosidades: raro na EEcI e limitado aos campos limpos; 

talvez parte da população seja migratória, mas dados 
inexistem e são necessários estudos. Aparentemente, devido 
às elaboradas exibições visuais do macho para atrair a fêmea 
(em voo batendo asas e estendendo a cauda verticalmente), a 
vocalização nessa espécie é quase inexistente. Estudo inédito 
na EEcI sobre a entrega de alimento aos filhotes, feito em 5 
ninhos, revelou que mais da metade da dieta destes era 
composta por moscas de grande tamanho (Diptera), 
gafanhotos e esperanças (Ortoptera), libélulas (Libellulidae) e 
besouros (Coleoptera). 

♂ predando rainha de formiga no campo limpo. Nikon D7000 + TC17EII + 

Nikkor 300mm f/2.8G AF-S (=510mm f/4.8) + coronha BushHawk, ISO 500, f/8 a 1/400s; recorte 

de 50% (8/16MP). 31/10/2012, 06:43. ↓  

← Casal (♂ à esquerda) em 

campo limpo, com ♀ predando 

mosca. Nikon D3 + TC17EII + Nikkor 

400mm f/2.8D AF-I (=680mm f/4.8) + tripé, 
ISO 250, f/7.1 a 1/640-800s; recorte de ♂ 

46% (5,5/12MP) e ♀ 42% (5/12MP); 
23/12/2009, 08:45-46h . 
 

↑ ♂ Pousado em solo de aceiro entre campo limpo e campo úmido.  Nikon D7000 + 

TC17EII + Nikkor 600mm f/4D AF-S II (=1020mm f/6.7) + tripé, ISO 280, f/11 a 1/400s; recorte de 44% (7/16MP); 
22/09/2011, 15:52. 
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↑ ♀ com ortóptero (esperança) logo antes de entregar 

aos filhotes no ninho, campo limpo. Nikon D3 + TC17EII + 

Nikkor 400mm f2.8D AF-I (=680mm f/4.8) + tripé, ISO 800, f/8 a 1/250s;  
24/12/2009, 08:57. 

↑ Ninho no solo com filhotes, no dia do nascimento 
e no 12° dia; campo limpo.  
Acima: Nikon D3 + Nikkor 180mm f/2.8 ai-s ED, ISO 200, f/5.6 a 1/320s; 
recorte de 30% (3,6/12MP);   01/11/2012, 09:39. 
Abaixo: Nikon D300 + Nikkor 135mm f/3.5 ai, ISO 1600, f/5.6 a 1/250s; 
recorte de 75% (9/12MP); 12/11/2012, 17:11. 

Jovem empoleirado em capim alto de campo limpo 
sazonalmente alagado. Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 400mm f2.8D 

AF-I (=680mm f/4.8) + tripé, ISO 800, f/4.8 a 1/320s;  24/12/2009, 06:36. ↓  

♀ descendo  ao ninho com um 

gafanhoto capturado para 
entregar aos filhotes; campo 
limpo.           → 
Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm f2.8G 
AF-S VR (=600mm f/5.6) + tripé, ISO 800, f/8 a 
1/1600s;  15/11/2013, 06:54. 

 

 Alectrurus tricolor (Vieillot, 1816) - Passeriformes/Tyrannidae: galito 



233 

 

 

 Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) - Passeriformes/Tyrannidae: guaracavuçu 

Tamanho: 13,5 a 15 cm de comprimento e pesando ao redor de 11,9 g . 

Distribuição: ocorre em praticamente todo o Brasil, além de todo o Paraguai, leste da Bolívia, 

Peru e Colômbia, ilha de Trinidad & Tobago, norte da Argentina e praticamente toda a 
Venezuela, Guianas e Suriname. 

Ambientes: em sub-bosque de vegetação florestal densa, em locais sombreados raramente se 

expondo, muitas vezes próximo d'água. 

Alimentação: captura insetos, como besouros e formigas, no baixo estrato de matas, voando a 

partir de poleiros até folhas, galhos ou solo, mas também pode consumir frutinhos, como 
recentemente reportado na literatura científica. 

Reprodução: muito pouco conhecida, demanda mais estudos; o que se sabe é que 

constrói ninho de gravetos  em forma de tigela colocado em forquilha de árvore, onde faz a 
postura de 3 ovos em meados de novembro. 

Conservação: espécie não ameaçada.. 

Curiosidades: raro na EEcI, Willis (2004), p.ex., observou duas vezes apenas em outubro 

(1994 e 2001) e, por coincidência (ou consistência), os registros fotográficos ao lado foram 
feitos justamente em outubro de 2018; a subespécie presente na área (C. f. bimaculatus) 
pode ser elevada à espécie, segundo alguns autores, por apresentar vocalização diferente 
das outras subespécies mais ao norte da distribuição geográfica. 

↑   Predando besouro em sub-bosque de transição cerrado/mata-de-galeria.  Nikon D7200 + 
Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm; ISO 1600, f/6.3 a 1/640s;  recorte de 21% (5/24MP); 05/10/2018, 16:23. 

↑   Pousado em galho de sub-bosque de transição cerrado/mata-de-galeria.  
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm; ISO 1600, f/6.3 a 1/400s;  recorte de 25% (6/24MP); 
05/10/2018, 16:24. 
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 Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818 ) - Passeriformes/Tyrannidae: maria-preta-de-bico-azulado 

Tamanho: 14 a 15 cm de comprimento; pesando 14-17 g. 

Distribuição: regiões Sudeste e Sul do Brasil, mais Mato Grosso do Sul, além do Uruguai, 

nordeste da Argentina e leste do Paraguai. 

Ambientes: normalmente bordas de ambientes florestais úmidos, muitas vezes próximo 

d’água. Usa estrato médio e baixo. 

Alimentação: captura insetos em curtos voos no ar ou na vegetação, a partir de um 

poleiro de observação. Também pode pegar as presas enquanto pousado. Ambas as 
táticas de captura foram observadas em um macho ao pegar dois frutinhos, além de duas 
vezes ter descido ao solo para capturar pequeno invertebrado não identificado - 
observações originais na EEcI.  

Reprodução: novembro-dezembro; macho todo preto com o olho vermelho, enquanto a 

fêmea é pardo-acanelada com estrias nítidas no peito e ventre; o ninho é uma taça aberta 
feito em ramos de árvores, onde são depositados 1-3 ovos. Há registro de parasitismo de 
ninho pelo chupim (Molothrus bonariensis). Sem mais dados, necessita estudo. 

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: aparentemente raro na EEcI, pois 

Willis (2004) anota apenas um registro de inverno em 
17 de junho de 1987! Detectamos apenas 
recentemente dois machos na borda de transição 
cerrado s.s. com mata-de-galeria, em julho e agosto de 
2020. Migrante de inverno, parece fugir das 
temperaturas mais frias do sul, aparecendo no sudeste 
e no Mato Grosso do Sul durante esta estação 
climática. 

♂ pousado em arbusto de transição cerrado s.s. com 
mata-de-galeria.    Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR 
@ 500mm + coronha BushHawk; ISO 720, f/5.6 a 1/640s;  recorte de 14% 

(3/21MP); 16/07/2020, 09:41. ↓ 

← ♂ pousado em arbusto em borda de aceiro entre 
transição cerrado s.s. com mata-de-galeria. Nikon D500 + 
Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 400, 
f/5.6 a 1/800s; recorte de 33% (7/21MP); 16/07/2020, 09:56. 

↑ ♂ pousado em arbusto em  transição cerrado s.s. com 
mata-de-galeria. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm 
+ coronha BushHawk; ISO 800, f/5.6 a 1/800s; recorte de 26% (5,5/21MP); 
15/07/2020, 08:34. 
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 Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818) - Passeriformes/Tyrannidae: suiriri-pequeno  

Tamanho:  mede entre 15 e 16,5 cm e pesa cerca de 20 g. 

Distribuição: centro-leste do Brasil, incluindo leste da Bolívia, 

Paraguai, Uruguai e norte da Argentina, além de pequena porção da 
Venezuela, provavelmente migrantes. 

Ambientes:  borda de matas ribeirinhas ou matas secundárias,  

próximo de corpos d’agua onde houver ao menos algumas árvores 
esparsas. 

Alimentação: captura insetos em folhagens, galhos e às vezes no ar, a 

partir de um poleiro. 

↑  Pousado em galho de árvore, próximo de represa na 
sede IF Itirapina-SP.  Nikon D7000 + TC17EII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S  

VR (=510mm f/4.8), ISO 800, f/5 a 1/320s; recorte de  22% (3,5/16MP); 
05/07/2013, 11:02. 

Em arbusto próximo da Lagoa Dourada, 
limite norte da EEcI. Nikon D300 + TC14EII + Nikkor 

300mm f/4D AF-S (=420mm f/5.6), ISO 800, f/10 a 1/200s; 

recorte de  25% (3/12MP); 24/12/2008, 07:44.  ↓ 

↑ Pousado em árvore no médio estrato de borda 
de mata-de-galeria.    Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E 
AF-S VR @ 500mm +coronha BushHawk; ISO 2800, f/6.3 a 1/1000s;  
recorte de 14% (3/21MP); 28/05/2020, 12:03. 

Reprodução: entre outubro e janeiro; sexos semelhantes, mas a fêmea 

tem coloração levemente mais apagada; seu ninho, em forma de tigela, é 
construído com material vegetal seco em galhos ou forquilhas; colocam 2-
4 ovos que demoram 15-16 dias para chocar; filhotes saem do ninho 15-
20 dias após o nascimento. 

Conservação:  espécie não ameaçada. 

Curiosidades:  normalmente pouco comuns na EEcI,  ocorrem sozinhos 

ou aos pares, muitas vezes pousados em postura mais ereta do que a 
maioria das aves, buscando alimento a partir de poleiros em árvores e 
arbustos.  Pelo menos parte da população parece ser migratória. 
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 Xolmis cinereus (Vieillot, 1816) - Passeriformes/Tyrannidae: primavera 

Tamanho: tem 22,5 a 23 cm de comprimento e pesa entre 50 e 62,1 g. 

Distribuição: encontrada da margem direita do baixo Amazonas até o 

Tapajós, estendendo-se para o sul até o Rio Grande do Sul, Uruguai, 
Argentina, Paraguai e Bolívia; também no Amapá e regiões campestres do 
Suriname. Recentemente encontrada no Rio Grande do Norte.  

Ambientes: costuma frequentar campos, cerrados, pastos e outras áreas 

descampadas antrópicas. 

Alimentação: utiliza árvores, arbustos e poleiros artificiais para caçar 

insetos e artrópodes, itens predominantes em sua dieta. Pode pegar 
presas no chão, como a barata silvestre Parahormetica sp (v. foto). 
Eventualmente pode se alimentar de pequenos frutos, como o da pixirica-
verde (Miconia albicans), entre outros.  

Reprodução: aparentemente reproduz de outubro a janeiro. Costumam 

fazer voo nupcial ondulado. Fazem ninhos em árvores e, às vezes, também 
usam cavidades também; o ninho tem formato de tigela aberta, feito com 
gravetos e forrado com raízes e penas. Colocam de 2 a 3 ovos. Sem mais 
informações, estudo de reprodução necessário.  

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcI em campos limpos, campos sujos e campos 

cerrados. Pode ser observada durante todo o ano na EEcI, porém, algumas 
populações do sul apresentam comportamento migratório (algo que precisa 
ser melhor estudado); seu nome popular pode ser reflexo deste 
comportamento.  Em recente queimada de toda porção sul da EEcI aumentou 
bastante seu número (imigração de áreas vizinhas?), aproveitando para 
localizar presas mais facilmente no solo ou na vegetação queimada (v. fotos 
da páginna seguinte). 

Alongamento de asas, e "bocejando", pousada em 
árvore de campo cerrado. Nikon D300 + TC14EII + Nikkor 

300mm f/4D AF-S (=420mm f/5.6) + coronha BushHawk, apoiado em 
janela do carro; ISO 200, f/8 a 1/640s,  recorte de 82% (9,8/12MP); 

31/03/2010, 10:32. ↓ 

↑ Predando barata silvestre (Parahormetica sp) em solo de campo limpo, meio 
da estação seca. Nikon D7000 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (= 600mm f/5.6) + coronha 

BushHawk; ISO 250, f/9 a 1/400s, recorte de 69% (11/16MP); 07/06/2013, 10:16.    

Prestes a consumir frutos da pixirica-verde 
(Miconia albicans), campo sujo.      → 
Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR 
(=600mm f/5.6) + coronha BushHawk; ISO 500, f/8  a 1/400s, 
recorte de 27% (6,5/24MP); 23/12/2013, 08:46.  
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 Xolmis cinereus (Vieillot, 1816) - Passeriformes/Tyrannidae: primavera 

Pousada em galho de 
árvore seca no campo 
cerrado.         → 
Nikon D7000 + TC20EIII + Nikkor 
300mm f/2.8G AF-S VR (= 
600mm f/5.6) + coronha 
BushHawk; ISO 250, f/10 a 
1/500s, recorte de 34% 
(5.5/16MP); 23/12/2012, 10:31.    

← Subadulto em arbusto de campo 
sujo. Note olho ainda marrom. Nikon 

D7000 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR 
(= 600mm f/5.6) + coronha BushHawk; ISO 320, 
f/8 a 1/1000s, recorte de 28% (4.5/16MP); 
23/12/2012, 07:27.    

Alisando/limpando penas da asa no fim de 
tarde, campo sujo. Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 

300mm f/2.8G AF-S VR (= 600mm f/5.6) + coronha BushHawk; ISO 
320, f/8  a 1/800s, recorte de 12,5% (3/24MP); 26/03/2014, 17:31.  

“Decolando” de arbusto em 
campo sujo.               → 
Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm 
f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha 
BushHawk; ISO 140, f/9 a 1/250s, recorte de 
25% (6/24MP); 23/12/2013, 08:42.    

↑ Sequência no campo limpo mostrando forrageamento no solo ~ 5 dias após 
queimada, fim de tarde nublada. Use zoom a 150-200% para ver a captura de 
alimento. Nikon D500 +  Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 480 a 500mm + coronha BushHawk, ISO 

4000 a 5600, f/5.6 a 1/640 a 1000s; recorte de 10 a 29% (2,1 a 6,1/21MP); 15/09/2020, 17:42 a 17:48. 
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 Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823) - Passeriformes/Tyrannidae: noivinha-branca 

Tamanho: mede de 19 a 20 cm, sem massa 

corporal conhecida.  

Distribuição: Ocorre da foz do Amazonas 

até o Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Paraguai e Bolívia. Há registros recentes 
para Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

Ambientes: habitante de campos e 

savanas, com arbustos e árvores espalhadas. 
Também pode ser vista em áreas alteradas.  

Alimentação: consomem especialmente 

insetos, que podem ser capturados no ar ou 
no solo. Eventualmente podem consumir 
frutos.  

Reprodução: são escassas as informações 

sobre a reprodução da espécie. Fazem 
ninhos em formato de cesto baixo, 
construídos com hastes vegetais, pouca 
quantidade de barro e excremento de gado; 
usam penas de aves em seu interior. 
Também costumam aproveitar ocos de 
árvores ou cupinzeiros para nidificar. Um 
ninho foi visto com dois ovos brancos, sem 
mais dados; são necessários estudos. 

Conservação: não ameaçada.   

Curiosidades: regular mas não abundante 

na EEcI, onde pode ocorrer nos campos 
sujos, campos cerrados e nas bordas dos 
campos limpos, geralmente empoleirada em 
árvores/arbustos de onde partem para a 
captura de insetos. Utiliza frequentemente 
linhas de transmissão elétrica (v. foto) como 
poleiro no limite sul da EEcI - linha 
ferroviária. Quando busca alimentos em 
áreas bem abertas, costuma peneirar no ar 
por bastante tempo (v. foto), olhando para 
baixo, para em seguida descer ao solo, onde 
captura a presa. Depois desta manobra, fica 
tempo considerável empoleirada para 
recuperar o gasto energético. 

↑  “Peneirando” sobre campo limpo - sequência de 1 s, antes de mergulhar na vegetação baixa para 
tentativa de captura de presa.  Nikon D7000 + Nikkor 800mm f/5.6 ai-s EDIF + tripé; ISO 400, f/8 a 1/4000s, cada foto recorte 

de 20% (3,2/16MP); 12/07/2012, 10:36.   

Em fio de aço de estrutura de ferrovia, 
limite sul da EEcI, campo limpo.         → 
Nikon D7000 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S 
(=510mm f/6.7) + coronha BushHawk; ISO 400, f/8 a 
1/800s, recorte de 30% (4,8/16MP); 04/07/2013, 07:59.    

Pousada em arbusto de campo sujo recém
-queimado, fim da estação seca.               →                     
Nikon D7200 + TC14EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S 
(=420mm f/5.6); ISO 180, f/5.6 a 1/800s;  recorte de 28% 
(6,7/36MP); 17/09/2020, 16:27. © Isabela N. Perazzolo. 
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 Cycharhis gujanensis  (Gmelin, 1789) - Passeriformes/Vireonidae: pitiguari 

Tamanho:  14 a 16 cm, pesando 22-35 g.  

Distribuição: desde  o sul do México até o 

norte da Argentina, em quase todos os países da 
América do Sul, exceto Chile. Em todo Brasil, 
salvo a porção mais ocidental da Amazônia. 

Ambientes: desde áreas úmidas até 

semiáridas. Geralmente florestal, vive à beira da 
mata, cerradão, capoeiras ou até em árvores 
isoladas na paisagem.  

Alimentação: procura, em meio a folhagens e 

galhos, invertebrados como besouros, lagartas e 
aranhas; eventualmente ingere também 
pequenos frutos e até pequenos vertebrados, 
incluindo sapinhos, lagartos e até filhotes de 
outros pássaros - o que não surpreende, tendo 
em vista seu forte bico. 

Reprodução: no segundo semestre, faz ninho 

em forma de tigela composta de capins e 
musgos, posicionando-o em forquilhas, onde 
bota 2-3 ovos que são chocados por cerca de 14 
dias; sem mais dados, necessita estudo.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcI; mais fácil de 

ouvir do que de ver, pois fica normalmente 
escondido na densa vegetação dos estratos 
médios e altos; seu canto forte e razoavelmente 
onomatopeico, pode ser ouvido de longe e por 
longos períodos (conferir no www.xeno-
canto.org). ↑  Pousado em árvore de campo cerrado.  Nikon D810 + 

TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha BushHawk; 
ISO 400, f/8 a 1/500s;  recorte de 10% (3,7/36MP); 10/09/2019, 07:42. 

Procurando insetos em árvore, campus USP/Butantã, São Paulo-SP.  Em todo o tempo de observação 
ignorou os frutinhos que outras aves comiam normalmente. Nikon D600 + Nikkor 800mm f5.6 ai-s EDIF + tripé; ISO 500, f/8 a 

1/500s. Recorte de 50%  (12/24MP);  30/07/2013, 10:11. ↓   
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 Hylophilus amaurocephalus (Nordmann, 1835) - Passeriformes/Vireonidae: vite-vite-de-olho-cinza 

Tamanho:  mede de 12,5 a 13 cm, sem informação de peso corporal, provavelmente ao 

redor de 10 g. 

Distribuição: desde o extremo nordeste brasileiro no Piauí, Ceará, Paraíba, passando 

pela Bahia, Minas Gerais e interior de São Paulo, até o extremo norte do Paraná; registros 
pontuais no sudoeste do Mato Grosso do Sul e centro-norte da Bolívia. 

Ambientes:  caatingas mais densas, borda de florestas, matagais. 

Alimentação: procuram alimento no baixo a médio estrato da mata; artrópodes 

parecem ser mais procurados, embora também possam comer frutos. 

Reprodução: muito pouco conhecida, observada em janeiro; o ninho é uma tigela rasa 

feita de musgos e material vegetal suspensa em uma trepadeira. Pedro C. Lima encontrou 
ninho  na Bahia parasitado pelo chupim (Molothrus bonariensis). Necessita estudos 
adicionais. 

Conservação:  espécie não ameaçada. 

Curiosidades: na EEcI, observado na borda das matas-de-galeria e transição cerrado-

mata; podem seguir bandos mistos de aves e também formigas-de-correição, 
aproveitando-se de artrópodes espantados pelas mesmas. Espécie muito pouco 
conhecida, merece mais estudo. 

← Procurando artrópodes em 
galhos e ramos na borda de 
mata-de-galeria. Nikon D7200 +  

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
440mm + coronha BushHawk, ISO 3200, 
f/5.6 a 1/250s;  recorte de 25% 
(6/24MP); 13/06/2018, 16:56.  

Predando pequenina aranha 
em ramo de borda de mata-
de-galeria.      → 
Nikon D7200 +  Nikkor 200-500mm f/5.6E 
AF-S VR @ 440mm + coronha BushHawk, 
ISO 3200, f/5.6 a 1/250s;  recorte de 21% 
(5/24MP); 13/06/2018, 16:56.  

← Pousado em árvore na beira 
de mata-de-galeria. Nikon D7200 +  

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 440mm + 
coronha BushHawk, ISO 3200, f/5.6 a 1/125s;  
recorte de 33% (8/24MP); 13/06/2018, 16:56. 
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 Vireo chivi (Vieillot, 1817) - Passeriformes/Vireonidae: juruviara 

Tamanho: ao redor de 14 cm de comprimento, pesando cerca de 15 g. 

Distribuição: todo o Brasil e boa parte da América do Sul, exceto oeste do Peru, Chile e sul da Argentina. 

Ambientes: em florestas tanto sempre-verdes como semi-decíduas, usando estrato médio e copas das árvores, interior e às vezes borda 

das matas; também pode ser visto em ambientes alterados, mas que tenham muitas árvores. 

Alimentação: artrópodes pegos sobre folhas e galhos ao se locomoverem saltando frequentemente entre os ramos; e às vezes também 

frutos. 

Reprodução: monógamos; ninhos observados em outubro; fêmeas constroem ninho tipo tigela em forquilhas de árvores, mas  o macho 

pode ajudar na alimentação dos filhotes; fêmea choca 1 -5 ovos durante 11-15 dias, e os filhotes saem do ninho 10-12 dias após o 
nascimento. 

Conservação:  não ameaçada. 

Curiosidades: de taxonomia ainda incerta, para alguns autores seria uma subespécie de Vireo olivaceus; na EEcI é migratória de verão, 

observada a partir de setembro até pelo menos dezembro - mais pelo canto insistente (conferir no www.xeno-canto.org) do que 
visualmente, pois é normalmente difícil de de se ver em meio a folhagem. 

← Relaxando ao “chacoalhar” a plumagem 
em árvore de borda de mata-de-galeria; 
sequência de 1 segundo.  Nikon D500 +  Nikkor 200

-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 
1600, f/6.3 a 1/1000s; recorte de apenas 10% (2,1/21MP); 
18/09/2020, 07:33. 

Pousada em galho morto de árvore na transição mata-de-galeria/cerrado.    
Nikon D610 +  Nikkor 600mm f/4D AF-S + TC14EII (=840mm f/5.6) + tripé, ISO 1250, f/8 a 1/500s;  recorte de 21% 

(5/24MP); 30/11/2017, 06:44.     ↓ 
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 Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823) - Passeriformes/Corvidae: gralha-do-campo 

Tamanho: 33-35 cm; 178 g. 

Distribuição: centro-sul do Brasil, desde sul dos estados do 

Pará, Piauí e Maranhão até o norte do Paraná; também ao 
leste do Paraguai e extremo leste da Bolívia. Parece ter 
ocorrido expansão em pontos do Nordeste brasileiro e Santa 
Catarina (ver wikiaves.com.br). 

Ambientes: principalmente arborícola, usa desde bordas de 

matas até campos com alguns arbustos e árvores esparsas; 
pode usar ambientes alterados como eucaliptais, talhões de 
pinheiros e subúrbio de cidades. 

Alimentação: onívora típica, ampla variedade de itens, desde 

artrópodes, caracóis e insetos, passando por matéria vegetal 
como frutos e sementes, até pequenos vertebrados. 

Reprodução: de setembro a março, reproduz socialmente 

com ajudantes, possivelmente indivíduos mais jovens. Ninho 
em árvores com forma de tigela e feito de  gravetos, raízes e 
outros materiais vegetais mais finos; fêmea choca 5-6 ovos por 
18-20 dias; filhotes saem do ninho cerca de 24 dias após 
nascerem. 

Conservação: não ameaçada, mas considerada endêmica do 

Domínio do Cerrado. 

Curiosidades: bandos de 4-10 indivíduos regularmente 

vistos/ouvidos na EEcI; uma das aves mais barulhentas, seus 
gritos de alarme são também um dos sons mais característicos 
do Cerrado. 

↑  Pousada em árvore de cerrado, vocalizando característico 
chamado de alarme.  Nikon D810 + TC17EIII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm 

f/6.7) + coronha BushHawk; ISO 500, f/6.7 a 1/1250s;  recorte de 17% (6/36MP); 10/09/2019, 
08:14. ← Retrato, borda de talhão de Pinus sp. Nikon D7000 + 

TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha 
BushHawk; ISO 500, f/5.6 a 1/80s;  recorte de 50% (8/16MP); 
20/09/2012, 10:47. 

←  Em árvore de campo cerrado.   Nikon D300 + Nikkor 

80-400mm f/4.5-5.6D AF VR @ 400mm + coronha BushHawk; ISO 
800, f/8 a 1/200s;  recorte de 68% (8,2/12MP); 20/09/2012, 10:47. 
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 Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818) - Passeriformes/Corvidae: gralha-picaça 

Tamanho:  mede 32-35 cm, pesando de 127 a 170g. 

Distribuição: do Pará, Rondônia e sul da Amazônia, 

passando por Mato Grosso e Minas Gerais até o Rio 
Grande do Sul; fora do Brasil, ocorre na Bolívia, Paraguai, 
Uruguai e centro-norte da Argentina. 

Ambientes:  vários tipos de florestas, desde sempre-

verdes até matas sazonalmente secas, e também matas 
ribeirinhas e capões de mata. 

Alimentação:  insetos são a base da dieta, mas incluem 

também frutos e, ocasionalmente pequenos 
vertebrados, como filhotes e ovos de aves, além de 
anfíbios; buscam alimento por meio de voos curtos ou 
pulos entre a vegetação. 

Reprodução: de outubro a dezembro, ocorre de forma 

comunitária, com ajudantes dentro do bando; ninho é do 
tipo tigela construído de galhos e fibras vegetais secos 
em árvores de folhagem densa. Botam de 2 a 4 ovos que 
são chocados durante 18-20 dias; filhotes saem do ninho 
22-24 dias após nascerem, mas continuam a ser 
alimentados pelos pais até um mês e meio depois. 

Conservação:  não ameaçada. 

Curiosidades:  infrequente na EEcI, restrita às matas-

de-galeria ou porções mais densas de cerrado; podem 
imitar vocalizações de outras aves; vivem em grupos de 
até 12 indivíduos; em cativeiro, um indivíduo viveu até 
37 anos. 

Pousada em árvore de borda de mata-de-galeria. →      
Nikon D500 +  Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk, ISO 1400, f/5.6 a 1/800s; recorte de 31% (6,5/24MP); 
15/07/2020, 11:47. 

↑ Pousada em árvore no cerrado s.s. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 

Pousada em árvore de cerrado s.s.      →                      
Nikon D7200 + TC14EII + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR 
(=280-700mm f8) @ 450mm + coronha BushHawk, ISO 320, 
f/9 a 1/320s;  recorte de 25% (6/24MP); 28/09/2016, 09:41.    
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 Pygochelidon (=Notiochelidon) cyanoleuca (Vieillot, 1817) - Passeriformes/Hirundinidae: andorinha-pequena-de-casa 

Tamanho: mede ao redor de 12 cm e pesa entre 9 e 13 g. 

Distribuição: do sul da Costa Rica e Panamá até boa parte da América do Sul, excetuando áreas 

muito densamente florestadas ou muito altas nos Andes. No Brasil concentra-se no centro-sul. 

Ambientes: áreas abertas, mas com pelo menos algumas árvore isoladas, também próximo de 

corpos d’água; comum em áreas de agricultura e em cidades. 

Alimentação: como as demais andorinhas, se alimenta de insetos voadores, em especial 

formas aladas de formigas e pequenas moscas. 

Reprodução: varia de acordo com a distribuição, mas no Sudeste brasileiro parece ocorrer 

durante o segundo semestre; ninho é uma tigela de material vegetal depositado em buracos de 
barrancos, cavidades em troncos, ou frestas de construções humanas, onde 3-5 ovos são 
colocados. Botam de 2 a 6 ovos que são incubados por 15 dias por ambos pais,  que também se 
revezam no cuidado dos filhotes; os filhotes saem do ninho 26-27 dias após nascerem. 

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcI sobre áreas abertas e semiabertas, além de proximidades de 

represas; no sudeste brasileiro parece ser principaente residente, mas populações ao sul na 
Argentina e Uruguai migram até o norte do continente no inverno. Trata-se de uma das típicas 
espécies de aves sinantrópicas. 

← Pousada em cabo de aço 
de ferrovia no limite sul da 
EEcI, campo limpo. Nikon D7200 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm + coronha BushHawk, ISO 320, 
f/6.3 a 1/1000s;  recorte de 20% 
(4,8/24MP); 15/10/2018, 15:54. 

Em voo sobre campus Butantã/
USP São Paulo-SP.    →      
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR 
@ 500mm, ISO 450, f/5.6 a 1/1000s;  recorte de 
23% (4,8/21MP); 23/03/2020, 15:42. 

←  Pousada em galho seco de 
árvore, cidade de Itirapina-SP.                   
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E 
AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, 
ISO 220, f/5.6 a 1/800s; recorte de 24% 
(5/21MP); 15/07/2020, 11:57. 
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 Alopochelidon fucata (Temminck, 1822) - Passeriformes/Hirundinidae: andorinha-morena 

Tamanho: 12 cm; 12,8-15 g. 

Distribuição: centro-sul brasileiro, até o 

centro-norte da Argentina, Uruguai, 
Paraguai, nordeste da Bolívia e extremo 
sudeste do Peru;  de maneira disjunta, 
aparece também pontualmente no leste 
da Venezuela e norte de Roraima . 

Ambientes: campos abertos, não 

raramente próximos a corpos d’agua. 

Alimentação: insetos em voo. 

Reprodução: de setembro a novembro; 

ninho  de capim seco e penas construído 
no fundo de galerias, de 
aproximadamente 1 m de profundidade, 
localizadas em barrancos, tanto de cursos 
d’água como de erosões. Botam de 2 a 3 
ovos; sem dados sobre período de 
incubação e criação de filhotes; portanto, 
necessita  de urgente estudo. 

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcI em 

campos sujos e campos limpos, mas 
também nos campos cerrados mais ralos; 
vista aos pares ou pequenos bandos, não 
raramente pousando em cercas e em 
galhos de árvores para descansar. As 
populações do extremo sul de sua 
distribuição (Uruguai e Argentina) migram 
para o norte fugindo do inverno mais frio 
nestas regiões. 

↑ Pousada em arvoreta morta, campo cerrado ralo.           
Nikon D7000 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) +    
coronha BushHawk, ISO 250, f/9 a 1/640s;  recorte de 33% (5,3/16MP); 
07/06/2013, 10:12. 

Descansando em arvoreta morta, campo cerrado ralo. Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + 

coronha BushHawk, ISO 200, f/8 a 1/500s;  recorte de 33% (8/24MP); 28/03/2014, 08:09.  ↓   
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 Alopochelidon fucata (Temminck, 1822) - Passeriformes/Hirundinidae: andorinha-morena 

“Alongamento” de músculos da cauda e asa, 
campo cerrado ralo. Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm 

f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 200, f/8 a 

1/400s;  recorte de 17% (4/24MP); 28/03/2014, 08:09.   ↓   

← Em voo sobre campo 
cerrado ralo, sequência de 2 s.    
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E 
AF-S VR @ 500mm, ISO 200, f/6.3 a 
1/2500s;  recorte de 9,5% (2/21MP); 
23/10/2019, 16:57.       

←  Em voo sobre transição 
campo sujo/campo limpo, 
sequência de 1 s em fim de 
tarde parcialmente nublada.    
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E 
AF-S VR @ 460mm, ISO 1250, f/6.3 a 
1/2500s;  recorte de 14% (3/21MP); 
18/11/2019, 17:51.       



247 

 

 

 Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) - Passeriformes/Hirundinidae: andorinha-serradora 

Tamanho: mede 13-14 cm, pesando entre 14 e 18 g. 

Distribuição: desde a América Central,  na Costa Rica, até o norte da Argentina; praticamente todo 

o Brasil em áreas abertas. 

Ambientes:  campos naturais ou de culturas, e áreas  abertas próximas d’água e ao longo de rios. 

Alimentação:  exclusivamente insetos alados,  como moscas e abelhas, capturados em voo. 

Reprodução:  ocupam buracos abandonados em barrancos, mas também podem cavar novos 

buracos; ninho formado de vegetais secos e penas; 3 a 6 ovos chocados pela fêmea por 15-18 dias; 
filhotes alimentados pleo casal, saindo do ninho 18-21 dias após o nascimento. 

Conservação:  não ameaçada. 

Curiosidades: comumente vista, aos pares ou em pequenos bandos, sobrevoando os campos 

limpos e sujos da EEcI em busca de insetos alados; parece preferir galhos mortos para descanso, 
como ilustrado aqui; populações na parte sul de sua distribuição, incluindo o sul do Brasil, migram 
no inverno para o norte. Em Itirapina há registros por todo o ano. 

Em sobrevoo de campo cerrado, mirando um minúsculo inseto alado (tente achá-lo fazendo zoom a 
100%). Nikon D810 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 400, f/6.3 a 1/3200s; recorte de 17% (6/36MP); 24/09/2018, 09:07.↓ 

↑  Pousada em arvoreta morta, campo cerrado ralo.  Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF

-S VR @ 500mm, ISO 200, f/6.3 a 1/1000s;  recorte de 25% (6/24MP); 21/03/2018, 09:09.    
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↑ Pousada em arvoreta de campo cerrado. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm 

f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 250, f/6.3 a 1/320s;  recorte de 38% 
(8/21MP); 15/07/2020, 09:29. 

↑   Saindo de ninho em barranco de aceiro entre campos cerrados.  Nikon D810 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 440mm + coronha BushHawk; ISO 3200, f/8 a 

1/2000s;  sem recorte; 09/11/2018, 09:27. 

 

 Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) - Passeriformes/Hirundinidae: andorinha-serradora 
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 Progne (=Phaeoprogne) tapera (Vieillot, 1817) - Passeriformes/Hirundinidae: andorinha-do-campo 

Tamanho: 16-17,5 cm de comprimento, pesa entre 30 e 40 g. 

Distribuição: ocorre em todo o Brasil; também e desde o Panamá até boa parte da América 

do Sul, excetuando os Andes e o sul da Argentina. 

Ambientes: áreas abertas ou semiabertas com pelo menos algumas árvores, muitas vezes 

próximas da água; também podem usar plantações e até áreas urbanas. 

Alimentação: exclusivamente insetos voadores, como moscas, besouros, abelhas e formas 

aladas de cupins e formigas. Segundo Sick (1997), no estômago de apenas um indivíduo 
(coletado no Alto São Francisco, Minas Gerais) havia a quantidade impressionante de 402 
insetos (dentre os quais 295 cupins alados) pertencentes a mais de 20 famílias. 

Reprodução: de novembro a março na parte sul da distribuição; faz ninhos de 

capim seco e penas em buracos de barrancos, cupinzeiros e ocos de árvores, além 
de ocupar ninhos abandonados do joão-de-barro (Furnarius rufus). Botam 3-5 
ovos, que são chocados durante 14-15 dias pela fêmea - enquanto ambos os pais 
alimentam os filhotes, que demoram cerca de 28 dias para sair no ninho.  

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: infrequente, mas não rara na EEcI, muitas vezes vista em áreas 

próximas de corpos d’água. Considerada migrante de verão no sul de sua 
distribuição.  

↑   Duas vistas de indivíduo pousado em arvoreta seca, próxima da Lagoa Dourada, limite norte 
da EEcI. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha Bushawk, ISO 640, f/6.3 a 1/400-640s;  recorte de 

17% (4/24MP); 15/09/2018, 08:54-55. 

↑ Sequência de 8 segundos mostrando alisamento/limpeza de plumagem, em arvoreta seca próxima da Lagoa 
Dourada, limite norte da EEcI.   Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha Bushawk, ISO 640, f/6.3 a 1/400-640s;  

recorte de apenas 8% (2/24MP); 15/09/2018, 08:54-55. 
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 Tachycineta albiventer  (Boddaert, 1783) - Passeriformes/Hirundinidae: andorinha-do-rio 

Tamanho: 13,5-14 cm de comprimento, pesando entre 

14 e 17 g. 

Distribuição: ocorre em todo o Brasil e boa parte da 

América do Sul, excetuando a costa do Pacífico, Chile, 
Uruguai e centro-sul da Argentina. 

Ambientes: áreas abertas próximas da água, como rios, 

lagoas, represas, mangues e até praias costeiras. 

Alimentação: caça insetos sozinha ou em pequenos 

bandos, sobrevoando à baixa altura tanto corpos d’água 
como o solo; inclui moscas, besouros e borboletinhas na 
dieta. 

Reprodução: de setembro a abril, faz ninhos de matéria 

vegetal e penas em fendas ou buracos de barrancos, 
rochas ou penhascos próximos da água - e geralmente 
alguns poucos metros acima dela. Botam de 3 a 6 ovos, 
sem mais dados. Necessita estudo. 

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: regular, mas não abundante na EEcI, 

quase sempre nos arredores das represas limítrofes. 
Comumente observadas pousadas sobre rochas, tocos ou 
estacas fincadas no  leito dos corpos d’água. Considerada 
espécie migrante de verão no sul de sua distribuição, mas 
as fotos ao lado foram feitas em julho!  

↑  Três vistas (“tríptico”) de indivíduo pousado em toco de madeira na Represa do Lobo, margem leste da EEcI.  Nikon D7000 + Nikkor 800mm 

f/5.6 ai-s EDIF + tripé, ISO 200, f/11 a 1/100-200s;  recorte de 15% (2,4/16MP); 11/07/2012, 14:46. 
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 Tachycineta leucorrhoa ((Vieillot, 1817) - Passeriformes/Hirundinidae: andorinha-de-sobre-branco 

Tamanho: 13-13,5 cm de comprimento, pesando 17-21 g.  

Distribuição: Brasil central até as regiões Sudeste/Sul 

(visitante) , leste da Bolívia, Argentina e Uruguai. Durante a 
estação não reprodutiva, são vistos no Peru, norte da 
Bolívia e Nordeste brasileiro.  

Ambientes: áreas abertas e semiabertas, geralmente 

próximas aos corpos d'água, como lagoas e pântanos. 
Também podem ser encontrados em bordas de florestas e 
áreas urbanizadas.  

Alimentação: comem insetos aéreos, como moscas, 

besouros, formigas aladas, borboletas, abelhas, entre 
outros. Caçam sozinhos ou em pequenos grupos, 
geralmente com voos rápidos e diretos.  

Reprodução: nos meses de outubro a dezembro, 

constroem ninhos em cavidades naturais ou não, como 
fendas de árvores, buracos em postes, cercas, telhados, 
canos e edifícios abandonados. Os ninhos são feitos com 
fibras de plantas e forrados com penas e pelos, onde são 
colocados de 4 a 9 ovos. A incubação acontece durante 15-
16 dias e os filhotes são cuidados entre 21 e 25 dias, após 
o que do ninho.  

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: infrequente na EEcI, quase sempre 

próxima de corpos d’água; ocorrem no Brasil durante o 
ano todo, porém na região Sudeste são encontradas com 
menor frequência durante a fase não reprodutiva.  Podem 
ser vistas em voos baixos logo acima dos gramados ou 
margens de rios. Espécie muito parecida com a andorinha-
do-rio (T. albiventer), mas difere por ter mancha branca 
entre o bico e os olhos.  

↑ Forrageando no ar sobre brejo/Lagoa Dourada. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E 
AF-S VR @ 500mm, ISO 1000, f/6.3 a 1/1000s;  recorte de 19% (4/21MP); 23/10/2019, 16:32. 

↑  Sequência mostrando “bocejo”, pousada em fiação de linha de trem, ao lado de campos sujo e limpo no limite sul da EEcI.   Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/2.8G 
AF-S VR (=510mm f/4.8), ISO 500-640, f/7.1-8 a 1/200s;  recorte de 23-38% (2,8-3,6/12MP); 17/06/2011, 09:27-28. 

Sobrevoando Lagoa Dourada com material 
no bico provavelmente para ninho.       → 
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, 
ISO 500, f/7.1 a 1/2000s;  recorte de apenas 10% (2,1/21MP); 
21/11/2019, 07:32. 
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 Troglodytes musculus (=aedon) Naumann, 1823 - Passeriformes/Troglodytidae: corruíra 

Tamanho: mede de 11 a 13 cm e pesa em torno de 11-12 g. 

Distribuição:  em toda a América do Sul e grande parte da América Central. No Brasil ocorre 

em todo o território nacional. 

Ambientes: muito variados, como matas abertas e semiabertas, bordas de florestas e 

clareiras, cerrado, terras agrícolas e em áreas suburbanas bem vegetadas. 

Alimentação: consiste em grande parte, ou inteiramente, de invertebrados, como lagartas, 

aranhas, grilos, gafanhotos, baratas, vespas, e outros insetos. Busca alimento geralmente em 
alturas mais baixas, saltitando ou em voos curtos entre vegetações mais fechadas/
emaranhadas. 

Reprodução:  ocorre no segundo semestre do ano, a partir de setembro. Geralmente 

monogâmicos, os casais costumam permanecer juntos nas estações reprodutivas 
subsequentes. O ninho, situado em cavidades naturais ou artificiais, é construído por ambos 
os sexos. Sua base é formada de galhos grossos, e materiais mais finos são adicionados para 
forrar seu interior. A fêmea bota 2-7 ovos, que são chocados por ela por 14-16 dias; filhotes 
são alimentados pelo casal e saem do ninho 16-19 dias depois da ecolosão. 

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades:  regular a comum nos campos cerrados e cerrados da EEcI. A corruíra pode destruir 

ovos de outras espécies de aves sem nem mesmo alimentar-se deles. Este comportamento pode 
estar relacionado à eliminação de competidores de outras espécies. Há vários relatos deste 
comportamento para a subespécie americana, e para a brasileira há uma descrição de predação em 
ovos do sabiá-barranco (Turdus leucomelas). É considerada uma das espécies que mais utiliza 
estruturas artificiais para colocar seu ninho, como caixas de instalação elétrica, telefones públicos e 
caixas-ninho.  

↑ Procurando alimento em arbusto de campo cerrado. Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR  (=600mm f/5.6) + 
coronha BushHawk; ISO 800, f/8  a 1/800s; recorte de 50% (12/24MP); 04/06/2014, 07:25. 

↑ Em arbusto de campo cerrado.  Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, 

ISO 500, f/5.6 a 1/125s; recorte de 33% (8/24MP); 08/08/2018, 09:04. 
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 Cantorchilus (=Thryothorus) leucotis (Lafresnaye, 1845 ) - Passeriformes/Troglodytidae: garrinchão-de-barriga-vermelha 

 

Alimentação: insetos, como besouros (Coleópteros), lagartas (Lepidópteros) e 

grilos (Ortópteros), além de outros artrópodes, como aranhas.  

Reprodução: na região Sudeste ocorre no verão. Costuma fazer dois tipos de ninho: 

ninho dormitório e ninho para reprodução. Ambos podem ser construídos em uma 
grande variedade de locais, podendo ser em árvores, arbustos, lianas, palmeiras e 
até em plantas herbáceas. O ninho para reprodução é em geral mais denso e mais 
fortemente construído do que o dormitório, mas possuem o mesmo formato 
globular.  São utilizados materiais como galhos, capim, folhas secas e penas. São 
construídos tanto pelo macho como pela fêmea. Botam de 2 a 4 ovos. Sem mais 
informações, portanto necessita estudo. 

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: regular nas matas-de-galeria ou capões de mata em meio a cursos 

d’água na EEcI.  Esta espécie possui uma grande variedade de vocalizações, em que 
machos e fêmeas fazem duetos de forma bastante elaborada e com alta sonoridade 
para o pequeno tamanho desses pássaros (conferir no www.xeno-canto.org).  

↑  Em arbusto de transição brejo/mata-de-galeria. Nikon D7200 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 1250, f/5.6 a 
1/500s;  recorte de 21% (5/24MP); 08/11/2018, 07:12. 

↑ Em arbusto de borda de mata-de-galeria. Nikon D810 + Nikkor 200-500mm 
f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 3600, f/6.3 a 1/640s;  recorte de apenas 
8% (3/36MP); 23/12/2019, 14:56.   

Tamanho: cerca de 14,5 cm de comprimento, pesando entre 

16 e 25g.  

Distribuição: desde o Panamá e região amazônica, incluindo 

Guianas e Venezuela, até o extremo leste do Paraguai e 
extremo oeste do Paraná, passando pelo Brasil central.   

Ambientes: habita principalmente matas secundárias e 

bordas de mata, preferencialmente perto de cursos d’agua, em 
especial matas ribeirinhas. 

Três vistas (tríptico) de indivíduo pousado em arvoreta de transição brejo/mata-de-galeria. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 460mm + coronha 

BushHawk, ISO 1250, f/5.6 a 1/320s;  recorte em cada imagem de apenas 10% (2,4/24MP); 08/11/2018, 07:17.   ↓ 
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 Donacobius atricapilla (Linnaeus, 1766) - Passeriformes/Donacobiidae: japacanim, batuquira 

Tamanho: 21,5-23 cm de comprimento, 

pesando entre 31-43 g.  

Distribuição: na maior parte do Brasil, com 

exceção de grande parte da região Sul, da 
porção mais árida da região Nordeste (interior), 
e de porções da Amazônia. Também é 
encontrado desde o norte da Argentina e leste 
do Paraguai e Bolívia até o norte do continente 
ao leste dos Andes. 

Ambientes: áreas alagadas em geral com 

juncos ou taboas, como brejos e pântanos junto 
de rios, córregos, lagos e represas.  

Alimentação: aos casais ou em pequenos 

grupos procuram  invertebrados, especialmente 
gafanhotos, grilos e aranhas, que são 
capturados na superfície das folhas e na 
vegetação até próximo d'água, e às vezes até 
em voo.  

Reprodução: nidifica entre novembro e 

janeiro, muitas vezes em grupos cooperativos, 
com a presença de até dois ajudantes. Ninho 
elaborado a partir de material vegetal e 
escamas de cobras, geralmente apoiado sobre a 
vegetação brejosa a baixa altura. Postura de 2-3 
ovos, incubados apenas pela fêmea por 16-18 
dias; filhotes saem do ninho 17-18 dias após 
nascerem.    

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: infrequente na EEcI, limitado às 

zonas de brejos em contato com represas. 
Pássaro peculiar, vive aos pares ou bandos bem 
barulhentos, com vocalizações e duetos 
acompanhados de exibições de movimentos 
corporais característicos da espécie. 

↑ Em arbusto de transição cerrado s.s./brejo/Represa do Lobo-Broa. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF

-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 400, f/6.3 a 1/640s;  recorte de 50% (12/24MP); 22/10/2019, 09:34. 

Em vegetação baixa de brejo ao lado da represa do Lobo-
Broa. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + flash 

embutido da câmera como enchimento + coronha BushHawk, ISO 400, f/6.3 a 

1/250s; recorte de 33% (8/24MP); 22/10/2019, 09:32. ↓ 
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 Turdus leucomelas Vieillot, 1818- Passeriformes/Turdidae: sabiá-barranco 

Tamanho: 22 a 27 cm de comprimento, pesando entre  

47 e 78 g. 

Distribuição: em todo o território nacional; também 

está presente no Norte da América do Sul (da Colômbia à 
Guiana Francesa), Bolívia, Paraguai, nordeste da Argentina 
até sul e nordeste do Uruguai e também no sudeste e 
centro-norte do Peru. 

Ambientes: bastante variados, mas sempre contendo 

árvores, como bordas e clareiras de florestas, florestas 
alteradas, matas de galeria, vegetação secundária, 
savanas com arbustos espalhados, plantações e cultivos, 
parques, jardins e quintais.  

Alimentação: principalmente frutos e sementes, mas 

também insetos, como besouros. Registros de pequenos 
lagartos. Comumente terrícola, forrageia no chão em 
gramados e estradas, mas também visita árvores 
frutíferas e arbustos. 

Reprodução: de agosto até dezembro. Seu ninho é uma 

tigela volumosa de musgos e radículas, ligados com lama, 
e colocado em arbustos e árvores ou estruturas 
construídas pelo homem (por exemplo, beirais, caibros, 
peitoris), onde a fêmea bota 2-4 ovos que são chocados 
por ela durante 12-13 dias; filhotes saem do ninho de 16 a 
17 dias após o nascimento. Vale ressaltar que os ninhos 
podem ser reutilizados nas próximas estações 
reprodutivas, podendo ficar maiores pelo acréscimo de 
material. 

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: o sabiá mais comum na EEcI, 

especialmente ao longo de matas-de-galeria e cerrados 
mais arborizados. 

↑ Pousado em árvore seca, 
campo cerrado, pouco antes de 
uma tempestade que se 
aproximava.Nikon D7200 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 480mm + coronha 
BushHawk; ISO 250, f/5.6 a 1/1000s;  recorte de 
20% (4,8/24MP); 23/12/2016, 16:12.   

Jovem-subadulto em mata-de-
galeria.                   → 
Nikon D7100 + TC16A + Nikkor 400mm f/3.5 ai-s 
EDIF (=640mm f/5.6) + coronha BushHawk,  ISO 
640, f/6.4 a 1/25s apoiado em galho;  recorte de 
33% (8/24MP); 25/11/2014, 13:58.   

↑ Em barranco (justificando o nome!) de mata, sede IF Itirapina-SP. Nikon 

D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; ISO 800, f/5.6 a 1/200s;  
recorte de 33% (8/24MP); 16/10/2018, 16:23.   

← Cantando em borda de mata, no início 
do período reprodutivo. Nikon D500 + Nikkor 200

-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk; 
ISO 2500, f/5.6 a 1/320s; recorte de 86% (18/21MP); 
24/10/2019, 10:21.   
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 Turdus rufiventris Vieillot, 1818 - Passeriformes/Turdidae: sabiá-laranjeira 

Tamanho: mede entre 23 e 25 cm e pesa de 68 a 82 g. 

Distribuição: do Nordeste ao Sul do Brasil, encontrado 

também em alguns estados do Centro-Oeste e Norte. Leste da 
Bolívia, Paraguai, Uruguai e norte da Argentina. 

Ambientes: bosques com árvores esparsas, borda de 

florestas, vegetação secundária, savanas, chacos, pampas, até 
áreas alteradas ou urbanas com alguma vegetação arbórea, 
como parques e jardins. Em regiões mais secas, aparentemente 
restrito à áreas próximas d'água.  

Alimentação: principalmente frutos, mas também 

invertebrados, como minhocas, tatus-bola, aranhas e insetos 
(besouros, moscas, formigas). Busca alimento no chão próximo 
de árvores, ocasionalmente ao longo de áreas abertas, como 
lagos.   

Reprodução: filhotes podem ser encontrados de agosto a 

fevereiro. O ninho em formato de tigela pode ser construído 
em arbustos e arvoretas. É composto com terra endurecida, 
musgos, galhos secos e até com um pouco de material verde 
fresco. Fêmea bota 2-6 ovos que são chocados por ela por 13-
15 dias; filhotes saem do ninho por volta de 13-14 dias após o 
nascimento; e foi registrado que mesmo após saírem do ninho 
são muito dependentes dos pais por mais 14 dias. 

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: espécie pouco vista ou ouvida na EEcI, mais 

restrita às proximidades de matas-de-galeria e vegetação de 
transição mata-cerrado. 

↑ Pousado em árvore, campus Butantã/USP São Paulo-SP. Nikon 

D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR  @ 500mm, apoiado em batente de janela; ISO 
320, f/6.3 a 1/20s;  recorte de 25% (7,3/24MP); 28/07/2016, 15:03. 

← Relaxando e alisando penas do peito.  Sequência de ~1 minuto. 
 Nikon D7000 + TC14EII + Nikkor 400mm f/3.5 ai-s EDIF (= 560mm f/5) + tripé, ISO 400, 
f/5.6 a 1/200-400s;  recorte de 45% (7,2/16MP);  01/07/2015, 10:07. 

↑ Retrato, campus USP/Butantã, São Paulo-SP. Nikon D610  +  TC16A + Nikkor 300mm f/2.8  

ai-s EDIF (=480mm f/4.5) + tripé,  ISO 400, f/6.4 a 1/320s;  recorte de 60% (14,4/24MP); 16/12/2014, 15:37.     
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 Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 - Passeriformes/Turdidae: sabiá-poca 

Tamanho: mede de 22 a 25 cm de comprimento e pesa entre 52 e 73 g. 

Distribuição: ampla, em quase todos os estados brasileiros. Também na Bolívia, Paraguai, Uruguai e 

Argentina. 

Ambientes: cerrado, florestas abertas, bordas florestais, clareiras, matas ribeirinhas. Também é 

encontrado em parques, praças e jardins em regiões semi-úmidas a semi-áridas. 

Alimentação: bastante ampla, muitos invertebrados, desde insetos até minhocas, além de variados 

frutos silvestres e mesmo cultivados (p.ex., abacate, tangerina). Busca alimentos não só nas árvores 
como também no solo. 

Reprodução: sexos similares, mas os machos tendem a ter asas mais longas, enquanto as fêmeas, 

em média, são um pouco mais pesadas. Bicos tendem a um amarelo mais vivo neste período. Filhotes 
entre outubro a março. Ninhos em formato de tigela, podendo ser feitos com galhos, gramas, vinhas, 
musgos e raízes unidos por estrume e lama, forrados com radículas. Fêmeas botam 3-4 ovos, os quais 
são chocados por 15 dias; filhotes saem 14 a 15 dias após o nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regularmente visto na EEcI; aparentemente, apenas parte da população é migrante de 

inverno, enquanto outra parte permanece todo ano na EEcI; os que permanecem seriam apenas  
subadultos? - tema para uma pesquisa futura. 

Comendo fruto da embaúba (Cecropia 
pachystachya) ao nascer-do-sol.        → 
Nikon D810 + Nikkor 200-500mm f/5.6E Af-S VR @ 

500m + coronha BushHawk, ISO 1250, f/5.6 a 1/1250s; 

recorte de 22%  (7.9/36MP);   09/11/2018, 05:48. 

← Adulto e filhote em aceiro 
entre cerrados. Nikon D810 + Nikkor 

200-500mm f/5.6E Af-S VR @ 460m + 
coronha BushHawk, ISO 2500, f/7.1 a 
1/320s; recorte de 40%  (14,5/36MP);   
25/12/2019, 06:54. 

← Adulto com bico mais 
amarelo no período 
reprodutivo. Nikon D7200 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E Af-S VR 
@ 410m + coronha BushHawk, ISO 
3200, f/6.3 a 1/400s; recorte de 
33%  (8/24MP);   17/10/2018, 
10:45. 
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 Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) - Passeriformes/Mimidae: sabiá-do-campo 

Tamanho: mede 23,5-26 cm e pesa entre 55 e 73 g. 

Distribuição: do Nordeste ao Sul do Brasil, com 

manchas de distribuição no Brasil Central e na Região 
Norte, registros nos Estados do Amazonas, Rondônia, 
Pará e Amapá (wikiaves.com.br). Também no 
Uruguai, Paraguai, centro-norte da Argentina e leste 
da Bolívia. 

Ambientes: ampla variedade de ambientes não-

florestais, como  cerrados e caatingas mais abertos, 
árvores dispersas em pastagens, e até bordas de 
florestas. Também é muito comum em ambientes 
alterados, como assentamentos rurais, parques 
urbanos e jardins. 

Alimentação: onívora, inclui invertebrados, como 

insetos e aranhas, além de pequenos frutos e 
sementes. Ocasionalmente preda ovos e filhotes de 
outras aves.  Busca alimento principalmente no solo. 

Reprodução: ocorre de setembro a janeiro; sexos 

muito similares, mas as fêmeas são ligeiramente 
menores; monogâmicos. Ninhos em formato de 
tigela rasa, forrado com materiais finos e colocados 
em copas de arvoretas ou em arbustos densos, 
sendo que em muitos casos ninhos antigos são 
usados como base. Fêmea bota 3-4 ovos que são 
chocados por ela durante 12-15 dias; filhotes saem 
12 a 15 dias após o nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: muito comum nos campos e 

cerrados abertos da EEcI; às vezes imitam o canto de 
uma série de aves que vivem na área. A reprodução 
inclui ajudantes, em alguns casos jovens de ninhadas 
anteriores, em outros casos verificados como não 
relacionados ao par reprodutor; auxiliam na defesa 
territorial, na proteção dos ninhos e na alimentação 
das ninhadas. Uma das aves que mais exibe 
comportamento de tumulto contra potenciais 
predadores (ver foto ao lado) .  

↑ Em arbusto próximo de borda de mata-de-galeria.   Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E Af-S VR 

@ 240m + coronha BushHawk, ISO 250, f/6.3 a 1/640s; recorte de 92%  (22/24MP);  03/08/2016, 05:48. 

Predando aleluias 
(cupins alados), 
campo cerrado.  →                         
Nikon D7100  +  TC16A +  
Nikkor 400mm f/3.5 ai-s 
EDIF (=640mm f/5.6) + 
coronha BushHawk,  ISO 
1250, f/6.4 a 1/500s;  
recorte de 24% 
(5,8/24MP); 26/11/2014, 
17:34.   

← Par exibindo comportamento 
de tumulto contra o carcará 
(Caracara plancus), campo sujo.                       
Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm 
f/2.8G Af-S VR (=600m f/5.6) + filtro 
polarizador + coronha BushHawk, ISO 500, 
f/7.1 a 1/500s;  recorte de 13% (3,2/24MP); 
19/09/2013, 16:19.   
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 ↑  Três visualizações (“tríptico”) de jovem-subadulto em arbusto de campo cerrado.  Nikon D7200 + Nikkor 800mm f5.6 ai-s EDIF + tripé; ISO 1250, f/8 a 1/800s; recortes de 50%  (12/24MP);  09/11/2017, 13:35. 

 

 Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) - Passeriformes/Mimidae: sabiá-do-campo 
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 Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) - Passeriformes/Passerellidae: tico-tico 

Tamanho: mede 11-13 cm, pesando 16-31 g. 

Distribuição: ampla na América Latina, 

estendendo-se do sul do México até Argentina 
e Chile. No Brasil só não ocorre em florestas 
amazônicas densas, não havendo registros no 
wikiaves.com.br apenas para os estados do 
Amazonas e Acre. 

Ambientes: muito comum em áreas abertas, 

desde o nível do mar até elevadas altitudes. É 
comum em pastagens, parques, áreas urbanas 
e degradadas e até plantações de pinheiros e 
eucaliptos. 

Alimentação: sementes, frutos e artrópodes 

como insetos. Procuram por alimento sozinhos 
ou em grupos, no solo ou na vegetação baixa. 

Reprodução: entre primavera e verão; são 

monogâmicos, e o macho defende seu 
território com muito entusiasmo. A fêmea 
coloca de 2 a 5 ovos em um ninho construído 
no solo ou próximo a ele. Os pais continuam a 
alimentar os filhotes mesmo após voarem do 
ninho.  

Conservação:  espécie não ameaçada. 

Curiosidades: muito comum na EEcI; seus 

ninhos não raramente são parasitados pelo 
chupim (Molothrus bonariensis), que joga para 
fora os ovos do tico-tico com o fim de botar os 
dele. Uma das espécies que se aproveita das 
queimadas para forragear no solo, 
aumentando sua abundância, como notamos 
na queimada de setembro de 2020 na EEcI. 

Capturando pequeno cupim no solo, 
veja com zoom de 100-200%.    →    
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500m + coronha BushHawk, ISO 500, f/5.6 a 1/800s;  
recorte de 20% (4,8/24MP); 28/05/2019, 16:07.   

Em arbusto de campo 
sujo.                                      →  
Nikon D7200 +  TC16A +  Nikkor 
400mm f/3.5 ai-s EDIF (=640mm 
f/5.6) + coronha BushHawk,  ISO 
3200, f/5.6 a 1/320s;  recorte de 
44% (10,5/24MP); 17/07/2015, 
07:46.   

↑  Forrageando no solo de aceiro entre cerrados. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR 

@ 500m + coronha BushHawk, ISO 500, f/5.6 a 1/800s;  recorte de 33% (8/24MP); 28/05/2019, 16:07.   
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 Ammodramus (=Myospiza) humeralis (Bosc, 1792) - Passeriformes/Passerellidae: tico-tico-do-campo 

Tamanho:  mede 13 cm e pesa entre 13 e 19 g. 

Distribuição: ampla na América do sul, exceto Chile e Equador.  

No Brasil ocorre em todos os estados, exceto no Acre (ver 
wikiaves.com.br). 

Ambientes:  sempre em vegetação aberta, como campos, 

cerrados, em áreas secas dos pampas. Também é comum em 
pastagens e áreas de agricultura. 

Alimentação: sementes e insetos. Procura alimento sempre no 

solo, usando o pé para abaixar as gramíneas mais altas e comer 
suas sementes. 

Reprodução:  de setembro a fevereiro. Constrói o ninho no solo, 

fazendo um caminho até ele no meio da vegetação baixa, sendo 
que, muitas vezes o capim cresce em volta desse caminho - 
formando um túnel. A fêmea coloca de 3 a 4 ovos. Sem mais 
dados, portanto necessita estudo. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades:  comum nos campos da EEcI; a espécie tem se 

beneficiado com o desmatamento, já que ocupa áreas de campo e 
por isso sua distribuição tem aumentado, principalmente na 
região amazônica. 

↑ Forrageando em solo de campo sujo após incêndio. Nikon D7200 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E Af-S VR @ 500m + coronha BushHawk,   ISO 1600, f/5.6 a 1/320s;  
recorte de 21% (5/24MP); 02/08/2016, 17:50.   

Em galho de arbusto, campo sujo.             → 
Nikon D7100 +  TC16A +  Nikkor 400mm f/3.5 ai-s EDIF 
(=640mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 400, f/9 a 
1/1000s;  recorte de 29% (7/24MP); 27/05/2015, 08:09.   

←  Com inseto capturado em campo 
sujo. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E 

AF-S VR @ 500m + coronha BushHawk,  ISO 1600, 
f/5.6 a 1/400s;  recorte de 12,5% (3/24MP); 
20/03/2018, 18:02.   

←  Forrageando em beira de aceiro entre 
campos limpos. Nikon D300 +  TC20EIII +  Nikkor 

400mm f/2.8D AF-I (=800mm f/5.6) + tripé,  ISO 320, f/7.1 
a 1/160s;  recorte de 30% (3,6/12MP); 16/06/2011, 16:00.   
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 Arremon flavirostris Swainson, 1838 - Passeriformes/Passerellidae: tico-tico-de-bico-amarelo 

Tamanho:  mede cerca de 15 a 16,5 cm e pesa de 20 a 33 g. 

Distribuição:  centro-sul brasileiro, em Goiás, sul do Mato Grosso, oeste da 

Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e oeste do Paraná, além de 
partes da Bolívia, Paraguai e Argentina. 

Ambientes: especialmente no sub-bosque do interior de matas, mas também 

pode chegar na borda da mata. 

Alimentação: pouco conhecida, aparentemente pequenos artrópodes e 

sementes. Necessita estudo. 

Reprodução: sexos semelhantes, mas a fêmea tem cores levemente mais 

apagadas e ventre tingido de bege; ninho no solo em forma de tigela formada de 
vegetação seca; em média são postos 2 a 3 ovos, os quais são encubados pela ♀ 

por cerca de 15 dias. Em média filhotes saem do ninho 12 dias após nascerem. 

Conservação:  espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcI, ocorrem sozinhos ou aos pares frequentando o 

estrato baixo da mata, saltitando entre a vegetação baixa, mas também usando 
muito o solo. 

← Pousado em galho, borda de mata-de-galeria.  Nikon D7200 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, f/5.6, ISO 1000 a 1/320s; recorte de  37,5% 
(9/24MP); 23/03/2018, 07:58. 

No sub-bosque de borda de mata-de-galeria. 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk, f/5.6, ISO 1000 a 1/320s; recorte de  35% 

(8,5/24MP); 23/03/2018, 07:58. ↓ 

↑ No baixo a médio estrato em borda de mata-de-
galeria. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 

coronha BushHawk, f/5.6, ISO 1600 a 1/400s; recorte de  25% (6/24MP); 
16/10/2018, 06:53.  
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 Setophaga (=Parula) pitiayumi (Vieillot, 1817) - Passeriformes/Parulidae: mariquita 

Tamanho: 9,8-11,4 cm, 6,5-8 g.  

Distribuição: ocorre em todo o território brasileiro, exceto 

na região amazônica. Na América do Sul ocorre no Uruguai, 
norte da Argentina, Paraguai, Bolívia, partes de Equador, 
Peru e Colômbia,  e boa parte da Venezuela, sendo também 
encontrada em manchas ao longo da América Central, 
México e até o extremo sul dos Estados Unidos (Texas).  

Ambientes: encontrada em bordas de ambientes 

florestais, como matas decíduas e ribeirinhas, e até 
manguezais, além de cerrados e áreas semiabertas.  

Alimentação: vasculha folhas (incluindo secas/mortas, v. 

foto), galhos e flores à procura de insetos e outros 
invertebrados. Alimenta-se também eventualmente de 
frutinhos. Durante a busca de alimento, realizada 
principalmente em pares ou casais, é comum também se 
juntarem a outras espécies que formam bandos mistos.  

Reprodução: no segundo semestre; ♀s com coloração 

levemente mais apagada; ninho em formato de cúpula, 
elaborado a partir de musgos, cascas de árvores, capins, 
penas e pelos. Geralmente encontrado em meio à 
vegetação densa na copa das árvores e junto de epífitas. 
Ambos os sexos cuidam da prole. Sem mais informações, 
necessitando de estudos. 

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: comum na EEcI, em ambientes mais 

arborizados, inquieta em busca de alimento saltitando em 
meio a folhagem das copas de árvores; costuma vocalizar 
por extensos períodos, inclusive nas horas mais quentes do 
dia - período em que as aves geralmente diminuem seus 
ritmos de atividade. Ao ficar escondida em meio à 
folhagem, sua detecção é mais fácil pelo seu canto (conferir 
no www.xeno-canto.org). Outro fato curioso observado por 
Sick (1997) é que podem se alimentar dos corpúsculos de 
Muller, estruturas arredondadas e brancas do tamanho de 
cabeça de alfinete, presentes na base do pecíolo de folhas 
de embaúbas (Cecropia spp) - ricos em proteínas e 
evolutivamente desenvolvidos como alimento para as 
formigas simbióticas que vivem nas embaúbas. 

↑ Pousado em copa de árvore na borda de cerradão.    Nikon D7200 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 440mm + coronha BushHawk, f/6.3 ISO 800 a 1/1000s; 
recorte de  12,5% (3/24MP); 17/10/2018, 09:46. 

Em galho seco de 
arbusto no campo 
cerrado. O bico 
aberto é devido ao 
calor do horário, não 
está cantando!  → 
Nikon D7000 + TC17EII + 
Nikkor 600mm f/4D AF-S 
(=1020mm f/6.7) + tripé, 
f/10 ISO 800 a 1/320s; 
recorte de 44% (7/16MP); 
22/09/2011, 13:05. 

Forrageando por artrópodes em folha seca 
de árvore, borda de mata-de-galeria.   →   
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm 
+ coronha BushHawk, f/5.6 ISO 3200 a 1/640s; recorte de  
19% (4/21MP); 25/09/2019, 12:13. 
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 Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) - Passeriformes/Parulidae: pia-cobra 

Tamanho: mede entre 13 e 14,3 cm e pesa entre 11-16,7g 

Distribuição: é encontrado na maior parte da América do Sul, desde 

Panamá na América Central até centro-norte da Argentina e Uruguai, exceto 
Chile e sul da Argentina. E praticamente em todo o Brasil. 

Ambientes: grande variedade de ambientes úmidos, brejos com arbustos, 

buritizais, matas ribeirinhas e/ou alagadas, além de restingas, cerrado e 
borda ou clareiras de matas densas. 

Alimentação: insetos, como formigas (Formicidae), besouros (coleópteros) 

e vespas (Hymenoptera), além de outros invertebrados. Caça aos pares em 
meio à vegetação arbustiva, ao pulos ou voos curtos de poleiro em poleiro. 

Reprodução: os machos apresentam uma máscara negra e 

cabeça cinzenta que não estão presentes nas fêmeas e nem nos 
imaturos. Época reprodutiva entre novembro e fevereiro no 
Brasil.  O ninho é uma taça funda situado a baixa altura em capins 
e arbustos, ou até no solo, formado de fibras vegetais. Botam 
entre 2 e 4 ovos, incubados aparentemente apenas pela fêmea 
em um período de 12 dias. Esta também parece alimentar 
sozinha aos filhotes. Poucas informações adicionais disponíveis, 
necessitando de mais estudos.   

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: comum na EEcI, mas não apenas nas 

proximidades de ambientes úmidos, costuma “escapar” para o 
meio de campos cerrados; espécie arisca e irrequieta enquanto 
procura insetos na vegetação arbustiva densa, mas fácil de 
detectar pelos suas variadas vocalizações (conferir no www.xeno-
canto.org). 

↑ ♀ pousada em arbusto na borda de brejo com árvores. Nikon D300 

+ TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha BushHawk, f/6.7 ISO 500 a 
1/1250s; recorte de 20% (2,4/12MP); 11/02/2009, 08:44. 

↑ ♂ pousado em arbusto na borda de brejo e transição com 

mata, manhã com névoa.   Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S 

VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, f/6.3 ISO 500 a 1/320s; recorte de 33% (8/24MP); 
15/05/2014, 08:25. 

♀ pousada em arbusto no meio de transição de campo cerrado/

campo sujo, tarde nublada.   Nikon D300 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S 

VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, f/6.3 ISO 400 a 1/250s; recorte de 25% (8/12MP); 

28/07/2010, 16:24.  ↓ 

Juvenil ou ♀ subadulta em arbusto de transição brejo-mata.→   
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @500mm + coronha BushHawk, ISO 
1000, f/5.6 a 1/400s; recorte de 29% (7/24MP); 26/12/2018, 07:30.   



265 

 

 

 Basileuterus culicivorus hypoleucus Bonaparte, 1850 - Passeriformes/Parulidae: pula-pula-de-barriga-branca 

Tamanho:  mede ao redor de 12,5 cm, pesando de 9,5 a 

13 g. 

Distribuição:  centro-sul do Brasil, embora concentrado 

no interior, sem chegar próximo ao litoral, alcançando o 
nordeste do Paraguai e sudeste da Bolívia. 

Ambientes: desde florestas secas até ripárias sempre-

verdes e cerradões, usando desde estrato baixo no sub-
bosque até estrato médio das matas. Em localidades onde 
ocorre em sintopia com os pulas-pulas Myiothlypis 
leucophrys e Myiothlypis flaveola, esta espécie menor  
parece ser deslocada competitivamente pelas duas 
anteriores (que preferem o baixo estrato) para estratos 
médios e altos da mata. 

Alimentação:  insetos e outros artrópodes capturados 

sobre folhagem e galhos, enquanto se locomove aos saltos 
e voos curtos em meio do emaranhado de vegetação. 

Reprodução: para a subespécie aqui tratada, sem dados 

na literatura; portanto merece estudos. 

Conservação:  não ameaçada. 

Curiosidades: taxonomia da espécie ainda em 

discussão: alguns autores a colocam como subespécie de 
B. culicivorus, mas já foi espécie separada - B. hypoleucus; 
na EEcI ocorre a subespécie B. c. hypoleucus, com barriga 
branca, não amarela; comum a frequentemente ouvido e 
visto nas matas-de-galeria e cerrados mais densos. Pode 
acompanhar bandos mistos de aves e formigas-de-
correição para apanhar insetos em fuga. 

↑ Procurando insetos em sub-bosque de cerrado s.s. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E 

AF-S VR @500mm + coronha BushHawk, ISO 1000, f/5.6 a 1/200s; recorte de 46%(11/24MP);04/07/2019, 10:15. 

↑ Buscando alimento em ramos de sub-bosque na borda de mata-
de-galeria. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 

BushHawk, ISO 2500, f/5.6 a 1/60s; recorte de  29% (7/24MP); 13/06/2018, 16:21.  

← Em galho de borda de 
mata-de-galeria, fim de 
tarde nublado. Nikon D7200 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR 
@ 440mm + coronha BushHawk, 
ISO 3200, f/5.6 a 1/400s; recorte de  
21% (5/24MP); 13/06/2018, 17:02.   

Cantando em sub-bosque de mata-de-
galeria.                                                       → 
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm + coronha BushHawk, ISO 3200, f/5.6 a 
1/500s; recorte de  29% (7/24MP); 20/08/2019, 16:01.  
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 Myiothlypis (=Basileuterus) flaveola Baird, 1865 - Passeriformes/Parulidae: pula-pula-amarelo 

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: regular a frequente nas matas 

e cerrados mais densos, além dos poucos 
cerradões na EEcI. Apresenta comportamento 
de exibições intenso para, aparentemente, 
despistar intrusos de seu ninho - parece varrer 
o chão com a cauda aberta, solta as asas 
sacudindo-as, além de fingir arrumar as penas 
ou predar algo, pulando do solo à ramagem e 
vice-versa, enquanto vocaliza (Sick 1997); 
chamando assim bastante atenção para o 
potencial predador que se afasta ou se distrai 
do ninho.  

Tamanho:  14,1-14,5 cm  de comprimento, pesando entre 9 e 16 g.  

Distribuição: é disjunta; no Brasil é encontrado no Nordeste e centro-sul até Santa 

Catarina, além de populações no Pará e Roraima. Ocorre também isoladamente em 
manchas na  Colômbia, Venezuela e Guiana, além de desde o Brasil central prolongar-
se até leste da Bolívia e do Paraguai. 

Ambientes: matas ribeirinhas e bordas de matas secas, além de cerrado e caatinga 

mais densos em árvores.  

Alimentação: busca aos pulos e saltos insetos e outros artrópodes nas ramarias/

folhagens mais baixas e na serrapilheira do solo.   

Reprodução: entre setembro e janeiro no Brasil. Seu ninho, construído com  capins, 

folhas e outros materiais vegetais, é uma estrutura abobadada com entrada lateral - 
colocada próximo (ou até mesmo no) ao chão. Nele são postos 3 ovos. Sem mais 
informações, necessitando de novas pesquisas. 

Pousado em galho próximo ao 
solo de cerrado s.s.            → 
Nikon D7200 + TC17EII + Nikkor 300mm 
f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha 
BushHawk, ISO 1250, f/6.7 a 1/200s; recorte 
de 75% (18/24MP); 16/10/2018, 8:03.      

Em galho de baixo estrato de cerrado 
s.s., com o que parece ser material 
para construção de ninho. Nikon D7200 + 

TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + 
coronha BushHawk, ISO 1600, f/8 a 1/200s; recorte 

de 56% (13,4/24MP); 16/10/2018, 8:05.   ↓  

↑ Pousado em galho de arbusto em cerrado s.s. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 

500mm + coronha BushHawk, ISO 100, f/5.6 a 1/250s; recorte de 42% (10/24MP); 04/07/2019, 9:55.      
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 Myiothlypis (=Basileuterus) leucophrys (Pelzeln, 1868) - Passeriformes/Parulidae: pula-pula-de-sobrancelha 

Tamanho:  14 a 16 cm de comprimento, pesando de 15 a 22 g. 

Distribuição:  centro-sul brasileiro, estendendo-se do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, Goiás, sul de 

Tocantins, oeste da Bahia, centro-oeste de Minas Gerais, até centro-norte de São Paulo. 

Ambientes:  florestas ripárias, ou seja, acompanhando cursos d’água. 

Alimentação: aos pares, ativamente procuram insetos e outros invertebrados enquanto caminham ou 

saltitam no solo; também fazem voos curtos no baixo estrato de emaranhado denso de vegetação da mata. 

Reprodução: de setembro a janeiro, ninho globular de raízes, folhas e gravetos construído no solo;  botam de  

2 a 4 ovos, sem mais informações. Necessita estudo. 

Conservação: espécie “Vulnerável” (VU) no estado de São Paulo; como no caso do soldadinho (Antilophia 

galeata), é espécie endêmica do Domínio do Cerrado, exclusivamente em matas ribeirinhas neste domínio, 
portanto pássaro sensível ao desaparecimento dessas matas, tanto que a IUCN (2020) indica que sua população 
encontra-se em declínio, mesmo ainda listada como LC (“Menor Preocupação”). 

Curiosidades: regular e restrito às matas-de-galeria da EEcI, mais ouvido do que visto; prefere matas  com 

solo mais úmido ou saturado de água; seu canto é característico (conferir no www.xeno-canto.org), de timbre 
alto e com bruscas mudanças de notas altas e baixas. O casal pode às vezes fazer um dueto vocal. 

Em galho de árvore, mata
-de-galeria.                       → 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm 
f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk, ISO 6400, f/5.6 a 1/200s; 
recorte de  50% (12/24MP); 
14/06/2018, 9:50. 

Pousado em tronco próximo ao 
solo de mata-de-galeria.         → 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E 
AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, 
ISO 6400, f/5.6 a 1/200s; recorte de  50% 
(12/24MP); 14/06/2018, 9:49.      

← Em galho no sub-bosque 
de mata-de-galeria. Nikon 

D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF
-S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk, ISO 3200, f/5.6 a 1/25s; 
recorte de  50% (12/24MP); 
14/06/2018, 10:04.           
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 Icterus pyrrhopterus (=cayanensis) (Vieillot, 1819) - Passeriformes/Icteridae: encontro 

Tamanho: mede 20-21 cm e pesa ao redor de 30,4-33,3 g.   

Distribuição: no Brasil, ocorre do Nordeste até todo o centro-sul. 

Também é encontrado em todo o Paraguai e Uruguai, além de centro-
leste boliviano e  nordeste da Argentina.  

Ambientes: bordas de mata e clareiras, florestas de palmeiras como 

cocais, áreas alagadas, além de áreas de chaco e caatinga. Ademais, 
pode ser encontrado em parques e jardins de áreas urbanas bem 
arborizadas em cidades menores.  

Alimentação: insetos e outros artrópodes, além de néctar e frutos. 

Forrageia especialmente em árvores ou arbustos aos pares, em grupos 
familiares até em bandos de mais de 30 indivíduos.  

Reprodução: no segundo semestre; ninho em formato de uma bolsa  

ou cesto raso feito de fibras vegetais, geralmente de palmeiras. O ninho 
é costurado na parte interior da folha de palmeiras e outras arbóreas. 
Botam 3-4 ovos que são incubados por cerca de 14 dias. Os filhotes 
deixam o ninho 14 ou 15 dias após a eclosão.  

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: raro na EEcI. Fora do período reprodutivo pode ocorrer  

em bandos mistos de aves. Pode incluir, em meio a seu canto normal, 
imitações de outras aves da região em que vive. Tem seus ninhos 
regularmente parasitados pelo chupim (Molothrus bonariensis).  

↑ Pousado em árvore na borda de mata-de-galeria. Nikon D7100 + 

TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, f/8 ISO 900 a 
1/320s; recorte de 33% (8/24MP); 20/09/2013, 14:11. 

Pousado em árvore na borda de mata-de-galeria.           → 
Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha 
BushHawk, f/8 ISO 900 a 1/320s; recorte de 50% (12/24MP); 20/09/2013, 14:10. 

Cantando em borda de mata-de-galeria. Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 

300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, f/8 ISO 2000 a 1/200s; recorte 

de 25% (6/24MP); 20/09/2013, 14:09.   ↓ 
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 Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) - Passeriformes/Icteridae: chupim 

Tamanho: 16,5-21,5 cm, peso entre 31 e 65 g.  

Distribuição: em todo o Brasil. Ocorre também em 

todos os países da América do Sul, exceto em maiores 
altitude nos Andes e em porções densamente 
florestadas, além de ilhas do Caribe e sul da Flórida 
(EUA).  

Ambientes: típica de áreas abertas e semiabertas, 

como campos, cerrados, pastagens, fazendas, áreas 
agrícolas, jardins e até cidades com extensos gramados. 
Aproveita o desmamtamento para colonizar novas áreas. 

Alimentação:  grande variedade de insetos e outros 

invertebrados, mas também muitos tipos de sementes, 
não só de espécies nativas,  como de exóticas e de 
plantações. Pega o alimento em especial enquanto 
caminha no chão, muitas vezes em bandos.  

Reprodução: ♀ menor e com coloração amarronzada. 

Parasita de ninhos de centenas de outras espécies de 
aves. Ninhos de hospedeiros podem receber de 1 a 20 
ovos de várias fêmeas de chupim, que podem perfurar e 
quebrar os ovos das espécies hospedeiras. Com 
coloração variável (desde branco até cinza, ou azul pálido 
com manhas roxas-amarronzadas), os ovos de chupins 
são geralmente mais arredondados e mais grossos que os 
das espécies hospedeiras. O tempo de incubação dos 
ovos é 1 ou 2 dias mais curto que daqueles do 
hospedeiro, cuja duração é de 10-13 dias; filhotes saem 
12-15 dias após nascerem, e são mais insistentes e 
agressivos que os legítimos filhos em pedir alimento. 

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: infrequente a regular na EEcI. O termo 

“chupim”, usado popularmente como sinônimo de 
“parasita”, “aproveitador” ou “sugador”, é atribuído ao 
comportamento reprodutivo típico desta espécie. Foram 
encontrados ovos de chupim em ninhos de cerca de 240 
espécies de aves, no entanto a maioria destas espécies 
acabam abandonando os ovos parasitas. No Brasil uma 
das vítimas mais frequentes é o tico-tico (Zonotrichia 
capensis). 

↑ ♂ comendo sementes de braquiária em gramado da sede IF/Itirapina-SP.   
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 320, f/5.6 a 
1/640s; recorte de 21% (5/24MP); 29/03/2019, 10:25.           

↑ ♀ forrageando em gramado da sede IF/Itirapina-SP.  Nikon D7200 

+ Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 320, f/5.6 a 
1/1000s; recorte de 27% (6,4/24MP); 29/03/2019, 10:25.           

Sabiá-barranco (Turdus leucomelas) alimentando filhote 
de chupim, campus USP/Butantã-SP.       → 
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 6400, f/5.6 a 
1/500s; recorte de 19% (4/21MP); 06/12/2019, 09:37.           



270 

 

 

 Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819) - Passeriformes/Icteridae: chopim-do-brejo 

Reprodução (cont.):  Os machos, além de alimentarem 

as fêmeas durante o período de incubação, dividem o 
trabalho de alimentação dos filhotes. Apresentam ninhos 
cooperativos, onde outros adultos ajudam no trabalho de 
cuidado com os filhotes. Após 13-15 dias do nascimento, 
os filhotes deixam os ninhos, mas continuam junto a seus 
pais em bandos pós-reprodutivos (v. foto ao lado).  

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: comum a abundante nos ambientes 

úmidos da EEcI. Vive em bandos e é comum avistá-los 
cantando juntos pousados ou quando em voo. Apresenta 
comportamento de sentinela desenvolvido. Devido a seu 
canto melodioso (conferir no www.xeno-canto.org) pode 
ser vítima de aprisionamento ilegal em gaiolas como 
animal de estimação.  

← Cantando em 
arbusto  de campo 
sujo. Nikon D500 + Nikkor 

200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm + coronha BushHawk, 
ISO 320, f/6.3 a 1/640s; 
recorte de 24% (5/21MP); 
15/07/2020, 10:36.      

Tamanho: mede 24 -25,5 cm e pesa entre 81,9 e 91,2 g.  

Distribuição:  no Brasil central e meridional, desde o sul de Goiás e Minas Gerais, 

passando pelo Rio de Janeiro até o norte do Uruguai, além de leste do Paraguai e nordeste 
da Argentina.   

Ambientes: áreas úmidas e brejosas, inclusive em savanas, além de chacos. Um dos 

poucos pássaros desta família que habita o cerrado.  

Alimentação: insetos e outros artrópodes, algumas sementes e frutos até pequenos 

vertebrados. Costuma caçar no chão e em áreas de vegetação baixa.  

Reprodução: de outubro a novembro no Brasil; fêmeas, em geral, um pouco maiores que 

os machos. O ninho é construído principalmente pela fêmea, sendo uma cesta aberta de 
material vegetal e lama, o que lhe dá um peso considerável. É usualmente colocado em 
vegetação herbácea ou de gramíneas, bem como em arbustos baixos. Botam de 3-6 ovos 
que são incubados pela fêmea por 14 dias.        

↑ Par pousado em arbusto seco, campo sazonalmente alagável. Nikon D300 + TC20EIII + Nikkor 300mm 

f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 320, f/8 a 1/1000s; recorte de 50% (6/12MP); 30/07/2010, 11:03.   

← Adulto e juvenil 
(abaixo) em arvoreta 
seca ao lado de brejo.          
Nikon D7200 + TC17EII + 
Nikkor 300mm f/4D AF-S 
(=510mm f/6.7) + coronha 
BushHawk, ISO 1000, f/11 a 
1/800s; recorte de apenas 
10% (2,4/24MP); 23/12/2017, 
08:35.      

Pousado em arvoreta 
de brejo, com aranha 
recém-capturada.    →            
Nikon D7100 + TC17EII + 
Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR 
(=510mm f/4.8) + coronha 
BushHawk, ISO 500, f/8 a 
1/1250s; recorte de 11% 
(2,6/24MP);13/11/2013, 16:28.      
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 Neothraupis fasciata (Lichtenstein, 1823) - Passeriformes/Thraupidae: tiê-do-cerrado, cigarra-do-campo 

Tamanho:  mede 16 cm e pesa entre 26 e 32 g. 

Distribuição: no Brasil ocorre no Sudeste e Centro-Oeste, além de porções do Nordeste e 

população isolada no Amapá. Ocorre também no leste do Paraguai e Bolívia. 

Ambientes: desde áreas de cerrado com muitos arbustos e árvores esparsas, além de campos 

cerrados mais abertos e campos sujos. 

Alimentação: insetos, aranhas, pequenos frutos e néctar das flores. No Cerrado, costuma seguir 

o fogo em áreas queimadas, em busca dos insetos do solo.  

Reprodução: de agosto a dezembro, quando botam 1-3 ovos em ninhos que são construídos bem 

escondidos entre as folhas e galhos de pequenas árvores e arbustos; os ovos são chocados por 12-
14 dias e os filhotes saem do ninhos 9-14 dias após a eclosão. Só as fêmeas constroem o ninho e 
chocam os ovos, enquanto ambos os pais cuidam dos filhotes. É comum um ou mais juvenis da 
geração anterior ajudarem os pais a cuidar do ninho e dos filhotes. 

Conservação: espécie “Criticamente Ameaçada” (CR) no estado de São Paulo e “Quase 

Ameaçada” (NT) na lista mundial, com população em declínio segundo a IUCN (2020), sendo a 
diminuição dos cerrados a provável causa. Também é espécie endêmica do Domínio do Cerrado, e 
sua ocorrência em enclave de cerrado no Amapá, em meio às florestas amazônicas, torna este 
endemismo ainda mais evidente. 

Curiosidades: regular na EEcI, especialmente nos campos sujos e campos cerrados ralos. Procura 

alimento em bandos mistos de aves, dando saltos até o solo ou em moitas. Quando o grupo desce 
para procurar alimento no solo, frequentemente um indivíduo permanece no alto como sentinela. 

Predando louva-a-deus no campo sujo.→                        
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
460mm + coronha BushHawk, ISO 800, f/6.3 a 1/250s; 
recorte de  12% (2,9/24MP); 17/10/2018, 17:12.      

Predando inseto em árvore do campo cerrado.  Nikon D7100 

+ TC17EII + Nikkor 300mm f/4D  AF-S (=510mm f/6.7) + coronha BushHawk, ISO 

800, f/8 a 1/1250s; recorte de  13% (3,2/24MP); 09/01/2014, 07:18.     ↓  

↑  Em tronco de arvoreta, campo cerrado.  Nikon D300 +  

TC14EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=420mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 
250, f/8 a 1/1000s; recorte de  25% (3/12MP); 25/07/2008, 09:29.      



272 

 

 

 Schistochlamys melanopis (Latham, 1790) - Passeriformes/Thraupidae: sanhaçu-de-coleira 

Tamanho: mede de 17 a 18 cm e pesa entre 29 e 40 g. 

Distribuição: na América do Sul, em partes da Colômbia, 

Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Equador, 
Peru, Bolívia, Paraguai e boa parte do Brasil, exceto nos 
estados do Sergipe, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

Ambientes: desde campos secos até úmidos, com moitas, 

arbustos e árvores tortuosas, também no cerrado e na 
restinga, além de áreas desmatadas para pastagens e outros 
cultivos. 

Alimentação: frutos, sementes e artrópodes. Normalmente 

procura por comida no interior de arbustos, dando pequenos 
saltos. Alimentam-se sozinhos, em casais ou em pequenos 
grupos familiares. 

Reprodução: acontece em setembro no Brasil; o ninho é 

construído com material vegetal em arbustos ou no solo em 
pastagens. A fêmea normalmente coloca 2 ovos; sem mais 
dados, necessita estudo.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: espécie mais raramente visto nos campos da 

EEcI em comparação com a “espécie-irmã” na página a 
seguir; relatado como uma das vítimas do parasitismo de 
ninho pelo chupim (Molothrus bonariensis). 

Pousado em arbusto de campo sujo. Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm f2.8G AF-S 

VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk; ISO 800, f/9 a 1/1250s; recorte de 23% (5,5/24MP); 

16/05/2014, 08:10. ↓  

↑ Pousado em arbusto de campo sujo. Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm 

f2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 800, f/9 a 1/1000s; recorte de 25% 
(6/24MP); 16/05/2014, 08:10. 
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 Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817) - Passeriformes/Thraupidae: bico-de-veludo 

Tamanho: mede de 16 a 18 cm e pesa entre 24 a 39 g. 

Distribuição: ocorre do leste do Paraguai ao nordeste da Argentina; no Brasil, estende-se 

desde o Pará até o Paraná. 

Ambientes: presente na Caatinga e no Cerrado, sendo frequente em áreas abertas como 

campo sujo, campo cerrado, campos de altitude e até em habitats florestais, como bordas de 
matas ripárias e em clareiras de matas. 

Alimentação: principalmente frutos, mas também se alimenta de sementes e pequenos 

insetos. Busca alimento sozinho ou aos pares, em moitas, arvoretas ou árvores. 

Reprodução: registrada em dezembro;  botam de 2 a 3 ovos; sem mais dados, portanto 

necessita de estudos. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcI, onde é um dos pássaros que têm sido observados 

alimentando-se de pétalas do ipê-amarelo (Handroanthus ochraceus). 

↑ Em arbusto de campo cerrado.   Nikon D7100 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm 

f/6.7) + coronha BushHawk; ISO 400, f/11 a 1/320s;  recorte de 33% (8/24MP); 08/01/2014, 08:52.    

Sob chuva leve, 
transição de mata-de 
galeria/cerrado.       →                          
Nikon D7200 + Nikkor 200-
500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm, ISO 800, f/6.3 a 
1/200s;  recorte de 21% 
(5/24MP); 08/10/2018, 08:55.    

← Em arbusto de 
transição cerrado-brejo.    
Nikon D7200 +  Nikkor 200-
500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm 
+ coronha BushHawk;  ISO 1600, 
f/5.6 a 1/500s;  recorte de 15% 
(3,6/24MP); 08/11/2018, 08:31.  

← Interessado em flores do 
ipê-amarelo (Handroanthus 
ochraceus); campo cerrado 
ao amanhecer, no fim da 
estação seca.  Nikon D7200 +  

Nikkor 600mm f/5.6N ai-s EDIF + tripé;  
ISO 450, f/8 a 1/1000s;  recorte de 
37,5% (9/24MP); 05/08/2020, 07:47. 
© Isabela N. Perazzolo. 
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 Tangara (=Thraupis) sayaca (Linnaeus, 1766) - Passeriformes/Thraupidae: sanhaçu-cinzento 

Tamanho: mede 16 a 17 cm e pesa entre 28 e 34 g. 

Distribuição: em todo o Brasil, exceto na região 

amazônica; também na Bolívia, Paraguai, Uruguai e 
norte da Argentina. 

Ambientes: principalmente áreas semiabertas, como 

cerrados com árvores esparsas, matas ribeirinhas, 
parques e jardins em áreas urbanas; também em áreas 
degradadas. 

Alimentação: principalmente matéria vegetal como 

frutos, sementes e flores, mas não desprezam insetos.  

Reprodução: na estação chuvosa, a partir de 

setembro. A fêmea coloca normalmente 2 ovos, aos 
quais choca pelo período de 12 a 14 dias em ninho de 
formato de tigela feito de materiais vegetais e 
colocado em forquilhas de árvores. Os filhotes são 
alimentados pelo casal e saem do ninho com 20 dias 
de vida, mas podem permanecer com os adultos 
mesmo após o primeiro voo.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: espécie frequente na EEcI, aparecendo 

aos pares ou em pequenos bandos; é uma das espécies 
de pássaros com boa capacidade de deslocamento, 
pois não raramente são vistos fazendo longos voos 
entre manchas de vegetação que usam; seu ninho 
pode ser parasitado pelo chupim (Molothrus 
bonariensis). 

←  Jovem em galho seco, campus da USP/Butantã, 
São Paulo-SP; note base do bico “carnuda”. Nikon D3 + 

TC17EII + Nikkor 80-200mm f/2.8D AF-S (=136-340m f/4.8 @340mm), 
ISO 400, f/5.6 a 1/250s;  recorte de 58% (7/12MP); 23/01/2011, 15:37.   

Em galho seco de arbusto, campus da USP/Butantã, São Paulo-SP. Nikon D610 + 

Reflex-Nikkor 500mm f/8N + tripé, flash embutido de enchimento, ISO 800, f/8 a 1/250s. Recorte de 46% 

(11/24MP); 28/09/2016, 10:06.   ↓    

←  Em árvore de campo cerrado.                     
Nikon D7000 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G 
Af-S VR (=600m f/5.6) + coronha BushHawk, 
ISO 400, f/6.3 a 1/400s;  recorte de 35% 
(5,6/16MP); 22/09/2011, 09:19.   
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 Tangara (=Thraupis) palmarum (Linnaeus, 1766) - Passeriformes/Thraupidae: sanhaçu-dos-coqueiros 

Tamanho: mede 17 a 18 cm e pesa entre 27 a 48 g. 

Distribuição: desde a Nicarágua até o extremo nordeste da Argentina,  e 

praticamente em todo o Brasil, menos no sudoeste gaúcho. 

Ambientes: bordas e clareiras de ambientes florestais, matas secundárias e 

ribeirinhas, pomares e até áreas urbanas com arborização. 

Alimentação: onívora, sendo metade de sua dieta composta por animais 

(insetos) e outra metade vegetal (em especial frutos, mas eventualmente 
pétalas de flores também). Como é comum de ocorrer nas demais espécies 
de sanhaçus, podem se dependurar acrobaticamente de ponta-cabeça para 
alcançar alimentos. 

Reprodução: de outubro a dezembro. Ambos os 

sexos constroem o ninho, uma taça de fibras vegetais 
colocada em bainhas foliares de palmeiras ou na 
vegetação densa, até mesmo em epífitas.  Postura de 2 
ovos que são chocados apenas pela fêmea durante 
cerca de 14 dias, enquanto os filhotes saem do ninho 
17-21 dias após o nascimento. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: raro na EEcI, apenas recentemente 

registrado no limite norte em mata-de-galeria. Como 
Sick (1997) menciona, muito ligado à presença de 
palmeiras, algo raro nas matas-de-galeria da reserva, o 
que pode explicar sua raridade. 

←Close-up de jovem pedindo comida, campus 
USP/Butantã, São Paulo-SP. Note base do bico 
“carnuda”.      Nikon D3 + Nikkor 400mm f/5.6 ai EDIF; ISO 

200, f/8 a 1/250s;  recorte de apenas 10% (1,2/12MP); 
12/09/2012, 08:37. 

↑ Close-up de adulto, campus USP/Butantã, São Paulo-SP.                                     
Nikon D610 + TC20EIII + Nikkor 400mm f/2.8D AF-I (=800/5.6) + tripé, ISO 400, f/5.6 
a 1/250s; recorte de apenas 10% (1,2/12MP); 08/01/2017, 07:37. 

↑ Pousado em galho seco, campus USP/Butantã, São Paulo-SP.  Nikon D3 + Nikkor 80-400mm f/5.6D 

AF @ 330mm, ISO 1600, f/6.3 a 1/160s; recorte de 67% (8/12MP); 22/10/2010, 17:06. 
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 Tangara cayana (Linnaeus, 1766) - Passeriformes/Thraupidae: saíra-amarela 

Tamanho: mede 13 a 14 cm e pesa entre 15,2 a 22,5 g. 

Distribuição: ampla na América do Sul, sendo que no Brasil só não ocorre nas 

densas florestas amazônicas. 

Ambientes: semiabertos e secos; também em bordas de matas de galeria e 

cerradão. É comum em jardins de sítios e fazendas. 

Alimentação: principalmente frutos, mas também se alimenta de insetos, como 

vespas e cupins.  

Reprodução: ocorre em outubro e novembro; macho com máscara e faixa ventral 

negra bem marcada, com cores amareladas e azul-esverdeadas do dorso e asas 
mais vívidas; constrói o ninho em forma de taça rasa e feito de fibras vegetais no 
meio de  árvores isoladas; botam 2 ovos; sem mais dados, estudos necessários. 

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades:  pares e pequenos bandos muito comuns na EEcI. Outra espécie 

vista se alimentando de pétalas do Ipê-amarelo-do-cerrado (Tabebuia ochracea). 

♀ pousada em árvore de 

cerrado s.s.         →                                          
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-
S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 
800, f/5.6 a 1/200s;  recorte de 40% 
(9,6/24MP); 10/09/2018, 15:55. 

← ♂ comendo fruto de pixirica 

(Miconia sellowiana)  em 
transição cerrado-mata-de-galeria.  
Nikon D7200 + Nikkor 800mm f/5.6 ai-s EDIF + 
tripé, ISO 800, f/8 a 1/1250s;  recorte de 37,5% 
(9/24MP); 10/11/2011, 07:12. 

Jovem em galho seco, campus USP/
Butantã, São Paulo-SP.  Note base do 
bico carnosa e plumagem apagada.→                                      
Nikon D610 + TC16A + Nikkor 300mm f/2.8N ai-s 
EDIF (=480mm f/4.5 semi-AF) + tripé + flash 
embutido como enchimento; ISO 400, f/9 a 1/160s;  
recorte de 33% (8/24MP); 13/12/2014, 11:33. 
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 Nemosia pileata (Boddaert, 1783) - Passeriformes/Thraupidae: saíra-de-chapéu-preto 

Alimentação: onívoras, buscam insetos (besouros, formigas, 

abelhas e lagartas) e aranhas nas folhagens de copas ou topos de 
árvores, além de consumir matéria vegetal, como frutos (por 
exemplo, Miconia spp), folhas, botões e néctar.  

Reprodução: fêmea sem a máscara negra do macho. Ninho 

elaborado pelo casal com de material vegetal como folhas secas e 
capim, muitas vezes fixado com teia de aranha. Geralmente 
construído em forquilhas de galhos em posições mais altas das 
árvores de cerrados, ou árvores isoladas próximos a floresta. 
Postura de 2 ovos. Sem mais informações, necessita estudo. 

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: infrequente na EEcI, em copas de árvores ao longo 

de matas. É uma das espécies que se adaptou a procurar alimento 
em eucaliptos, particularmente quando estes estão em floração.  

Tamanho:  12-13,5 cm de comprimento, com peso entre 12 e 22 g. 

Distribuição: em todo o Brasil. Pelos registros da literatura não 

ocorria na região Sul do país, bem como na porção mais ao norte da 
região Amazônica; contudo no wikiaves.com.br podemos notar 
expansão de sua distribuição. Também no Paraguai, Bolívia, norte do 
Peru e Argentina, além de uma extensa faixa no extremo norte da 
Am. do Sul, atravessando a Guiana, Venezuela e Colômbia.  

Ambientes: áreas semiabertas, cerrados, caatingas, pastagens com 

árvores esparsas e bordas de floresta. Também muitas vezes próximas 
da água (matas-de-galeria, por exemplo). 

↑ ♂ buscando alimento em topo de árvore seca, campo cerrado, 

estação seca. Nikon D300 +  TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + 

coronha BushHawk, ISO 320, f/7,1 a 1/800s; recorte de 25% (3/12MP); 16/07/2009, 15:43.      

← ♀ em borda de cerrado sensu stricto. Nikon D7200 + 

TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha 
BushHawk, ISO 500, f/6.7 a 1/640s; recorte de 14% (3,3/24MP); 
16/10/2018, 08:57.     

♂ em topo de árvore seca no campo cerrado.   Nikon D300 + 

TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha BushHawk, ISO 320, 

f/7.1 a 1/640s; recorte de 12,5% (1,5/12MP); 16/07/2009, 15:44.↓      
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 Sicalis citrina Pelzeln, 1870- Passeriformes/Thraupidae: canário-rasteiro 

Tamanho: 11-12,3 cm; 10,7-12,9 g. 

Distribuição: disjunta, em pequenas manchas 

espalhadas pela Colômbia, Venezuela, Guiana, 
Suriname,  estados do Amapá e Roraima no Brasil, 
Peru e Argentina; de forma mais contínua no 
centro-sul e parte do Nordeste brasileiro, além de 
leste da Bolívia. 

Ambientes: campos naturais, cerrados mais 

abertos e margem de brejos ou pântanos com 
muitos capins. 

Alimentação: aos pares ou em pequenos 

bandos procuram sementes de capins no solo ou 
empoleirados na vegetação. No período 
reprodutivo também consome pequenos 
artrópodes. 

Reprodução: de dezembro a março; macho de 

cor amarelo-limão predominante, enquanto a 
fêmea apresenta cor  amarela com estrias escuras 
por quase todo o corpo; o ninho é uma taça rasa 
formada de material vegetal disposto na 
vegetação baixa, como arbustos ou tufos de 
capins; 2 a 3 ovos são chocados por cerca de 12 
dias, enquanto os filhotes saem do ninho ao redor 
de 13 dias após nascerem. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular na EEcI em áreas abertas, 

mas aparentemente ultimamente não costuma 
ser abundante; os machos desta espécie e do tipio 
(S. luteola) podem ser confundidos, mas o canário-
rasteiro tem mancha branca na cauda e o canto é 
diferente (conferir no www.xeno-canto.org). 
Costuma também ser mais terrícola que o tipio. 

Jovem descansando em  
galho de trepadeira de 
árvore no campo cerrado.→ 
Nikon D300 + TC20EIII + Nikkor 300mm 
f/2.8G Af-S VR (=600m f/5.6) + coronha 
BushHawk, ISO 400, f/10 a 1/640s;  
recorte de 20% (2,4/12MP); 
09/02/2011, 07:12.   

Três vistas de ♂ pousado em arbusto seco de campo sujo. Nikon D7200 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G   AF-S VR  (=600m 

f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 400, f/8 a 1/1250s; recorte de 20% (4,8/24MP); 15/07/2015, 08:13.   

↑ ♀ em arbusto de campo cerrado. Nikon D7100 + TC16A 

modificado + Nikkor 300mm f/2.8N ai-s EDIF (=480m f/4.5 semi-AF) + coronha 
BushHawk, ISO 400, f/9 a 1/1250s;  recorte de 12,5% (3/24MP); 25/02/2015, 07:50.   

♀ predando sementes no solo de aceiro entre 

campos sujos recém queimados.                    → 
Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + 
coronha BushHak, ISO 400, f/8 a 1/1600s; recorte de 21% em cada 
imagem (2,5/12MP); 10/09/2009, 09:15-16.   
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 Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) - Passeriformes/Thraupidae: canário-da-terra-verdadeiro 

Tamanho: mede 13,5 a 15 cm e pesa entre 12 e 23,4 g. 

Distribuição: originalmente em boa parte do Brasil, exceto na região amazônica. Mas com os 

desmatamentos, registros pontuais tem sido feitos nesta região, exceto no Amapá (ver 
wikiaves.com.br); também em todo o Paraguai e Uruguai, além de partes da Argentina, Venezuela, 
Colômbia e populações isoladas no Equador. 

Ambientes: principalmente em vegetação aberta e semiaberta como campos, caatinga e áreas de 

cerrado com árvores e arbustos esparsos. Também pode ocorrer em bordas de mata-de-galeria e 
brejos. É comum também em áreas de pastagem, agricultura e até em jardins. 

Alimentação: principalmente sementes de capins e eventualmente insetos.  

Reprodução: macho tem cor amarela mais vívida e coroa frontal laranja; seu ninho é esférico, 

construído de material macio em galhos, mas também  constrói ninhos em plantas epífitas como 
bromélias, buracos de telhas e bambus, e ainda  usa ninhos abandonados de outras espécies, como 
do joão-de-barro (Furnarius rufus). Coloca 2-4 ovos, mas sem informações adicionais. Necessita 
estudo. 

Conservação: espécie não ameaçada, mas como é um dos canários com canto estimado (conferir 

no www.xeno-canto.org), pode escassear em algumas áreas devido à captura ilegal. 

Curiosidades: regular, mas não abundante na EEcI, visto aos pares ou pequenos grupos. Busca por 

alimento quase sempre no solo. Fora do período de acasalamento, em algumas localidades pode 
viver em grupos formados por muitos (até dezenas) de indivíduos da mesma espécie. 

↑  Casal (♀ à esq.) predando sementes de capins em aceiro entre campos sujos.   
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 800, f/5.6 a 1/320s;  recorte de 31% 
(7,4/24MP); 10/09/2018, 17:42.   

Casal (♂ à esq.) 

empoleirado em árvore de 
campo cerrado em 
transição com brejo.        → 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm 
f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 500, 
f/6.3 a 1/200s;  recorte de 31% 
(7,4/24MP); 15/09/2018, 10:09.    

← ♂ em galho seco de 

campo sujo. Nikon D7200 

+ Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-
S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk, ISO 500, f/5.6 a 
1/200s; recorte de 21% 
(5/24MP); 04/07/2019, 15:40.    
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 Sicalis luteola (Sparrman, 1789) - Passeriformes/Thraupidae: tipio 

←  ♂ em capim alto de 

campo limpo 
sazonalmente alagável.   
Nikon D3 + Nikkor 400mm 
f/2.8D  AF-I (= 680mm f/4.8) + 
tripé; ISO 320, f/8 a 1/500s;  
recorte de 25% (3/12MP); 
25/12/2009, 09:23.    

Tamanho: mede 9,8 a 12,5 cm e pesa entre 14,6 a 17,9 g. 

Distribuição: no Brasil ocorre principalmente na faixa do Nordeste ao Sul, 

estendendo-se do litoral até a região central delimitada pelos estados do Piauí, Goiás e 
Mato Grosso do Sul. Na região amazônica ocorre apenas em áreas campestres isoladas. 

Ambientes: áreas abertas, como campos limpos, campos úmidos, áreas agrícolas e 

pastagens. 

Alimentação: sementes, e provavelmente também às vezes artrópodes. Sozinho ou 

em grupos, procura alimento principalmente no solo, dando pequenos voos e 
aterrissando sobre o capim, fazendo com que ele se dobre para comer suas sementes.  

Reprodução: sexos similares, mas ♂ tende a ter coloração amarela um pouco mais 

vívida; no sul da distribuição reproduz no 2° semestre, mais para o fim do ano; ♀ 

constrói ninho em forma de tigela no solo onde bota 2-5 ovos, os quais só ela choca 
por 11-13 dias; também apenas ela cuida dos filhotes por 11-13 dias, quando estes 
saem do ninho.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: muito comum na EEcI, onde aparece em épocas de produção de 

sementes de capins, em bandos com dezenas a centenas de indivíduos (foto abaixo); 
ao menos parcialmente migrante, indo para o norte depois da reprodução; mais 
estudos, contudo, são necessários. 

♂ em arbusto seco de campo sujo.→        
Nikon D7200  + Nikkor 200-500mm f/5.6E  AF-S VR 
@ 500mm + coronha BushHawk; ISO 110, f/6.3 a 
1/640s;  recorte de 38% (9,1/24MP); 30/11/2017, 
10:28.    

← Bando em arvoreta seca, 
campo cerrado ralo. Nikon D300 + 

TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (= 
510mm f/6.7) + coronha BushHawk; ISO 800, 
f/8 a 1/400s;  recorte de 75% (9/12MP); 
16/07/2009, 17:14.    

Duas visões do mesmo 
indivíduo em campo 
sujo.    →         
Nikon D7100  + TC14EII + Nikkor 
300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) 
+ coronha BushHawk; ISO 400, f/8-
11  a 1/200-400s;  recorte de 8% 
(2/24MP); 08/01/2014, 14:36-37.    
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 Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) - Passeriformes/Thraupidae: tiziu 

Tamanho: 8,7-10,9 cm; pesa  8-12 g.   

Distribuição: ampla na América Latina, desde o 

México, passando pela Colômbia, Venezuela, Guianas, 
Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e norte da Argentina. 
No Brasil ocorre em todo o país.  

Ambientes: ambientes abertos, cerrados, caatingas e 

campos; também em áreas agrícolas e de pastagens.  

Alimentação: principalmente sementes de capins, 

mas também alguns insetos e pequenos frutos. 
Durante a estação reprodutiva procura alimento aos 
pares, mas nas demais épocas do ano costuma estar 
em grupos com outras espécies de aves.  

Reprodução: de abril a outubro; macho negro com 

reflexos azulados;  este costuma exibir-se de modo 
característico para conquistar a fêmea: empoleirado, 
dá pequenos saltos para cima e abre as asas, cantando  
o onomatopaico “tiziu”, e exibindo uma mancha 
branca na asa. Ninho é uma tigela de fibras vegetais  
colocado em capins ou arbustos baixos. Botam 2-3 
ovos, sem mais dados, precisa de estudos.  

Conservação: não ameaçada.  

Curiosidades: comum na EEcI, aparecendo em 

bandos às vezes de dezenas de indivíduos, não 
raramente misturados a outros granívoros. Nas regiões 
Sudeste e Sul do Brasil, parece que migra ao menos 
parcialmente durante o inverno para regiões mais 
quentes ao norte. 

♀ (acima), ♂ em muda de plumagem (meio) e ♂ adulto (abaixo).→ 
Acima:  Nikon D7200 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha 
BushHawk; ISO 400, f/8 a 1/320s;  recorte de 13% (3,2/24MP); 15/07/2015, 08:17.   
Meio: Nikon D7000 + TC14EII + Nikkor 600mm f/4D AF-S (=840mm f/5.6) + tripé; ISO 400, f/8 
a 1/320s;  recorte de 12,5% (2/16MP); 21/09/2011, 12:54.   
Abaixo: Nikon D7000 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha 
BushHawk; ISO 1000, f/5.6 a 1/160s;  recorte de 60% (9,6/16MP); 25/12/2011, 07:20.   

←  ♂ em arbusto  

de campo sujo. Nikon 

D7200 + Nikkor 200-500mm 
f/5.6E  AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk; ISO 
1000, f/5.6 a 1/500s;  
recorte de 11% (2,6/24MP); 
26/12/2018, 08:23.    

← ♀ relaxando em  

subúrbio de Ribeirão 
Preto-SP. Nikon D300  + 

Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR 
(=600mm f/5.6); ISO 320, 
f/7.1 a 1/640s;  recorte de 
22% (2,6/12MP); 29/12/2010, 
08:00.    
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 Coryphospingus cucullatus (Statius Muller, 1776) - Passeriformes/Thraupidae: tico-tico-rei 

Tamanho: mede 13,3-13,5 cm e pesa 11-18g.  

Distribuição: disjunta, com pequenas manchas no Equador, Peru e 

Guiana, além de leste do Pará, e uma região maior englobando Centro-
Oeste e centro-sul do Brasil, além do Paraguai, Uruguai, norte da 
Argentina e centro-leste boliviano. 

Ambientes: áreas arbustivas secas, às vezes próximas à beira d’água, 

bordas de matas intactas, florestas secundárias, chaco, cerrado e até 
campos. Pode eventualmente ser encontrado também perto de vilas e 
cidades, além de jardins e áreas agrícolas.  

Alimentação: pouca informação na literatura, mas nossas observações 

indicam ser onívoro, consumindo desde sementes no solo até frutinhos e 
insetos na vegetação. Contudo, necessita estudo quantitativo.  

Reprodução:  entre novembro e fevereiro; fêmeas não possuem o 

topete vermelho com faixas negras dos machos, apresentando esta 
região de coloração pardo-escuro. Constrói ninho em formato de taça 
com gravetos, capins finos, líquens e teias de aranha; alocado em locais 
com folhagem densa de forma a ficar bem escondido. Botam 2-3 ovos. A 
incubação dura em média 11 dias e os filhotes saem do ninho ao redor 
de 12 dias após o nascimento.   

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: comum nos campos cerrados e cerrados da EEcI. Uma 

das espécies mais frequentes em bandos mistos,  especialmente fora do 
período reprodutivo. Também aproveita queimadas para explorar o solo. 

↑  ♂ em arvoreta de campo cerrado.  Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm 

f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 800, f/5.6 a 1/125s;  recorte de 21% 
(5/24MP); 03/07/2019, 07:37.    

↑  ♂ forrageando em solo de campo sujo recém-queimado. Nikon 

D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 1250, f/5.6 a 
1/160s;  recorte de apenas 10% (2,4/24MP); 02/08/2016, 17:30.    

♂  comendo sementes no solo de 

aceiro entre campos sujos.              → 
Nikon D7100 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S 
(=500mm f/6.7) + coronha BushHawk, ISO 800, f/8 
a 1/200s; recorte de 12,5% (3/24MP); 
09/01/2014, 17:00.    

↑ ♀s em campos cerrados, estação seca. Esq.: Nikon D7000 + TC20EIII + Nikkor 300mm 

f/2.8G  AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 250, f/8 a 1/640s;  recorte de 20% (3,2/16MP); 

28/08/2013, 07:45. Dir.: Nikon D7200 + TC16A modificado + Nikkor 400mm f/3.5 ai-s EDIF (=640mm f/5.6) + 

coronha BushHawk, ISO 1100, f/6.4 a 1/400s;  recorte de 29% (7/24MP); 16/07/2015, 08:55.  
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 Ramphocelus carbo (Pallas, 1764) - Passeriformes/Thraupidae: pipira-vermelha 

Tamanho: 16-17 cm; pesa entre 23,5 e 37,5 g. 

Distribuição:  centro-norte da América do Sul, desde 

Guianas, Venezuela e Colômbia até o Paraguai. No 
Brasil, está presente em quase todo o país, desde a 
região Norte até o estado do Paraná. 

Ambientes:  bordas de florestas e matas ribeirinhas, 

capoeiras; evita interior de mata densa. 

Alimentação: frutos e artrópodes, como insetos e 

aranhas, são a base da dieta, além de eventualmente 
flores e néctar. 

Reprodução: de setembro a fevereiro; macho negro-

avermelhado vívido com base do bico branca, 
enquanto a fêmea tem coloração ferrugem-
amarronzado mais pálida e sem mancha clara no bico; 
a fêmea bota 1-3 ovos em ninho volumoso na forma 
de tigela, feito de fibras vegetais e folhas, colocado 
em arbustos.  Apenas a fêmea incuba os ovos, por 
aproximadamente 12 dias, e os filhotes são 
alimentados pelo casal. Sem mais dados, necessita 
estudo complementar.  

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: regular a comum na EEcI ao longo das 

matas ribeirinhas e transição de matas com brejos 
arborizados e cerrado; gregária e bastante barulhenta 
emitindo alarmes. 

↑ ♂  pousado em árvore, transição mata-de-galeria/

cerrado. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 

BushHawk, ISO 400, f/5.6 a 1/1000s;  recorte de 17% (4/24MP); 08/08/2018, 10:17. 

♀   buscando frutos da pixirica-pequena (Miconia minutiflora) em 

árvore localizada em transição mata-de-galeria/cerrado          →                               
Nikon D7200 + TC301 + Nikkor 400mm f/3.5 ai-s EDIF (=800mm f/7) + tripé, ISO 800, f/8 a 
1/1000s;  recorte de 50% (12/24MP); 10/08/2018, 09:18.    

← ♀ em árvore, 

transição de mata-de-
galeria com cerrado. 
Nikon D7200 + Nikkor 200-
500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm + coronha BushHawk, 
ISO 1250, f/5.6 a 1/250s;  
recorte de 12,5% (3/24MP); 
03/07/2019, 16:23.    
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 Tersina viridis (Illiger, 1811) - Passeriformes/Thraupidae: saí-andorinha 

Tamanho: mede de 14 a 15 cm e pesa 

entre 24,9 e 35 g. 

Distribuição: em praticamente todo o 

Brasil, mas também desde o Panamá, norte 
e centro sul da América do Sul, exceto 
Andes, chegando até o nordeste da 
Argentina. 

Ambientes: bordas de ambientes 

florestais, como matas ribeirinhas,  mas 
podem visitar ambientes urbanizados em 
busca de árvores frutíferas. 

Alimentação: basicamente frutos e 

insetos, sendo os primeiros muitas vezes de 
tamanho não diminuto e os insetos pegos 
muitas vezes em voo; aparentemente frutos 
seriam consumidos um pouco mais no 
período de seca e insetos um pouco mais no 
período chuvoso. 

Reprodução: diferença entre sexos bem 

evidente, sendo os machos imaturos 
parecidos com a fêmea; ninho feito pela 
fêmea é uma tigela rasa de fibras vegetais 
colocada no fundo de cavidades em 
barrancos ou paredões, além de 
eventualmente cavidades de árvores; 3 a 4 
ovos são chocados pela fêmea durante 13-
17 dias, e os filhotes saem do ninho 21-24 
dias após o nascimento. 

Conservação: não ameaçada.. 

Curiosidades: poucas vezes observado na 

EEcI, vivem aos pares ou em bandos; 
apresenta movimentos migratórios curtos 
seguindo frutificação de plantas; seu bico 
caracteristicamente bem largo faculta o 
consumo de frutos maiores; também seu 
papo tem estrutura que permite 
“descarnar” frutas com caroços grandes, 
cuspindo a semente após algum tempo. 

↑  ♀ com material de ninho no bico (esq.) e ♂ (dir.), beira de mata.                             
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 640 (esq.) ou 800 (dir.), f/5.6 a 1/125s (esq.) e 1/100s (dir.);  
recorte de 15% (3,6/24MP)-♀ e  19% (4,5/24MP)-♂; 18/10/2018, 9:38-9:44. 

♂ pousado em árvore de beira de mata. Nikon D7200 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 800, f/5.6 a 1/125s;  

recorte de 20% (4,8/24MP); 18/10/2018, 09:41.   ↓   
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 Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) - Passeriformes/Thraupidae: saí-azul 

Tamanho: mede de 11 a 12 cm e pesa entre 10 a 15,5 g. 

Distribuição: boa parte da América do Sul, exceto Chile, Uruguai e quase toda a 

Argentina, menos o extremo nordeste. No Brasil só não ocorre no extremo sul do 
país. 

Ambientes: tanto úmidos quanto secos, como bordas de florestas, matas 

ribeirinhas ou áreas semiabertas, como cerrados com arbustos e árvores esparsas.  

Alimentação: principalmente frutos e insetos. Procura por alimento sozinho ou 

aos pares, na copa de árvores onde normalmente caça insetos nas folhas, galhos ou 
flores.  

Reprodução: macho distintamente quase todo azul com máscara, papo e dorso 

negros, fêmea esverdeada exceto coroa azul claro; ocorre durante a primavera e 
verão. O ninho em formato de bolsa é construído pela fêmea com fibras vegetais e 
colocado entre as folhas de árvores, onde bota de 2 a 3 ovos. Sem dados adicionais, 
necessita de estudo.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regularmente visto na EEcI, especialmente em bordas de matas ou 

cerrados mais arborizados, normalmente aos casais; não raramente acompanha 
bandos mistos de aves para forragear, ocupando especialmente as copas de árvores. 

← Casal (♂ à esq.) 

consumindo frutos de 
pixirica-do-brejo (Miconia 
chamissois), transição de 
campo cerrado com brejo 
ao lado de Represa do 
Lobo. Nikon D300 + TC17EII + 

Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm 
f/6.7) + coronha BushHawk; ISO 800, 
f/7.1 a 1/200-250s;  recortes de 
22,5% e 18% (2,7/12MP e 
2,2/12MP); 20/08/2009, 09:51.    

♂ procurando alimento em 

folhagem de árvore de transição 
cerrado/mata-de-galeria.         → 
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S 
VR @ 500mm, + coronha BushHawk; ISO 
3200, f/8 a 1/1250s; recorte de 17% 
(3,5/21MP); 20/08/2019, 10:16.    

♂ predando inseto em 

arbusto de campo cerrado.→ 
Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm 
f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha 
BushHawk; ISO 800, f/6.7 a 1/320s; 
recorte de 18% (2,2/12MP); 
20/08/2009, 09:50.    
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 Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) - Passeriformes/Thraupidae: cambacica 

Tamanho: mede 11 cm e pesa entre 6,4 e 14,2 g.  

Distribuição: muito ampla, ocorre do sul do México, passando 

pelo Caribe até o norte do Uruguai. Em quase todo o Brasil, mas parece ser 
rara ou ausente nas densas florestas Amazônicas.  

Ambientes: ocorre desde áreas abertas com arbustos até bordas de 

matas. É comum em jardins e outras áreas alteradas, mas que tenham 
flores.  

Alimentação: néctar, frutos e insetos. Normalmente busca por alimento 

sozinha e é comum visitar bebedouros para beija-flores e comedouros com 
frutas em áreas urbanizadas.   

Reprodução: constrói dois tipos de ninhos, ambos esféricos, mas com 

finalidades diferentes: um baixo e frouxo, com entrada larga, usado para 
descanso e pernoite, e outro alto e com pequena entrada superior para 
reprodução. Neste último, construído pelo casal, a fêmea coloca e choca 
de 2 a 4 ovos, por 12 a 13 dias. Os filhotes são alimentados pelo macho e 
pela fêmea por até 19 dias após nascerem, quando saem do ninho. 

Conservação: não ameaçada.  

Curiosidades: comum na EEcI; gosta muito de tomar banhos, 

provavelmente para se limpar do néctar e pólen que grudam em suas 
penas enquanto se alimenta. São muito briguentas.  

← Pousada lateralmente em galho 
seco. Nikon D3 + Nikkor 300mm f/4D AF-S, 

ISO 320, f/7.1 a 1/200s;  recorte de  17% 
(2/12MP);  21/10/2010, 17:34. 

Colhendo teia de aranha para construção de ninho. Nikon D7000 + 

Nikkor 600mm f/5.6 ai-s EDIF, ISO 800, f/5.6 a 1/160s; recorte de 46% (7,4/16MP);  

19/07/2013, 12:01.  ↓ 

↑ Consumindo néctar de cinzeira-do-mato (Symplocos pubescens)em 
beira de mata-de-galeria. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, 

ISO 800, f/6.3 a 1/2000s;  recorte de  33% (8/24MP);  10/08/2018, 07:52. 
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 Sporophila lineola (Linnaeus, 1758) - Passeriformes/Thraupidae: bigodinho 

Tamanho: mede de 10 a 11 cm e pesa entre 

7,5 e 12 g. 

Distribuição: quase toda a América do Sul ao 

leste dos Andes, exceto centro e sul da 
Argentina, Uruguai e extremo sul do Brasil. 

Ambientes: áreas abertas com capins altos, 

como campos, cerrados e caatingas, plantações 
à beira de capoeiras;  não raramente vivem 
próximo d’água. 

Alimentação:  sementes de capins, obtidas 

tanto no solo como no próprio capim; também 
pequenos artrópodes para filhotes no período 
reprodutivo. 

Reprodução: entre novembro e abril no 

sudeste do Brasil; fêmea difere do macho por 
apresentar cor marrom-oliva (mais apagada no 
ventre), diferindo das outras fêmeas de 
Sporophila pelo bico amarelado; ninho em 
forma de tigela de fibras vegetais unidas por 
teias de aranha, colocados em forquilhas de 
galhos de arbustos e árvores;  depositam 2-3 
ovos que são chocados por 10-12 dias; ambos 
os pais alimentam filhotes que saem do ninho 
de  9-13 dias depois do nascimento. 

Conservação:  não ameaçada. 

Curiosidades: vivem aos pares ou em 

bandos, às vezes incluindo outras espécies do 
gênero Sporophila. Migratória de verão, 
aparece na EEcI entre novembro e fevereiro, 
mas nunca em alta abundância. Seu canto 
apreciado (conferir no www.xeno-canto.org) é 
motivo para captura e uso ilegal como animal 
de estimação. 

↑ ♂ Pousado em arvoreta seca próxima à Lagoa 

Dourada, limite norte da EEcI.    Nikon D810 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 360, f/8 a 1/800s;  recorte de  
apenas 8% (3/36MP);  25/12/2019, 07:39. 

♂ pousado em galho  ao lado de represa 

na sede IF Itirapina.                        → 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 
500mm, ISO 1000, f/5.6 a 1/160s; recorte de 25% 
(6/24MP);   21/03/2018, 16:30. 

↑ ♂ limpando penas da asa e cantando, sequencia de 3 segundos.    Nikon D810 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 720, f/6.3 a 1/2500s; recorte em cada imagem de apenas 2,8% (1/36MP);  
25/12/2019, 07:30. 
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 Sporophila plumbea (Wied, 1830) - Passeriformes/Thraupidae: patativa 

Tamanho: 10,5-11 cm de comprimento, pesando 

8-12g. 

Distribuição: disjunta, com uma maior porção 

desde o centro-sul do Brasil até o nordeste da 
Argentina, leste do Paraguai, nordeste da Bolívia e 
extremo leste do Peru, além de outra mancha 
menor englobando partes das Guianas, Suriname, 
Colômbia e Venezuela, bem como Roraima, 
nordeste do Pará e Amapá. 

Ambientes: campos e savanas úmidos com 

capins altos, campo cerrado, bordas de ambientes 
ribeirinhos como buritizais e matas ripárias.  

Alimentação: sementes de capins, que buscam 

aos pares ou em pequenos bandos tanto no solo 
como pousadas em hastes de capins, preferindo 
os mais altos. 

Reprodução: macho cinza levemente azulado; 

ninho em forma de tigela aberta feito de fibras 
vegetais; botam 2-3 ovos que são incubados por 
cerca de 13 dias (wikiaves.com.br). Sem mais 
informações, necessitando de estudos. 

Conservação: espécie “Vulnerável” (VU) no 

estado de São Paulo. Provavelmente a principal 
causa é a destruição dos campos naturais com 
capins altos nativos. 

Curiosidades: regular a infrequente nos campos 

da EEcI; pode formar bandos mistos com outros 
papas-capim quando forrageiam; admirada por 
seu canto, considerado um dos mais belos do 
grupo (conferir no www.xeno-canto.org), pode ser 
vítima de tráfico ilegal. Às vezes também pode 
imitar a vocalização de outras aves da região onde 
vive. Parece ser migratória na porção mais ao sul 
de sua distribuição, pois aparentemente 
desaparece no inverno. Ao menos alguns 
indivíduos não migram, como pode ser notado 
pela data de foto ao lado. 

♂ pousado em arbusto de campo sujo. → 
Nikon D7000 + TC17EII + Nikkor 600mm f/4D AF-S 
(=1020mm f/6.7) + tripé,  ISO 1250, f/16 a 1/400s;  
recorte de 25% (4/16MP);  22/09/2011, 16:06. 

← ♂ pousado em arbusto de campo 

sujo. Nikon D7000 + TC17EII + Nikkor 600mm f/4D 

AF-S (=1020mm f/6.7) + tripé,  ISO 450, f/10 a 1/400s;  
recorte de 20% (3,2/16MP);  22/09/2011, 16:05. 

↑ ♂ pousado em capim alto de campo sujo, próximo de campo 

úmido. Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha 

BushHawk; ISO 800, f/9 a 1/640s;  recorte de 21% (5/24MP); 16/05/2014, 08:12.    
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 Sporophila collaris (Boddaert, 1783) - Passeriformes/Thraupidae: coleiro-do-brejo 

Tamanho: 11,5-12 cm de comprimento, pesando 7,5-14g. 

Distribuição: centro-sul do Brasil, mas também pontualmente em 

Rondônia e Maranhão (wikiaves.com.br); também desde o leste da 
Bolívia, passando pelo Paraguai e nordeste da Argentina até todo o 
Uruguai. 

Ambientes: áreas úmidas abertas, como campos úmidos, brejos 

ou pântanos, muitas vezes incluindo capins altos.  

Alimentação: sementes de capins, que buscam aos pares ou em 

pequenos bandos, especialmente na própria vegetação, raramente 
no solo. Também eventualmente comem insetos. 

↑ ♂ pousado em subarbusto seco, campo 

úmido ao lado de mata-de-galeria.  Nikon D500 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 1800, f/6.3 a 
1/1250s;  recorte de  11% (2,3/21MP); 05/08/2020, 17:29. 

Reprodução: macho de coloração preta na cabeça e na coleira do 

peito, sobre fundo branco, enquanto a fêmea é similar às outras 
Sporophila spp., mas com o bico mais grosso que o normal. Atividade 
reprodutiva na primavera e verão; a fêmea constrói ninho em forma 
de taça de fibras vegetais secas, em arbustos baixos, muitas vezes 
sobre a água. Postura de 2-3 ovos, os quais são chocados durante 12-
13 dias pela fêmea que, às vezes, pode ser alimentada pelo macho. O 
casal alimenta os filhotes, que deixam o ninho 9-12 dias após a 
eclosão. 

Conservação: espécie não ameaçada.   

Curiosidades: espécie apenas recentemente registrada nos campos 

úmidos de várzea da da EEcI (ver documentação fotográfica de macho 
ao lado), portanto, provavelmente rara. Também conhecida por  imitar 
a vocalização de outras aves da região onde vive.  ↑ ♂ pousado em arbusto seco em meio a campo úmido, pouco 

antes do pôr-do-sol. Nikon D7200 + TC14EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=420mm 

f/5.6); ISO 4000, f/5.6 a 1/1000s;  recorte de 23% (5,6/24MP); 05/08/2020, 17:29.  © Isabela N. 
Perazzolo. 

← ♂ pousado em arbusto seco em meio a campo 

úmido, pouco antes do pôr-do-sol. Nikon D7200 + 

TC14EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=420mm f/5.6); ISO 4000, f/5.6 a 
1/1000s;  recorte de apenas 25% (6/24MP); 05/08/2020, 17:29.   © 
Isabela N. Perazzolo. 
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 Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) - Passeriformes/Thraupidae: coleirinho 

Tamanho: 11-12 cm de comprimento, 

pesando 7,4 a 12,5 g. 

Distribuição: desde o leste de Peru e 

Bolívia até o centro-norte argentino e 
Uruguai, passando pela Amazônia 
central, centro-leste e sul do Brasil.  

Ambientes: formações arbustivas e 

abertas de cerrado alterado, bordas de 
mata;  frequente em  capinzais e áreas 
agrícolas, chegando até em áreas 
urbanas. 

Alimentação: no solo ou na 

vegetação, em especial sementes de 
capins, incluindo os exóticos. 

Reprodução: de outubro a fevereiro, 

podendo estender-se até maio; macho 
cinzento com máscara e coleira preta. 
Ninho apresenta formato de taça feito 
de fibras vegetais e teia de aranha, mas 
de aparência frágil, com paredes 
vazadas (semiabertas). Posicionado 
normalmente a baixa altura. São postos 
2 a 3 ovos, incubados apenas pela 
fêmea durante 12-14 dias. Filhotes 
saem 12-15 dias após a eclosão. 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: comum nos campos da 

EEcI. Segundo Sick (1997), é a espécie 
mais comum do gênero no sudeste 
brasileiro, além do que expande sua 
distribuição seguindo a expansão de 
gramíneas forrageiras de gado. 
Aparentemente, parte da população 
migra para o norte até a região 
amazônica no inverno, e para o sul até 
o Uruguai e a Argentina na primavera.  

↑ ♂ em caule de planta herbácea em campo sujo. Nikon D7200 

+ Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 640, f/6.3 
a 1/400; recorte 12,5% (3/24MP); 09/11/2017, 06:40. 

← ♂ alimentando filhote (cuja plumagem 

lembra a da ♀), campo sujo. Nikon D7200 + Nikkor 

200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 
400, f/6.3 a 1/320; recorte 33% (8/24MP), respectivamente; 
27/03/2019, 16:15. 

♂ cantando após comer sementes de braquiária, borda de 
aceiro entre campos cerrados. Nikon D7200 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D 
AF-S (=510mm f/6.7) + apoio em janela de jipe, ISO 1600, f/11 a 1/800s; recorte 24% 

(5,7/24MP); 23/12/2017, 11:20.  ↓ 
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 Sporophila leucoptera (Vieillot, 1817) - Passeriformes/Thraupidae: chorão 

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular nos campos úmidos e brejos 

com capinzais na EEcI. Um dos papa-capins nativos 
observado se alimentando de sementes de capim 
exótico como a braquiária. Parece ser uma espécie 
pouco afeita a participar de bandos mistos de aves. 
Seu nome popular vem do canto um tanto “triste ou 
choroso” para alguns (conferir no www.xeno-
canto.org). 

Tamanho: mede 12-12,5 cm de comprimento,  pesando 15-16 g. 

Distribuição: boa parte do Brasil, exceto região amazônica - com registros nesta região apenas 

no leste do Pará e Rondônia. Também presente no Paraguai e norte da Argentina, além de 
pontualmente no Suriname, Peru e Bolívia. 

Ambientes: campos úmidos ou próximos a corpos d’água, incluindo também beira de matas ao 

lado de brejos.  

Alimentação: granívoro, basicamente sementes de capins, mas não despreza eventualmente 

insetos. Normalmente sozinho ou aos pares, raramente em bandos. 

Reprodução: de novembro a fevereiro; macho cinza no dorso e branco abaixo, com bico 

alaranjado; ninho em forma de taça feito de fibras vegetais e colocado em arbustos e arvoretas, 
frequentemente próximo d’água. Botam 2-3 ovos, que são chocados pela fêmea durante cerca de 
13 dias. O casal alimenta os filhotes, faltando mais dados. Necessita estudo.  

↑ Casal (♂ à esq.) em arbustos próximo de Lagoa Dourada.      
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, 
ISO 400 (ambos), f/5.6 e f/6.3 a 1/640 e 1/200s; recorte de 7% e 8% (1,6 e 2/24MP), 
respectivamente; 25/12/2018, 08:11. 

← ♂ pousado em arvoreta de transição mata-se-

galeia/brejo. Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 

500mm + coronha BushHawk, ISO 200, f/7.1 e f/6.3 a 1/640; recorte de 21% 
(5/24MP); 22/12/2018, 16:11. 

←  ♂ em arvoreta de campo cerrado.    Nikon D300 + 

TC17EII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=510mm f/4.8) + coronha 
BushHawk, ISO 250, f/8 a 1/800s;  recorte de 40% (4,8/12MP);   
15/06/2011, 15:34. 
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 Sporophila pileata (= S. bouvreuil pileata) (Sclater, 1865) - Passeriformes/Thraupidae: caboclinho-branco 

Conservação: espécie “Em Perigo” (EN) no estado de São Paulo e “Quase 

Ameaçada” (NT) na lista nacional. Segundo a IUCN (2020), embora mundialmente 
apenas na categoria LC (“Menor Preocupação”), encontra-se em declínio populacional. 
A perda de campos naturais provavelmente é a causa principal.  

Curiosidades: regular na EEcI tanto nos campos secos como nos sazonalmente 

alagáveis, fazendo ninhos nestes últimos. Muitas vezes visto em grandes bandos mistos 
fora do período reprodutivo. Populações do extremo sul do Rio Grande do Sul e da 
Argentina migram para o norte no inverno. Em Itirapina também aparentemente 
chegam no verão para reproduzir, mas podem haver indivíduos residentes o ano todo, 
necessitando confirmação. 

↑ ♂ cantando enquanto pousado em capim alto de campo limpo.  Nikon D7000 + TC20EIII + 

Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 250, f/9 a 1/1250s; recorte de 37,5% 
(6/16MP);  23/12/2012, 09:10. 

Tamanho: 10 cm de comprimento, pesando entre 7,6 e 10 g. 

Distribuição: Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil, estendendo-se até o nordeste da 

Argentina, extremo norte do Uruguai e leste do Paraguai. 

Ambientes: fitofisionomias campestres de cerrado, desde campos até campo cerrado, 

pastagens, pântanos e áreas alagadas. 

Alimentação: costumam formar pequenos grupos, alimentando-se de sementes de gramíneas 

empoleirados na própria planta (v. foto), raramente no solo. Suspeitamos que evite comer 
sementes de capins invasores ou exóticos, mas necessitamos de estudo para confirmar isso. 

Reprodução: de novembro a março; macho com topete negro e asas escuras. Ninho 

localizado a baixa altura, na vegetação herbácea ou arbustiva, acima da água ou em área de 
solo úmido. Botam 1-3 ovos em ninho do tipo taça funda, feito de fibras vegetais. Sem mais 
dados, necessita estudo. 

↑ Casal (♀ à esq.) alimentando-se de sementes de capim em campo sazonalmente úmido.  Nikon 

D7000 + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + coronha BushHawk, ISO 320, f/8 a 1/640s e 1/1000s;  recorte de 19% (3/16MP);   
24/12/2011, 06:53h e 07:48h, respectivamente. 
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 Sporophila (=Oryzoborus) angolensis ((Linnaeus, 1766) - Passeriformes/Thraupidae: curió 

Tamanho:  mede 10,6-13 cm de comprimento, pesando 

entre 11,4 e 14,5 g.  

Distribuição: em praticamente todo o Brasil, e boa parte 

da América do Sul ao leste dos Andes, todos os países 
exceto Chile, desde norte da Argentina até Colômbia, 
Venezuela, Guianas e Suriname. 

Ambientes: clareira ou beira de matas com capins e 

arbustos, vegetação secundária, até capins em beira de 
áreas brejosas. 

Alimentação: sementes e artrópodes, em particular 

insetos; busca sementes tanto pousados no capim como 
no solo. Pouca informação, necessitando estudo. 

Reprodução: de setembro a fevereiro; macho quase 

todo preto, exceto pelo ventre castanho. Ninho é uma taça 
feita de capins e outras fibras vegetais colocado a baixa 
altura na vegetação, onde a fêmea bota 2-3 ovos. Estes 
são chocados por cerca de 13 dias, e os filhotes saem do 
ninho ao redor de 1 mês após o nascimento.  

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: raro na EEcI; sendo um dos pássaros 

(senão o pássaro) com canto mais apreciado no Brasil 
(conferir no www.xeno-canto.org), há muito tempo sofre 
com captura e comércio ilegal, estando na lista de 
espécies ameaçadas tanto em Minas como no Paraná, mas 
ainda não em São Paulo.   

↑ ♂ pousado em galho de arbusto de campo sujo próximo de área de campo sazonalmente úmido, limite sul da EEcI.  Nikon D7200 + Nikkor 200-

500mm f/5.6E AF-S VR @ 400mm + coronha BushHawk, ISO 900, f/5.6 a 1/250s;  recorte de 67% (16/24MP);   30/11/2017, 17:10. 
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 Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) - Passeriformes/Thraupidae: canário-do-campo 

Tamanho: mede 20-20,3 cm e pesa entre 21 e 36,6 g.  

Distribuição: desde o sul da Costa Rica, passando pelo norte da América do Sul, até Bolívia, 

Paraguai e norte da Argentina e Uruguai. No Brasil, ocorre em todos os estados, exceto Ceará e 
Acre.   

Ambientes: ambientes abertos, como campos secos e úmidos com arbustos esparsos e capins altos; 

sensível ao pastoreio excessivo, pois parece necessitar de capins altos (foto ao lado).  

Alimentação: pouco conhecida; provavelmente alimenta-se de sementes e insetos, no solo ou 

próximo a ele, em gramíneas mais altas. Pode seguir formigas de correição. Busca alimento sozinho 
ou aos pares.  Necessita estudos. 

Reprodução: entre novembro e janeiro. Constrói seu ninho com gravetos secos em forma 

de tigela no interior de tufos densos de capim, onde coloca 2-3 ovos. O macho defende seu território 
contra outros machos.  Sem mais dados, estudo necessário. 

Conservação: espécie não ameaçada.  

Curiosidades: comum nos campos limpos e sujos da EEcI, normalmente aos pares. Toma banho 

com água de chuva em poças. Fácil de confundir com o canário-do-brejo (E. ypiranganus), mas 
vocalizações são muito distintas (conferir no www.xeno-canto.org). ↑ Em arbusto de campo sujo. Nikon D7200 + TC16A + Nikkor 

400mm f/3.5 ai-s EDIF (=640mm f/5.6 semi-AF) + coronha BushHawk; ISO 
3200, f/9 a 1/400s;  recorte de 42% (10/24MP); 15/10/2018, 16:03.   

Subadulto em 
capim alto de 
campo limpo.    → 
Nikon D7200 + Nikkor 
200-500mm f/5.6E AF-S 
VR @ 500mm + coronha 
BushHawk, ISO 320, f/5.6 
a 1/320s;  recorte de   ou 
15% (3,6/24MP);   
23/12/2016, 08:15. 

Em capim de campo 
limpo, estação seca.→  
Nikon D7200 + TC20EIII+ 
Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR 
(=600mmf/5.6) + coronha 
BushHawk; ISO 160, f/8 a 
1/320s; recorte de 19%
(4,6/24MP); 11/07/2012, 
09:23.  

← Cantando em 
campo sujo. Note a 
cauda pontuda 
característica do 
gênero Emberizoides. 
Nikon D7100 + TC20EIII+ Nikkor 
300mm f/2.8G AF-S VR 
(=600mmf/5.6) + coronha 
BushHawk; ISO 320, f/8 a 
1/1000s; recorte de 37,5%
(9/24MP); 14/05/2014, 16:35.  

Cantando em campo sujo. Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 

BushHawk, ISO 320, f/8 a 1/1000s;  recorte de  50% (10,5/21MP); 23/10/2019, 08:04.↓ 
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 Emberizoides ypiranganus Ihering & Ihering, 1907 - Passeriformes/Thraupidae: canário-do-brejo 

Tamanho: mede 20 cm e pesa entre 18,5 e 22 g.  

Distribuição: centro-sul brasileiro, especialmente de São Paulo ao Rio Grande do Sul, mas 

pontualmente em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul; Paraguai, nordeste da Argentina e 
norte do Uruguai.  

Ambientes:  em áreas abertas úmidas, como campo úmido e brejos, mas também pode ocorrer 

eventualmente em áreas abertas mais secas. 

Alimentação: não há informações sobre a dieta. Sabe-se que busca alimento no solo, em meio 

à vegetação, mas é difícil de ser visto.  Necessita estudos. 

Reprodução: de novembro a janeiro; ninho é uma tigela profunda de fibras vegetais colocada a 

pouca altura do solo, onde botam de 2 a 3 ovos. Apenas a  fêmea choca os ovos durante 13-14 
dias; filhotes saem 9-12 dias após o nascimento.  

Conservação: espécie “Em Perigo” (EN) no estado de  São Paulo. O desaparecimento de áreas 

naturais de campos úmidos é a provavel causa. 

Curiosidades: regular a raro na EEcI, mais limitado aos brejos e campos úmidos; muito fácil de 

confundir com o canário-do-campo (E. herbicola), mas vocalizações são muito distintas (conferir 
no www.xeno-canto.org). 

↑ Em galho seco, cantando, brejo, fim da estação seca. Nikon D300 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm 

f/5.6) + coronha BushHawk; ISO 250, f/8 a 1/500s;  recorte de 54% (6,5/12MP); 10/09/2010, 08:04. 

Em galho seco, brejo, fim da estação seca.     → 
Nikon D300 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR (=600mm 
f/5.6) + coronha BushHawk; ISO 250, f/8 a 1/500s;  recorte de 
50% (6/12MP); 10/09/2010, 08:13. 
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 Saltatricula (=Saltator) atricollis (Vieillot, 1817) - Passeriformes/Thraupidae: batuqueiro, bico-de-pimenta 

Tamanho: mede 20-20,5 cm, e pesa 53,8 g (peso registrado para 

um macho); necessita mais medidas. 

Distribuição: nordeste e centro-sul brasileiro até São Paulo e Mato 

Grosso do Sul; também leste da Bolívia e nordeste do Paraguai.  

Ambientes: campos cerrados e caatingas.  

Alimentação: sementes, frutos, botões florais e insetos. Procura 

alimento no solo ou vegetação baixa, frequentemente em bandos 
mistos de aves. Na foto na página seguinte há um indivíduo no solo 
alimentando-se de cupins em revoada. 

Reprodução: poucos dados disponíveis. Ocorre possivelmente de 

outubro a março. O ninho de fibras vegetais possui formato de taça 
e é construído sobre arbustos ou capins, a baixa altura ou até no 
solo; postura de 2-3 ovos, sem mais dados, necessitando estudos.   

Conservação: espécie não ameaçada. Espécie endêmica do 

Domínio do Cerrado.  

Curiosidades: comum na EEcI, é gregário, sempre aparecendo em 

bandos; muito frequente em bandos mistos de aves, atuando como 
sentinela, dando alarme se avista um predador.  

↑  Predando formiga em solo de campo cerrado 5 dias após queimada, estação seca.                                    
Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/4D AF-S (=510mm f/6.7) + coronha BushHawk; ISO 500, f/6.7 a 1/320s;  
recorte de 54% (6,5/12MP); 16/07/2009, 10:02. 

Subadulto em arvoreta seca de campo sujo. Nikon D7100 + 
TC16A + Nikkor 400mm f/3.5 ai-s EDIF (=640mm f/5.6 semi-AF) + coronha 
BushHawk; ISO 800, f/5.6 a 1/500s;  recorte de 54% (13/24MP); 25/11/2014, 

15:58.  ↓ 

↑   Em árvore de campo cerrado. Nikon D300 + TC17EII + Nikkor 300mm f/2.8G 

AF-S VR (=510mm f/4.8) + coronha BushHawk; ISO 250, f/6.3 a 1/1000s; recorte de 33% 
(4/12MP); 16/06/2011, 10:16. 
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← Predando cupins alados 
(aleluias) na saída de pequeno 
orifício no solo de aceiro entre 
campos cerrados, fim da estação 
seca.  
Aves:  Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E 
AF-S VR @ 500mm, ISO 400, f/5.6 a 1/1250s;  
recorte de  25% (6/24MP);  09/08/2018, 09:18. 
Cupins: Nikon D610 + P.C Micro-Nikkor 85mm 
f/2.8D; ISO  200, f/8.5 a 1/200s; recorte de33% 
(8/24MP); 09/08/2018, 09:27. 

← Use zoom a 150-200% 
para ver detalhes dos 

cupins 

 

 Saltatricula (=Saltator) atricollis (Vieillot, 1817) - Passeriformes/Thraupidae: batuqueiro, bico-de-pimenta 

↑ Grupo vocalizando em campo cerrado do campus 
UFSCar, São Carlos-SP.   Nikon D300 + Nikkor 80-400mm f/5.6D AF 

VR @ 400mm, ISO 320, f/9 a 1/500s;  recorte de 33% (4/12MP);  
29/05/2009, 08:19.     
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 Thlypopsis sordida (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) - Passeriformes/Thraupidae: saí-canário 

Tamanho: mede 13 cm e pesa entre 14 e 19 g. 

Distribuição: em quase todo o Brasil, mas é raro ou aparece 

pontualmente na região amazônica e no extremo sul; boa 
parte da Bolívia e Paraguai, além de porções menores da 
Venezuela, Equador, Peru, Colômbia e Argentina. 

Ambientes: em áreas de florestas abertas, cerrados com 

vegetação densa e matas ribeirinhas.  Pode aparecer em área 
urbana bem arborizada. 

Alimentação: insetos, aranhas e frutos. Procura alimento 

ativamente na vegetação, aos pares ou em grupos familiares, 
poucas vezes com outras espécies. Arremete rapidamente a 
curtas distâncias a partir de poleiro na vegetação para pegar 
insetos em voo. 

Reprodução: poucas informações disponíveis; um ninho em 

forma de tigela com dois ovos a 2 m de altura encontrado em 
dezembro. Necessita estudos. 

Conservação:  não ameaçada. 

Curiosidades:  regularmente visto nas bordas de matas-de-

galeria da EEcI; o ninho é comumente parasitado pelo chupim 
(Molothrus bonariensis).  ↑ Procurando alimento em ramos de árvore de cerrado. Nikon D7200 + Nikkor 600mm 

f/4D AF-S + tripé, ISO 400, f/5.6 a 1/320s; recorte de 29% (7/24MP);  01/12/2017, 07:00. 

Procurando alimento entre ramagem de 
árvore, borda de mata-de-galeria.       → 

Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 
coronha BushHawk, ISO 1000, f/6.3 a 1/500s;  recorte de 21% 
(5/24MP); 26/12/2018, 15:14.      

Em galho seco de sub-bosque de mata brejosa.  Nikon D7200 + Nikkor 

200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 400, f/6.3 a 1/100s; recorte de 25% (6/24MP); 

15/10/2018, 15:14.   ↓ 



299 

 

 

 Cypsnagra hirundinacea (Lesson, 1831) - Passeriformes/Thraupidae: bandoleta 

Tamanho: comprimento total entre 16 e 16,5 cm, 

pesando 25-34 g. 

Distribuição: centro-sul do Brasil, além de partes do 

nordeste (Maranhão, Ceará, oeste da Bahia e 
Paraíba), sudeste do Pará e populações isoladas em 
cerrados do Amapá, norte do Pará, Rio Grande do 
Norte e sul do Amazonas; fora do Brasil, no sul do 
Suriname, leste da Bolívia e Paraguai. 

Ambientes:  cerrados abertos com árvores 

esparsas, eventualmente em campos sujos. 

Alimentação: principalmente artrópodes, como 

besouros, gafanhotos e aranhas capturados na 
maioria das vezes em folhas e galhos, mas também 
comem várias espécies de frutos, especialmente na 
estação chuvosa. No início desta última estação, com 
a revoada de cupins e formigas aladas, capturam 
estes insetos em voo. 

Reprodução:  de fim de agosto a dezembro; o ninho 

é uma tigela de capim e gravetos, colocado em 
forquilhas de arvoretas ou arbustos; botam 3-4 ovos 
que são chocados apenas pela fêmea por 16 dias; os 
filhotes deixam o ninho cerca de 12 dias depois do 
nascimento; além do casal, os filhotes são 
alimentados por “ajudantes” (indivíduos jovens) que 
acompanham o grupo. 

Conservação: espécie “Em Perigo” (EN) no estado 

de São Paulo, provavelmente devido ao 
desaparecimento de seu habitat; considerada 
endêmica do Domínio do Cerrado, ainda mais por ter 
populações isoladas em enclaves de cerrado em meio 
às florestas da região amazônica. 

Curiosidades: comum na EEcI, vivem em bandos de 

2 a 8 indivíduos, procurando ativamente alimento 
especialmente em árvores e arbustos; muitas vezes 
fazem parte de bandos mistos de aves, tendo em 
alguns casos o papel de sentinela. O típico dueto 
sonoro é uma das “vozes do cerrado” (conferir no 
www.xeno-canto.org). 

↑ Casal cantando em dueto no 
topo de arvoreta seca, campo 
cerrado.  Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 

300mm f/2.8G AF-S VR (= 600mm f/5.6) + 
coronha BushHawk, ISO 400, f/8 a 1/1250s;  
recorte de  87,5% (21/24MP); 30/07/2014, 8:40. 

Procurando artrópodes na folhagem de 
árvore, campo cerrado.                               → 
Nikon D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm f/2.8G AF-S  VR 
(=600mm f/5.6), + coronha BushHawk, ISO 500, f/8 a 
1/800s;  recorte de  33% (8/24MP);  26/02/2014, 07:15. 

↑ Pousada em árvore do campo 
cerrado. Nikon D7100 + TC16A modificado + 

Nikkor 400mm f/3.5 ai-s EDIF (=640mm f/5.6 semi-
AF) + coronha BushHawk, ISO 800, f/6.4 a 1/1000s; 
recorte de 42% (10/24MP);  27/11/2014, 07:09. 
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 Piranga flava (Vieillot, 1822) - Passeriformes/Cardinalidae: sanhaçu-de-fogo 

↑ ♀ em topo de árvore no campo cerrado.  Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + 

coronha BushHawk, ISO 320, f/6.3 a 1/1250s;  recorte de  17% (4/24MP);  26/03/2018, 08:12. 

Tamanho:  mede 17-19 cm de comprimento total e pesa entre 23,2-47,4 g.  

Distribuição: boa parte do Brasil, exceto região Amazônica, ocorrendo também desde o 

sudoeste dos EUA até o Uruguai e norte da Argentina. 

Ambientes: abertos e semiabertos com algumas árvores, cerrados, borda de matas; 

costuma usar também eucaliptais. 

Alimentação: busca alimento muitas vezes aos pares, às vezes em pequenos bandos; 

captura insetos quando em meio a folhagem e ramos (v. foto), também procurando frutos, 
botões florais e até néctar. 

Reprodução: macho vermelho-alaranjado, enquanto a fêmea é toda amarelada. Embora 

em algumas regiões reproduza o ano todo, no Sudeste parece ocorrer no segundo semestre. 
Ninho é uma taça rasa feita de material vegetal e disposto em árvores; botam 2-5 ovos que a 
fêmea choca entre 12 e 15 dias. Sem mais dados, necessitando estudo. 

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: infrequente na EEcI, caracteristicamente visto aos pares em longos 

sobrevoos entre cerrados, borda de matas e eucaliptais vizinhos a EEcI.  Costuma pousar no 
alto das árvores. 

↑ ♂ predando mariposinha (Lepidoptera) em arvoreta do campo cerrado. Nikon D500 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 640, f/8 a 1/1250s;  recorte de  17% 
(3,6/21MP); 28/05/2020, 09:23. 
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♂ pousado em árvore de 

campo cerrado.                → 
Nikon D7200 + Nikkor 200-500mm f/5.6E 
AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, 
ISO 500, f/6.3 a 1/500s; recorte de 21% 
(5/24MP); 03/07/2019, 09:03. 

←  ♀ pousada em árvore 

de campo cerrado. Nikon 

D7100 + TC20EIII + Nikkor 300mm 
f/2.8G AF-S VR (=600mm f/5.6) + 
coronha BushHawk, ISO 800, f/7.1 
a 1/2500s;  recorte de 25% 
(6/24MP); 05/06/2014, 08:56.      

Tamanho:  10-12 cm de comprimento, pesando 11-15,5 g. 

Distribuição: disjunta, com manchas no sudeste da Venezuela, sudoeste da Guiana e norte de Roraima no 

Brasil; centro-sul brasileiro, incluindo parte do Tocantins e Bahia, até Rio Grande do Sul, além de Uruguai, 
Paraguai, centro-norte argentino e partes da Bolívia e regiões andinas da Colômbia, Equador, Peru e Chile. 

Ambientes: mata secundária semiaberta, cerrado não denso, campos de altitude com Araucárias até 

áreas alteradas como plantios e quintais com algumas árvores. Pode atingir nos Andes até cerca de 5000 m. 

Alimentação: sozinho, em pares ou até em pequenos bandos procura especialmente sementes desde o 

solo até topo de árvores. Também pode consumir brotos e folhas, eventualmente pequenos insetos. 

Reprodução: macho com cabeça e garganta negros, enquanto fêmea é quase toda amarelo-oliváceo; 

ninho é uma taça de material vegetal disposta em forquilhas de árvores ou arbustos, onde são colocados de 
3 a 5 ovos que são chocados pela fêmea por cerca de 13 dias; sem mais dados. Necessita estudos.  

Conservação: não ameaçada. 

Curiosidades: raro a infrequente na EEcI; seu canto é bastante apreciado, e de maneira peculiar, às vezes 

intercala no meio da cantoria uma sequência de imitações de vocalizações de outras espécies de aves da 
região em que vive.  

 Spinus (=Carduelis) magellanicus (Vieillot, 1805) - Passeriformes/Fringillidae: pintassilgo 

←  ♂ buscando sementes 

em árvore de campo 
cerrado. Nikon D300 + TC17EII + 

Nikkor 300mm f/2.8G AF-S VR 
(=510mm f/4.8) + coronha 
BushHawk, ISO 200, f/8 a 1/320s;  
recorte de 12,5% (1,5/12MP); 
05/06/2014, 08:56.      
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Tamanho:  9-10 cm; 8-14,3 g.  

Distribuição: quase todo o Brasil e Paraguai, além de sul da Venezuela, oeste da 

Guiana, leste da Colômbia, Peru e Bolívia, além de centro- norte da Argentina e 
extremo noroeste uruguaio. 

Ambientes: bordas de florestas, evita interior denso, em matas baixas, cerrados 

e caatingas com mais árvores; pode chegar em pastos ou até cidades em parques 
ou jardins, desde que ocorram algumas aglomerações de árvores. 

Alimentação: normalmente aos pares ou em pequenos grupos familiares 

buscam basicamente frutos na vegetação média-alta, especialmente frutinhos de 
ervas-de-passarinho (Loranthaceae), mas também eventualmente pequenos 
insetos. 

Reprodução: fêmea amarelo-oliváceo apagado, sem o dorso, nuca e garganta 

preto-azulado-violáceo do macho; ninho globular com entrada lateral colocado em 
galhos de árvores. São colocados 2-5 ovos que são chocados apenas pela fêmea por 
cerca e 15 dias, mas o casal cuida dos filhotes. Sem mais dados, necessita estudos.  

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: regular, mas não abundante nas vegetações com mais árvores da 

EEcI; ao defecar restos não digeridos de frutinhos (incluindo sementes intactas) 
com polpa viscosa de ervas-de-passarinho (Loranthaceae), esfrega as partes 
traseiras em galhos para se livrar das fezes viscosas/grudentas, proporcionando 
muitas vezes local adequado para as sementes germinarem e se estabelecerem. 
Um dos passarinhos com nome popular onomatopeico mais justificado.   

 ↑ Retrato de ♂ em comedouro de quintal, Araras-SP.  Nikon D7200 + Sigma 150-600mm 

f/5-6.3 DG OS HSM @ 550mm, ISO 400, f/13 a 1/250s; recorte de 17% (4/24MP);  09/07/2019, 13:04. © Vlamir 
José Rocha.  

♂ pousado em árvore de cerrado em dia nublado. Nikon D7200 + Nikkor 800mm f5.6 ai-s EDIF 

+ tripé; ISO 1250, f/8 a 1/640s; recorte de 42% (10/24MP);  09/11/2017, 10:44.  ↓ 

↑ ♀ consumindo frutinho da epífita 
Rhipsalis sp (Cactaceae), campus USP/
Butantã, São Paulo-SP. Nikon D7200 + Nikkor 200-
500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm, ISO 1250, f/6.3 a 1/320s;  
recorte de apenas 10% (2,4/24MP); 19/07/2019, 10:41.      

 Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) - Passeriformes/Fringillidae: fim-fim, vi-vi 
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 Passer domesticus (Linnaeus, 1758) - Passeriformes/Passeridae: pardal 

Reprodução: machos se distinguem principalmente pela plumagem do pescoço e bico 

pretos e também pela parte superior da cabeça cinza uniforme, enquanto fêmeas e juvenis 
apresentam bico e plumagens pardas.  Ninhos localizados em cavidades ou fendas 
afastadas do solo, como ocos de árvores e palmeiras mortas, telhados, paredes 
esburacadas, semáforos, postes de iluminação; quando feito em galhos, apresentam 
formação esférica e entrada lateral. São geralmente construídos com vegetação seca e 
capins, penas, algodões e outras fibras, não sendo incomum a presença de materiais de 
origem humana, como barbantes e papéis. Botam de 1 a 4 ovos, cuja incubação é realizada 
pelo casal durante 10-14 dias, com os filhotes deixando o ninho de 14 a 16 dias após o 
nascimento, e frequentemente retornando para dormir nele por algum tempo.   

Conservação: espécie não ameaçada. 

Curiosidades: raro na EEcI, apenas ocasionalmente observado nos limites norte, vindos 

do pasto  e do condomínio (urbanização) ao lado da Lagoa Dourada.  

Tamanho: mede de 13 a 18 cm e pesa entre 10 e 40 g.  

Distribuição: espécie nativa do Oriente Médio e Eurásia que foi 

introduzida no resto do mundo, sendo atualmente considerada 
cosmopolita. No Brasil, a primeira introdução da espécie é datada de 
1906, no Rio de Janeiro, e ocorreu com o objetivo de combater 
mosquitos e outros insetos causadores de enfermidades. Devido aos 
processos artificiais de introdução, com distribuição global, essa 
espécie atualmente ocorre em todo o território brasileiro, 
principalmente em áreas com ocupações humanas.  

Ambientes: está ligado predominantemente à ambientes 

antropizados (áreas urbanas em cidades, parques, jardins, praças, 
fazendas, áreas destinadas à agricultura), sendo considerada uma 
espécie tipicamente sinantrópica. 

Alimentação: oportunista, sua dieta consiste de sementes, grãos, 

insetos e outros artrópodes, néctar de flores, frutos, pequenos 
moluscos e crustáceos. Por ser uma ave urbana, consome também 
restos de alimentos humanos.  

↑ ♂ bebendo água em represa, cidade de Itirapina-SP. Nikon D500 + 

Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha BushHawk, ISO 6400, f/6.3 a 1/3200s;  
recorte de 38% (8/21MP);  28/05/2020, 11:25. 

↑  ♂ pousado em planta 

herbácea seca na margem da 
Lagoa Dourada, limite norte da 
EEcI.   Nikon D500 + Nikkor 200-500mm 

f/5.6E AF-S VR @ 500mm + coronha 
BushHawk, ISO 280, f/7.1a 1/1000s;  recorte 
de apenas 5% (1/21MP); 21/11/2019, 07:29. 

Casal (♂ “decolando”) em brejo 

na margem da Lagoa Dourada, 
limite norte da EEcI.                   → 
Nikon D500 + Nikkor 200-500mm f/5.6E AF-S 
VR @ 480mm + coronha BushHawk, ISO 360, 
f/7.1 a 1/1000s; recorte de apenas 33% 
(7/21MP); 21/11/2019, 07:29. 
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GLOSSÁRIO  
 

 

Antrópica, Antropização, Antropizada: alterada/alteração por ação humana. 

Arborícola: habitante de árvores. 

Arilo: tecido carnoso e nutritivo que envolve parcial ou totalmente sementes (chamadas de “sementes ariladas”) de frutos do tipo cápsula. 

Bandos mistos (de aves): também chamados de bandos heteroespecíficos, ou seja, bandos de aves de distintas espécies que se locomovem conjuntamente pel o 
ambiente procurando alimento e vigiando/alertando presença de ameaças, como predadores. 

Caducifolia: fenômeno da queda total ou parcial da folhagem de algumas espécies de plantas, normalmente no período mais seco do ano.  

Comportamento de tumulto/tumulto: reação anti-predação de grupos de animais (mesma espécie ou várias espécies) quando percebem um potencial predador no 
ambiente; envolve gritos de alarme junto de ataques rasantes para tentar afastar o predador da área. 

Disjunta: diz respeito à distribuição geográfica de uma espécie em duas ou mais regiões separadas por vazios de ocorrência da mesma.  

Decídua: refere-se à vegetação cuja folhagem cai totalmente durante a estação seca do ano. 

Endêmica(o): ocorrência restrita a uma determinada área específica; p.ex. espécie endêmica da América do Sul, ou espécie endêmica do Bioma Mata Atlântica. 

Epífita: planta que usa outra planta como substrato, normalmente árvores e arbustos, onde se fixa prendendo suas raízes. Nutrientes, umidade e água são obtidos de 
água da chuva e de acúmulo de matéria orgânica sobre a casca de troncos e galhos da planta substrato. 

Fitofisionomia: (também fisionomia quando se refere à vegetação): é o aspecto da vegetação em uma região, suas características percebidas em perfil, como 
composição e densidade em capins, ervas, arbustos, árvores, etc. 

Formigas-de-correição: formigas carnívoras sem ninho fixo, ou seja, são nômades, que se mantêm em movimento pelo ambiente em colunas de milhares a m ilhões de 
indivíduos caçando pequenos animais, como insetos e até pequenos vertebrados; muitas aves se aproveitam de artrópodes que fogem das formigas, acompanhando 
atentamente essas colunas. A maior parte das espécies pentence à subfamília Ecitoninae. 

Granívoro(a): animal que consome sementes e grãos, quebrando-os e digerindo-os no processo.  
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Gregária(o): animal que vive em grupos sociais. 

Hárem: estrutura social baseada em relações não monogâmicas, que consistem em um macho ou uma fêmea dominantes com acesso a mais de um parceiro sexual ao mesmo 
tempo. É mais comum encontrar machos com haréns de fêmeas, embora o contrário também possa ocorrer.  

Herbívoro(a): no sentido amplo, animal que consome plantas; em sentido mais estrito, que consome partes vegetativas das plantas (folhas, caule, raízes). 

Iridescência: fenômeno ótico que faz certos tipos de superfícies refletirem as cores de modo diferente, de acordo com o ângulo de incidência da luz na superfície.  

Monogâmico(a): animal cujo sistema de acasalamento é a monogamia, na qual o casal é fixo e não troca de parceiro.  

Necrófago(a): animal que consome outros animais mortos, já em decomposição. 

Nidífugo(a): espécie de ave cujos filhotes saem do ninho no mesmo dia em que nascem. 

Onívoro(a): animal que consome ampla variedade de alimentos, sendo que deve haver parte vegetal e parte animal, e nenhum dos itens alimentares prevalece acima de 50% 
da dieta. 

Onomatopeia: quando se refere a vocalização de um animal, o som produzido por ele é identificado com a sonoridade de pronúncia de uma pala vra; algumas aves têm seu 
nome popular derivado de seu canto onomatopaico, por exemplo o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus).   

Onomatopeico (ou onomatopaico): relativo à onomatopeia. 

Paludícola: habitante de pântanos, charcos, brejos, margens de lagoas com vegetação aquática.  

Poliândrica: fêmea que se acasala com dois ou mais machos.  

Poligâmico(a): refere-se a animal que se acasala com dois ou mais parceiros sexuais.  

Radiotelemetria: técnica de monitoramento remoto/à distância de animais, cujo sistema é composto por um transmissor de sinais de alta frequênc ia, que é preso ao animal, 
e por um rádio receptor que fica com o pesquisador e que receberá esses sinais. 

Sedentário(a): em Biologia, animal residente em uma região e que não apresenta movimentos migratórios.  

Semidecídua: refere-se à vegetação na qual parte das espécies de plantas tem queda da folhagem no período seco.  

Sinantrópica: refere-se à espécie de organismo adaptado a viver em ambientes alterados pela humanidade.  

Sintopia: duas ou mais espécies que vivem na mesma localidade.  

Sucessão secundária: é a colonização ecológica de uma área natural que antes sofreu alguma perturbação, alteração ou devastação.  

Terrícola:  refere-se ao animal ou organismo que habita o solo ou chão em ambientes terrestres. 
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 APÊNDICE: LISTA COMPLETA DAS AVES DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITIRAPINA  
[nomenclatura segundo CBRO (Piacentini et al. 2015)] 

Abreviaturas e significados constantes na tabela: 
 

# - espécie endêmica do Domínio do Cerrado - ver “Métodos” em Motta-Junior et al. (2008). 
 

a - frequência: 
†     - não registrada há mais de 15 anos na EEcI. 
*         - rara, registrada < de 1/5 das visitas à EEcI. 
**       - infrequente, entre 1/5 e 2/5 das visitas. 
***     - regular, entre 2/5 e 3/5 das visitas. 
****   - frequente, entre 3/5 e 4/5 das visitas. 
***** - muito frequente, > de 4/5 das visistas. 
 

b - Habitats usados - ver “Métodos” em Motta-Junior et al. (2008): 
C1 - estritamente campestre: campo limpo, campo sujo, campo úmido e campo cerrado. 
C2 - essencialmente campestre que utiliza ambientes florestais. 
F1 - estritamente florestal: mata-de-galeria, cerradão, cerrado s.s. mais denso. 
F2 - essencialmente florestal que utiliza ambientes campestres. 
AQ - aquático e semi-aquático. 
 

c - Categorias de espécies ameaçadas no estado de São Paulo (São Paulo 2018): 
RE - Regionalmente Extinta 
CR - Criticamente em Perigo 
EN - Em Perigo 
VU - Vulnerável 
NT - Quase Ameaçada 
 

d - Migração: 
MV - migrante de verão (presente na EEcI na primavera e verão, normalmente reproduzindo na área) 
MI - migrante de inverno (presente no inverno, normalmente sem reproduzir) 
DR - deslocamentos regionais em função de recursos como alimento e água.  
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