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Resumo                   9 

 
O Brasil possui uma grande diversidade de aves, considerado o segundo país em números de espécies, totalizando 1.832 espécies de aves 

registradas. Entretanto, muitas dessas espécies correm risco de extinção. 
O entorno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus São Roque (IFSP-SRQ) possui uma grande área verde 

composta por diversas espécies arbóreas que, além de oferecem recursos alimentares para várias espécies de aves, também atraem aves para 
nidificação. Assim, o levantamento da avifauna poderá servir como consulta em pesquisas ornitológicas que enfatizam a região do entorno do campus, 
além de auxiliar em projetos de conservação de espécies e projetos de conservação da vegetação levando em consideração a interação e o papel 
ecológico desenvolvido pelas aves.  

Este trabalho teve como objetivo o levantamento das espécies de aves por meio da construção de um guia fotográfico da avifauna do entorno do 
IFSP-SRQ. No período de agosto de 2011 a julho de  2012 foram realizadas duas horas de observações semanais em horários alternados nos períodos 
matutino, vespertino e noturno. Foram realizados registros visuais com câmera fotográfica NIKON D-5000, 12.3 Megapixels e NIKON D-5100 com 
lente objetiva NIKON 18x55mm e lente objetiva NIKON 55x300mm. Foram anotados os dados observados a fim de identificação das espécies. 

Foram identificadas 77 espécies de aves, sendo 74 espécies fotografadas, duas espécies apenas visualizadas e uma espécie identificada através 
do som. Também foram identificados dois gêneros (não sendo identificadas as espécies). A avifauna registrada neste guia fotográfico totaliza, assim, 
79 espécies encontradas no local, mas somente 77 espécies identificadas. Os resultados obtidos referentes à diversidade de espécies identificadas 
demonstram a importância da conservação ambiental no âmbito de proteção das aves e da vegetação local.  
 
Descritores: Avifauna, Levantamento, Campus São Roque. 
  



Introdução                  10 

 
A maioria das aves tem a capacidade de voar. Essa habilidade permitiu que se espalhassem por todos os continentes e se adaptassem aos mais 

diversos habitats (YAMASAKI et al., 2006). 
O número de aves no mundo é de aproximadamente 10.000 espécies, que se distribuem em 2.000 gêneros, 140 famílias e 23 ordens (CORBO et 

al., 2013), sendo o Brasil considerado o segundo país com maior riqueza de avifauna (STRAUBE et al.,  2013; CORBO et al., 2012), totalizando 1.832 
espécies registradas de acordo com a lista feita pelo CBRO - Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2011), mas muitas dessas espécies correm 
risco de extinção (BRESSAN et al., 2009). 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus São Roque (IFSP-SRQ) possui em seu entorno uma grande área 
verde composta por diversas espécies arbóreas que atraem aves com hábitos alimentares distintos. 

Este trabalho constitui um Guia Fotográfico, realizado por meio do levantamento da avifauna do entorno do IFSP-SRQ. 
A escassez de levantamentos de avifauna na área de entorno IFSP-SRQ mostra a importância desse estudo, pois é fundamental conhecer a 

diversidade e os locais de ocorrência das espécies, sendo esses aspectos a base para estudos ecológicos e estudos que visam à conservação de espécies 
e comunidades (SILVEIRA; OLMOS, 2007; CURCINO et al., 2007).  

O recurso que está sendo muito utilizado por ornitólogos para análises comparativas são os registros que constam no Wikiaves (WIKI AVES, 
2013), site brasileiro de fotografia e ornitologia em que usuários postam registros fotográficos de espécies de aves. Desta forma, é feito um 
mapeamento das espécies por município; o município de São Roque, SP até o presente momento possui 188 espécies registradas, considerando-se 
algumas fotografias desse projeto.   

A apresentação de um Guia fotográfico da avifauna dessa área específica contribui para o reconhecimento das espécies, podendo ser um 
recurso para trabalhar aspectos de educação ambiental, além de ser um material de apoio para trabalhos e projetos de conservação de espécies, 
projetos ornitológicos e de vegetação, levando em consideração a dispersão de sementes realizada por algumas aves. 
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O levantamento da avifauna foi realizado no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, situado no município 

de São Roque, SP por meio de registros visuais e auditivos detectados em cinco pontos (Figura 1) e por trajeto feito a pé na área amostrada. Foram 
registradas, também, as espécies na área de entorno e as espécies de sobrevoo. 

 

 

Figura 1 - Imagem aérea dos pontos de observação de aves no entorno do campus São Roque (GoogleEarth®, 2011). 

 

Os pontos de observação demarcados abrangeram diferentes tipos de ambientes, como campo aberto, área de mata e alagados. 
Os registros visuais foram feitos com o auxílio de binóculos 10x25 e câmera Nikon D5000, 12.3 Megapixels e câmera Nikon D5100, com lente 

objetiva NIKON 18x55mm e lente objetiva NIKON 55x300mm. 
O levantamento foi realizado no período de agosto de 2011 a julho de 2012 com o intuito de registrar a avifauna do local e, igualmente, as 

espécies de aves migratórias. As observações foram realizadas no horário de maior atividade das aves, ou seja, no início da manhã e no entardecer, 



perpassando o período noturno. O tempo de amostragem foi de aproximadamente duas horas, uma vez por semana, perfazendo um esforço amostral 
de aproximadamente 100 horas de trabalho direto de campo. 

No período noturno, além de registros visuais e detecção auditiva, foi realizada a busca ativa por meio do uso de playback com a finalidade de 
atrair indivíduos de hábitos noturnos que estivessem presentes no local.  

A identificação das espécies de aves foi realizada com o auxílio de guias de identificação (GRANTSAU, 2010; DEVELEY e ENDRIGO, 2011; 
FRISCH, 2005; GWYNNE et al., 2010; SIMÔES, 2010). As informações referentes às espécies foram retiradas das seguintes referências: sítios 
eletrônicos Terra da Gente (2012) e Wiki Aves (2012) e obras diversas (DEVELEY e ENDRIGO, 2011; FRISCH, 2005; GWYNNE et al.,2010; CORBO et al., 
2013; CORBO et al., 2013; HOFLING, CAMARGO, 2008; STRAUBE et al., 2013;  SIGRIST, 2013). 

A nomenclatura e ordem sistemática estão de acordo com a Lista de Aves do Brasil do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 
2011).  

Todas as espécies registradas foram verificadas quanto ao grau de ameaça global de acordo com IUCN (2011), e quanto ao grau de ameaça no 
Estado de São Paulo de acordo com São Paulo (2010) e Bressan e colaboradores (2009). 
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Foram identificadas 77 espécies de aves, sendo 74 espécies fotografadas, duas espécies apenas visualizadas e uma espécie identificada por 

meio de som. Também foram identificados dois gêneros (não sendo identificadas as espécies). Este Guia Fotográfico totaliza, assim, 79 espécies 
encontradas no local, mas somente 77 espécies identificadas (Quadro 1). 
 
Quadro 1 – Lista das espécies levantadas na área de estudo. A nomenclatura e ordem sistemática estão de acordo com a Lista de Aves do Brasil do Comitê Brasileiro de Registros 
Ornitológicos (CBRO, 2011). Ordens são destacadas em cinzento escuro e famílias são destacadas em cinzento claro. 

 

Nome do táxon Nome em Português Nome em inglês 

ANSERIFORMES Linnaeus, 1758     

ANATIDAE Leach, 1820     

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) pé-vermelho Brazilian Teal 

SULIFORMES Sharpe, 1891     

PHALACROCORACIDAE Reichenbach, 1849     

Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) biguá Neotropic Cormorant 

PELECANIFORMES Sharpe, 1891     

ARDEIDAE Leach, 1820     

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) savacu Black-crowned Night-Heron 

Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho Striated Heron 

Ardea cocoi Linnaeus, 1766 garça-moura Cocoi Heron 

Ardea alba Linnaeus, 1758 garça-branca-grande Great Egret 

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) maria-faceira Whistling Heron 

Egretta thula (Molina, 1782) garça-branca-pequena Snowy Egret 

THRESKIORNITHIDAE Poche, 1904     

Platalea ajaja Linnaeus, 1758 colhereiro Roseate Spoonbill 

CATHARTIFORMES Seebohm, 1890     

ATHACRTIDAE Lafresnaye, 1839     

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta Black Vulture 

ACCIPITRIFORMES Bonaparte, 1831     

ACCIPITRIDAE Vigors, 1824     

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó Roadside Hawk 

Buteo brachyurus Vieillot, 1816 gavião-de-cauda-curta Short-tailed Hawk 

 



Quadro 1 (continuação). 
 

Nome do táxon Nome em Português Nome em inglês 

FALCONIFORMES Bonaparte, 1831     

FALCONIDAE Leach, 1820     

Caracara plancus (Miller, 1777) caracará Southern Caracara 

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro Yellow-headed Caracara 

GRUIFORMES Bonaparte, 1854     

ARAMIDAE Bonaparte, 1852     

Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) carão Limpkin 

RALLIDAE Rafinesque, 1815     

Aramides saracura (Spix, 1825) saracura-do-mato Slaty-breasted Wood-Rail 

Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818) frango-d'água-comum Common Gallinule 

CHARADRIIFORMES Huxley, 1867     

CHARADRIIDAE Leach, 1820     

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero Southern Lapwing 

JACANIDAE Chenu & Des Murs, 1854     

Jacana jacana (Linnaeus, 1766) jaçanã Wattled Jacana 

COLUMBIFORMES Latham, 1790     

COLUMBIDAE Leach, 1820     

Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha-roxa Ruddy Ground-Dove 

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pombão Picazuro Pigeon 

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) pomba-de-bando Eared Dove 

PSITTACIFORMES Wagler, 1830     

PSITTACIDAE Rafinesque, 1815     

Aratinga leucophthalma (Statius Muller, 1776) periquitão-maracanã White-eyed Parakeet 

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca-verde Scaly-headed Parrot 

CUCULIFORMES Wagler, 1830     

CUCULIDAE Leach, 1820     

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto Smooth-billed Ani 

Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco Guira Cuckoo 

STRIGIFORMES Wagler, 1830     

STRIGIDAE Leach, 1820     

Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira Burrowing Owl 

Asio clamator (Vieillot, 1808) coruja-orelhuda Striped Owl 



Quadro 1 (continuação). 

 

Nome do táxon Nome em Português Nome em inglês 

APODIFORMES Peters, 1940 
  TROCHILIDAE Vigors, 1825     

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura Swallow-tailed Hummingbird 

Florisuga fusca (Vieillot, 1817) beija-flor-preto Black Jacobin 

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) besourinho-de-bico-vermelho Glittering-bellied Emerald 

Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) beija-flor-de-fronte-violeta Violet-capped Woodnymph 

Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) beija-flor-de-banda-branca Versicolored Emerald 

Amazilia lactea (Lesson, 1832) beija-flor-de-peito-azul Sapphire-spangled Emerald 

CORACIIFORMES Forbes, 1844     

ALCEDINIDAE Rafinesque, 1815     

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) martim-pescador-grande Ringed Kingfisher 

PICIFORMES Meyer & Wolf, 1810     

PICIDAE Leach, 1820     

Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845 Pica-pau-anão-de-coleira Ochre-collared Piculet 

Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) picapauzinho-verde-carijó White- spotted Woodpecker 

Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo Campo Flicker 

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-de-banda-branca Lineated Woodpecker 

PASSERIFORMES Linné, 1758     

FURNARIIDAE Gray, 1840     

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro Curve - billed Reedhaunter 

Phacellodomus ferrugineigula (Pelzeln, 1858) joão-botina-do-brejo Orange - breadsted  Thornbird 

Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) curutié Yellow - chinned Spinetail 

TITYRIDAE Gray, 1840     

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) caneleiro-de-chapéu-preto Crested Becard 

TYRANNIDAE Vigors, 1825     

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha Southern Beardless - Tyrannulet 

Elaenia sp Elaenia sp   

Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) piolhinho Planalto Tyrannulet 

Myiarchus sp Myiarchus sp   

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi Great Kiskadee 

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro Cattle Tyrant 

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) bem-te-vi-rajado Streaked Flycatcher 



Quadro 1 (continuação). 

 

Nome do táxon Nome em Português Nome em inglês 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri Tropical Kingbird 

Tyrannus savana Vieillot, 1808 tesourinha Fork-tailed Flycatcher 

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) filipe Bran-colored Flycatcher 

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) lavadeira-mascarada Masked Water - Tyrant 

Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818) suiriri-pequeno Yellow-browed Tyrant 

HIRUNDINIDAE Rafinesque, 1815     

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha-pequena-de-casa Blue-and-white Swallow 

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) andorinha-serradora Southern Rough - winged Swallow 

TROGLODYTIDAE Swainson, 1831     

Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra Southern House Wren 

TURDIDAE Rafinesque, 1815     

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira Rufous - bellied Thrush 

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-barranco Pale- breasted Thrush 

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca Creamy- bellied Thrush 

MIMIDAE Bonaparte, 1853     

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo Chalk - browed Mockingbird 

COEREBIDAE d'Orbigny & Lafresnaye, 1838     

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica Bananaquit 

THRAUPIDAE Cabanis, 1847     

Thlypopsis sordida (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) saí-canário Orange- headed Tanager 

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto Ruby-crowned Tananger 

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento Sayaca Tanager 

Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela Burnished-buff Tananger 

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul Blue Dacnis 

EMBERIZIDAE Vigors, 1825     

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico Rufous-collared Sparrow 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu Blue-black Grassquit 

Sporophila lineola (Linnaeus, 1758) bigodinho Lined Seedeater 

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinho Double-collared Seedeater 

PARULIDAE Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947     

 
    

 



Quadro 1 (continuação). 

 

Nome do táxon Nome em Português Nome em inglês 

Parula pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita Tropical Parula 

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra Masked Yellowthroat 

ICTERIDAE Vigors, 1825     

Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) garibaldi Chestnut - capped Blackbird 

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) vira-bosta Shiny Cowbird 

FRINGILLIDAE Leach, 1820     

Sporagra magellanica (Vieillot, 1805) pintassilgo Hooded Siskin 

ESTRILDIDAE Bonaparte, 1850     

Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) bico-de-lacre Common Waxbill 

PASSERIDAE Rafinesque, 1815     

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal House Sparrow 

 

As 79 espécies de aves encontradas na área amostrada, na área de entorno e as espécies de sobrevoo estão distribuídas em 16 ordens e 33 
famílias. As famílias com maior representatividade de espécies na área amostrada são Tyrannidae (representa 15,38% das espécies), Trochilidae e 
Ardeidae (representam 7,69% das espécies) (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Representatividade de espécies por família em % registradas na área amostrada. 
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A espécie Asio clamator (coruja-orelhuda), que possui hábitos noturnos, foi identificada por meio de registros auditivos com o auxílio de 
playback. As espécies Guira guira (anu-branco) e Dryocopus lineatus (pica-pau-de-banda-branca) foram identificadas por meio de registros visuais 
diretos, não sendo fotografadas.  

Todas as espécies identificadas estão definidas como LC (menor preocupação) na lista de espécies ameaçadas no Estado de São Paulo, com 
exceção das espécies Estrilda astrild (bico-de-lacre) e Passer domesticus (pardal), que são definidas na lista como espécies exóticas, introduzidas no 
estado de São Paulo (BRESSAN et al., 2009; SÃO PAULO , 2010). 

Quanto à lista global de espécies ameaçadas, todas as espécies constam como LC  - menor preocupação (IUCN, 2011). 
O número de espécies deste trabalho representa 42% das espécies registradas no município de São Roque, SP segundo o sítio eletrônico Wiki 

Aves (WIKI AVES, 2013). 
As páginas seguintes constituem o Guia Fotográfico, o qual contém fotografias e informações sobre alimentação, reprodução, tamanho e 

curiosidades das espécies registradas. 
  



 

 

 

 

 

Anseriformes 

  



Pé-vermelho 

Amazonetta brasiliensis  
Ordem Anseriformes  
Família Anatidae  
 
Tamanho: Aproximadamente 40 cm.  
Alimentação: Sementes, folhas e pequenos invertebrados. 
Reprodução: Põe entre seis e 14 ovos em ninhos feitos próximos a água. Em época reprodutiva, o macho apresenta coloração negra no alto da 
cabeça. 
Curiosidades: Possui dimorfismo sexual: o macho possui o bico vermelho e a fêmea possui o bico preto e manchas brancas na base do bico e acima 
dos olhos.  
 

 



 

 

 

Suliformes 

  



Biguá 

Phalacrocorax brasilianus 
Ordem Suliformes 
Família Phalocrocoracidae 

 
Tamanho: Aproximadamente 70 cm. 
Alimentação: Peixes, crustáceos e artrópodes aquáticos. 
Reprodução: Põe entre três e quatro ovos de coloração azul-claros ou verde-azulados; incubação em torno de 24 dias.  
Curiosidades: Quando imaturo, apresenta coloração marrom acinzentado por cima e mais claro por baixo; quando adulto, apresenta coloração negra 
com marrom por cima. Na época reprodutiva, sua coloração adquire tons mais fortes. 
 

 
  



 

 

 

Pelecaniformes 

  



Savacu 

Nycticorax nycticorax 

Ordem Pelecaniformes 
Família Ardeidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 60 cm. 
Alimentação: Peixes, invertebrados e pequenos vertebrados. 
Reprodução: A época reprodutiva é entre setembro e janeiro. Ambos os sexos participam da construção do ninho e da incubação dos ovos. Põe até 
cinco ovos, de cor esverdeados ou verde-azulados.  
Curiosidades: Quando imaturo apresenta olhos na cor amarela, bico amarelado e coloração marrom escuro com estrias mais claras; quando adulto 
apresenta olhos na cor vermelha, bico preto e coloração branca no peito, acinzentado nas asas e preto por cima.  
 

 



Socozinho 

Butorides striata 

Ordem Pelecaniformes 
Família Ardeidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 36 cm. 
Alimentação: Peixes, invertebrados aquáticos, artrópodes, anfíbios e répteis. 
Reprodução: Constrói seu ninho sobre árvores ou arbustos nos locais onde vive. Põe de dois a quatro ovos de coloração esverdeada.  
Curiosidades: Quando imaturo, possui coroa estriada, parte dorsal marrom e estrias na parte ventral; quando adulto, coroa e crista pretas, coloração 
preta esverdeada e parte ventral e pescoço cinzentos. 
 

 



Garça-moura 

Ardea cocoi 

Ordem Pelecaniformes 
Família Ardeidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 125 cm. 
Alimentação: Peixes, pequenos vertebrados e pequenos invertebrados. 
Reprodução: Em geral, ocupa ninhais coletivos, que são construídos no alto das árvores e em suas extremidades. Põem de três a quatro ovos. Cabe ao 
casal a tarefa de chocar os ovos e cuidar dos filhotes. 
Curiosidades: A maior das garças brasileiras, podendo pesar até 3,2 kg. 
 

 



Garça-branca-grande 

Ardea alba 

Ordem Pelecaniformes 
Família Ardeidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 90 cm. 
Alimentação: Peixes, caranguejos, moluscos, répteis, entre outros. 
Reprodução: Constroem o ninho com gravetos em ninhais coletivos. Põem até seis ovos. 
Curiosidades: Na época reprodutiva, apresentam longas penas nas costas e na frente do pescoço (aigrettes). 
 

 



Maria-faceira 

Syrigma sibilatrix 
Ordem Pelecaniformes 
Família Ardeidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 53 cm. 
Alimentação: Insetos e outros artrópode, anfíbios e pequenos peixes. 
Reprodução: Constroem ninhos em árvores ou arbustos, geralmente com gravetos mal organizados. Põe de um a quatro ovos levemente manchados. 
Curiosidades: Difere de outras garças devido ao fato de voar com o pescoço esticado.  
 

 



Garça-branca-pequena 

Egretta thula 

Ordem Pelecaniformes 
Família Ardeidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 54 cm. 
Alimentação: Peixes, insetos, caranguejos, pequenos répteis, entre outros. 
Reprodução: O ninho é construído geralmente próximo da água. Põe de três a sete ovos, que são incubados pelo casal. Ambos os sexos participam da 
construção do ninho e dos cuidados com os filhotes.  
Curiosidades: Na época da reprodução, apresentam longas penas brancas (aigrettes) saindo da coroa, peito e costas. 
 

 



Colhereiro 

Platalea ajaja 

Ordem Pelecaniformes 
Família Threskiornithidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 80 cm. 
Alimentação: Invertebrados aquáticos, insetos e pequenos peixes. 
Reprodução: Nidifica em colônias mistas com outras aves. Põe de dois a três ovos. Na época reprodutiva, a coloração rosada se torna mais intensa. 
Curiosidades: Possui bico em formato de colher, o qual inspira seu nome popular. 
 

 



 

 

 

Cathartiformes 

  



Urubu-de-cabeça-preta 

Coragyps atratus 
Ordem Cathartiformes 
Família Cathartidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 62 cm. 
Alimentação: Alimenta-se principalmente de carcaças. Também se alimenta de pequenos vertebrados e ovos. 
Reprodução: Os ninhos são feitos em ocos de árvores mortas, entre pedras e locais abrigados. Põe de 1 a 3 ovos branco-azulados. 
Curiosidades: Ao nascer os filhotes apresentam penugem de coloração creme, só a partir de 1 mês começam a surgir penas de coloração preta. 
 

 



 

 

 

Accipitriformes 

  



Gavião-carijó 
Rupornis magnirostris 

Ordem Accipitriformes 
Família Accipitridae 

 

Tamanho: Aproximadamente 36 cm. 
Alimentação: Répteis, insetos, aves e roedores. 
Reprodução: O ninho é construído pelo casal, normalmente feito de gravetos. Põe de um a três ovos. 
Curiosidades: Quando imaturo, apresenta peito rajado e coloração marrom. 
 

 



Gavião-de-cauda-curta 

Buteo brachyurus 

Ordem Accipitriformes 
Família Accipitridae 

 

Tamanho: Aproximadamente 48 cm. 
Alimentação: Répteis, invertebrados, anfíbios, roedores e aves. 
Reprodução: Nidificam no topo de árvores de 12 a 30 metros de altura. Os ovos são geralmente manchados, de cor muito variável. Embora haja 
frequentemente dois ovos, muitas vezes desenvolve-se apenas um filhote. 
Curiosidades: Apresentam duas fases de coloração, sendo uma fase de plumagem clara e outra escura. 
 

 



 

 

 

Falconiformes 

  



Caracará 

Caracara plancus 

Ordem Falconiformes 
Família Falconidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 56 cm. 
Alimentação: Pequenos vertebrados, invertebrados, frutos, sementes e carniça. 
Reprodução: O ninho é feito com graveto. Põe dois ovos. Durante o acasalamento, o casal atira a cabeça para fora e emite um cacarejar. 
Curiosidades: Quando imaturo, possui coloração marrom com dorso e ventre estriados. Adulto possui coloração preta com pescoço e peito brancos. 
 

 



Carrapateiro 

Milvago chimachima 

Ordem Falconiformes 
Família Falconidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 40 cm. 
Alimentação: Carrapatos e outros artrópodes, pequenos vertebrados e invertebrados e carniça. 
Reprodução: Os ninhos são construídos de ramos secos, normalmente em árvores. Põe de cinco a sete ovos. Durante o período de incubação, o 
macho alimenta a fêmea.  
Curiosidades: Seu nome popular vem do hábito de acompanhar o gado para se alimentar de carrapatos. 
 

 



 

 

 

Gruiformes 

  



Carão 

Aramus guarauna 

Ordem Gruiformes 
Família Aramidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 70 cm. 
Alimentação: Caramujos, caracóis, rãs e insetos grandes. 
Reprodução: Constroem ninhos grandes feitos de gravetos sobre a vegetação alta nos brejos ou no solo. Põe entre três a seis ovos.  
Curiosidades: Os filhotes abandonam o ninho ao nascer, mas continuam sendo alimentados pelos pais. 
 

 



Saracura-do-mato 

Aramides saracura 

Ordem Gruiformes 
Família Rallidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 34 cm. 
Alimentação: Brotos, insetos, larvas, desovas de pererecas, pequenos vertebrados, sementes e frutos. 
Reprodução: Constroem seu ninho a poucos metros do solo. Põe de quatro a cinco ovos manchados de marrom. 
Curiosidades: Possui dimorfismo sexual, sendo o macho maior que a fêmea. 
 

 



Frango-d’água-comum 

Gallinula galeata 

Ordem Gruiformes 
Família Rallidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 34 cm. 
Alimentação: Vegetais, invertebrados e pequenos vertebrados, como insetos, larvas, moluscos e peixes. 
Reprodução: Nidifica sobre plantas aquáticas flutuantes, nas margens de brejos ou sobre galhos baixos. Põe de cinco a seis ovos. 
Curiosidades: O macho é maior que a fêmea. 
 

 



 

 

 

Charadriiformes 

  



Quero-quero 

Vanellus chilensis 

Ordem Charadriiformes 
Família Charadriidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 37 cm. 
Alimentação: Invertebrados aquáticos, pequenos peixes, artrópodes e moluscos terrestres. 
Reprodução: Nidificam em pequenas depressões no solo. Põem entre três e quatro ovos. 
Curiosidades: É uma ave briguenta e barulhenta; é sempre o primeiro a dar o alarme ao sinal de qualquer intruso em seu território. 
 

  
 

 



Jaçanã 

Jacana jacana 

Ordem Charadriiformes 
Família Jacanidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 23 cm. 
Alimentação: Artrópodes, sementes, moluscos e pequenos peixes. 
Reprodução: Constroem o ninho com talos de plantas na vegetação flutuante, parcialmente submerso. Põe quatro ovos. O macho é responsável pela 
incubação e cuidados da prole. 
Curiosidades: O adulto possui coloração marrom e preta; quando imaturo, possui coloração marrom no dorso, com coroa e nuca pretas e coloração 
branca na parte ventral. 
 

 



 

 

 

Columbiformes 

  



Rolinha-roxa 

Columbina talpacoti   
Ordem Columbiformes 
Família Columbidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 17 cm. 
Alimentação: Sementes e frutas e invertebrados. 
Reprodução: Constroem o ninho com gravetos em forma de tigelas. Põe dois ovos. Macho e fêmea são responsáveis pela incubação dos jovens. 
Curiosidades: Possui dimorfismo sexual: o macho possui a cabeça cinza e a fêmea é inteiramente parda. 
 

 



Pombão 

Patagioenas picazuro 

Ordem Columbiformes 
Família Columbidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 34 cm. 
Alimentação: Sementes e pequenos frutos geralmente coletados no solo.  
Reprodução: Constroem o ninho com gravetos sobre as árvores. O único ovo, branco, é incubado pelo casal, que também se ocupa da criação do 
filhote. 
Curiosidades: Pode percorrer longas distâncias entre os locais de pernoite e de alimentação. 
 

 



Pomba-de-bando 

Zenaida auriculata 

Ordem Columbiformes 
Família Columbidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 21 cm. 
Alimentação: Sementes e frutos, brotos e insetos. 
Reprodução: Constrói o ninho com galhos em arbustos, árvores e em forros de telhado. Põe de um a dois ovos. Os filhotes são alimentados por ambos 
os pais e deixam o ninho dentro de duas semanas. 
Curiosidades: O nome científico auriculata vem do latim que significa ‘com orelhas’ e se refere às duas listras negras e pequenas atrás dos olhos que 
parecem orelhas. 
 

 



 

 

 

Psittaciformes 

  



Periquitão-maracanã 

Aratinga leucophthalma 

Ordem Psittaciformes 
Família Psittacidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 32 cm. 
Alimentação: Frutos e sementes. 
Reprodução: Nidificam isoladamente em ocos de árvores, paredões de pedra, e também embaixo de telhados de edificações humanas. Põe até quatro 
ovos. 
Curiosidades: Em voo, exibem manchas vermelhas e amarelas embaixo das asas. 
 

 



Maitaca-verde 

Pionus maximiliani 

Ordem Psittaciformes 
Família Psittacidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 25 cm. 
Alimentação: Frutos e sementes. 
Reprodução: Constroem o ninho em cavidades de árvores, rochas e barrancos. O período de reprodução é de setembro a fevereiro. Põe de três a 
cinco ovos brancos. 
Curiosidades: Possui um voo característico, levando as asas abaixo do nível do corpo. 
 

 



 

 

 

Cuculiformes 

  



Anu-preto 

Crotophaga ani 
Ordem Cuculiformes  
Família Cuculidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 35 cm. 
Alimentação: Insetos e pequenos vertebrados, frutos e sementes. 
Reprodução: Constroem ninhos coletivos, feitos de pequenos ramos e folhas. Põe entre quatro e sete ovos. 
Curiosidades: Vivem sempre em bandos formados por aproximadamente 10 indivíduos. 
 

 



Anu-branco 

Guira guira 

Ordem Cuculiformes  
Família Cuculidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 38 cm. 
Alimentação: Insetos e pequenos vertebrados. 
Reprodução: Constroem o ninho com gravetos e folhas. Põe de cinco a sete ovos. Os ninhos são individuais ou coletivos. É comum os adultos não 
zelarem pelos filhotes, que são, muitas vezes, abandonados à própria sorte. Os ovos são de coloração verde-marinho. 
Curiosidades: Os indivíduos passam os dias juntos e, à noite, dormem na mesma árvore.  O nome guira é de origem indígena (guarani das tribos 
paraguaias). 
 

Não foi possível fotografar esta espécie. A fotografia sugerida neste guia é de English: Photo by author, taken at the en:National Zoo in en:Washington, D.C.; Date: 13 
March 2007 (original upload date); Source: Transferred from en.wikipedia; Transfer was stated to be made by User:PurpleH; Author:Original uploader was Asiir at 

en.wikipedia; Permission (Reusing this file): CC-BY-SA-2.5.  
Link para citação da fotografia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Anu-branco#mediaviewer/File:Guira_guira.jpg  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anu-branco#mediaviewer/File:Guira_guira.jpg


 

 

 

Strigiformes 

  



Coruja-buraqueira 

Athene cunicularia 

Ordem Strigiformes 
Família Strigidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 23 cm. 
Alimentação: Insetos e outros artrópodes e pequenos vertebrados.  
Reprodução: Constrói o ninho em buracos no solo. O macho fica com a tarefa de buscar alimentos e proteger os filhotes enquanto estão no ninho.  
Curiosidades: A coruja buraqueira tem o hábito de colocar estrume em volta da entrada do ninho; o estrume atrai o besouro-do-estrume, que acaba 
servindo de alimento para as corujas. Tem hábitos diurnos e noturnos. 
 

 



Coruja-orelhuda 

Asio clamator 

Ordem Strigiformes 
Família Strigidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 37 cm. 
Alimentação: Pequenos vertebrados e artrópodes. 
Reprodução: Faz ninhos no chão e em ocos de árvores. Põe de dois a quatro ovos. A fêmea praticamente não sai do ninho durante a incubação, sendo 
alimentada pelo macho.  
Curiosidades: É considerada uma das corujas com audição mais desenvolvida. 
 

Não foi possível fotografar esta espécie. A fotografia sugerida neste guia é de Photo of Rhinoptynx clamator (Pseudoscops clamator) taken during inspection of Animal 
Reception Center. It had a wound on left wing. While we were there, it kept its wings and feathers raised, making it look much bigger that it actually was. Date:23 January 

2007; Source:Fauna-Supes-Ibama-SP (Brazil); Author: Nucleo de Fauna. 
Link para citação da fotografia: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhinoptynx_clamator-0.jpg  

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhinoptynx_clamator-0.jpg


 

 

 

Apodiformes 

  



Beija-flor-tesoura 

Eupetomena macroura 

Ordem Apodiformes 
Família Trochilidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 18 cm. 
Alimentação: Néctar e também pequenos artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho em forquilha de galhos em forma de tigela, feito de fibras vegetais e fungos liquenizados. Põe de um a dois ovos 
brancos e alongados; a fêmea incuba os ovos e os filhotes nascem após 15 dias. 
Curiosidades: É extremamente territorial e agressivo, não deixando que outros beija-flores se aproximem da sua fonte de alimento. 
 

 



Beija-flor-preto 

Florisuga fusca 

Ordem Apodiformes 
Família Trochilidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 12,5 cm. 
Alimentação: Néctar e pequenos artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho com teias de aranha e com sementes de paina, em forma de pequena tigela. Põe dois ovos. 
Curiosidades: O indivíduo jovem apresenta uma linha avermelhada abaixo do olho. 
 

 



Besourino-do-bico-vermelho 

Chlorostilbon lucidus 

Ordem Apodiformes 
Família Trochilidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 8,5 cm. 
Alimentação: Néctar e pequenos artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho com materiais vegetais e teias de aranha. Põe dois ovos brancos. O filhote permanece no ninho em média por três 
semanas. 
Curiosidades: Possui dimorfismo sexual, sendo o macho verde com garganta azulada e a fêmea com uma faixa acima dos olhos e a parte ventral 
acinzentada. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 



Beija-flor-de-fronte-violeta 

Thalurania glaucopis 

Ordem Apodiformes 
Família Trochilidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 11 cm. 
Alimentação: Néctar e pequenos artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho com material vegetal e fungos liquenizados. Põe dois ovos.  
Curiosidades: Possui dimorfismo sexual: o macho é verde brilhante, com a testa violeta, e a fêmea possui a parte ventral acinzentada. 
 

 



Beija-flor-de-banda-branca 

Amazilia versicolor 

Ordem Apodiformes 
Família Trochilidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 8,5 cm. 
Alimentação: Néctar e pequenos artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho em forma de taça. 
Curiosidades: Esta espécie divide-se em várias subespécies; a espécie encontrada na área de estudo apresenta uma faixa branca na parte inferior do 
corpo. Outras subespécies apresentam a garganta verde-azulada. 
 

 



Beija-flor-de-peito-azul 

Amazilia lactea 

Ordem Apodiformes 
Família Trochilidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 9,5 cm. 
Alimentação: Néctar e pequenos artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho com material vegetal e fungos liquenizados em forma de tigela. Põe de um a dois ovos. 
Curiosidades: Encontrado da Bahia até Santa Catarina e nos estados de Goiás, Acre e Amazonas. 
 

 



 

 

 

Coraciiformes 

  



Martim-pescador-grande 

Megaceryle torquata 

Ordem Coraciiformes 
Família Alcedinidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 42 cm. 
Alimentação: Peixes, insetos e pequenos répteis. 
Reprodução: Constrói o ninho em barrancos ou rochas, escavando galerias tortuosas, de até dois metros de comprimento. Põe de dois a seis ovos 
brancos, diretamente no substrato. O casal reveza-se a cada vinte e quatro horas na incubação. 
Curiosidades: Possui dimorfismo sexual: o macho apresenta coloração cinza azulada, com a parte ventral castanha, e a fêmea apresenta uma grossa 
faixa cinza no peito.  
 

 



 

 

 

Piciformes 

  



Pica-pau-anão-de-coleira 

Picumnus temminckii 

Ordem Piciformes 
Família Picidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 10 cm. 
Alimentação: Larvas, pequenos artrópodes. 
Reprodução: Constroem seus ninhos em árvores mortas, forrado com penas ou outros materiais macios. Põe de dois a três ovos brancos pequenos, 
que são incubados por cerca de doze dias. 
Curiosidades: É um dos menores pica-paus brasileiros, ocorrendo apenas na Mata Atlântica. 
 

 



Picapauzinho-verde-carijó 

Veniliornis spilogaster 

Ordem Piciformes 
Família Picidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 17,5 cm. 
Alimentação: Larvas, insetos e outros artrópodes. 
Reprodução: Escava seu ninho em árvores e galhos secos, a alguns metros do solo, onde põe seus ovos brancos e brilhantes. Os filhotes são 
alimentados pelos pais com larvas de insetos. No período de reprodução torna-se territorial, agredindo outras aves que se aproximam do ninho. 
 

 



Pica-pau-do-campo 
Colaptes campestris 
Ordem Piciformes 
Família Picidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 32 cm. 
Alimentação: Insetos. 
Reprodução: Constrói o ninho em troncos secos, cupinzeiros e barrancos. Prefere cavar a face do barranco que se inclina para o solo, o que facilita a 
proteção quanto à chuva e à defesa de entrada. Põe de quatro a cinco ovos brancos. O casal faz a incubação dos ovos. 
Curiosidades: O macho apresenta estria vermelha na face, porém nem sempre esta é evidente. 
 

 



Pica-pau-de-banda-branca 

Dryocopus leneatus 

Ordem Piciformes 
Família Picidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 33 cm. 
Alimentação: Insetos, larvas, sementes e frutos. 
Reprodução: Constrói o ninho escavando ocos em troncos secos. Põe de dois a três ovos. O macho participa dos cuidados com a prole. 
Curiosidades: Possui dimorfismo sexual: o macho apresenta estria malar vermelha, e a fêmea apresenta a testa preta. 
 

Não foi possível fotografar esta espécie. A fotografia sugerida neste guia é Dryocopus lineatus; Jardim Botânico de São Paulo. Date: 19 September 2007, 09:45; Source: 
PICA-PAU-DE-BANDA-BRANCA (Dryocopus lineatus); Author: Dario Sanches from São Paulo, Brasil. 
Link para citação da fotografia:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dryocopus_lineatus.jpg  

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dryocopus_lineatus.jpg


 

 

 

Passeriformes 

  



João-de-barro 

Furnarius rufus 

Ordem Passeriformes 
Família Furnariidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 20 cm. 
Alimentação: Insetos e outros artrópodes.  
Reprodução: O casal constrói um ninho em formato de forno, feito geralmente com barro úmido, esterco e palha. Ocorre a construção de um novo 
ninho a cada ano; a construção do ninho demora entre 18 e 30 dias. Põe entre três e quatro ovos.  
Curiosidades: No interior do ninho, há uma parede que separa a entrada e a câmara incubadora, construída para diminuir a corrente de ar e proteger 
de possíveis predadores. 
 

 



João-botina-do-brejo 

Phacellodomus ferrugineigula 

Ordem Passeriformes 
Família Furnariidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 17 cm. 
Alimentação: Insetos e outros artrópodes. 
Reprodução: Constroem um ninho grande com gravetos, pendurados em galhos, no formato de uma bota. 
Curiosidades: Essa espécie é endêmica da Mata Atlântica. 
 

 



Curutié 

Certhiaxis cinnamomeus 

Ordem Passeriformes 
Família Furnariidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 14,5 cm. 
Alimentação: Insetos e outros artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho com gravetos sobre galhos ou arbustos próximos a água. Põe em média três ovos de cor creme-clara. 
Curiosidades: O casal canta em dueto no topo de poleiros elevados. 
 

 



Caneleiro-de-chapéu-preto 

Pachyramphus validus 

Ordem Passeriformes 
Família Tityridae 

 

Tamanho: Aproximadamente 20 cm. 
Alimentação: Artrópodes e pequenos frutos. 
Reprodução: Constrói o ninho com fibras vegetais, geralmente pendentes, com a entrada na parte lateral e a câmara de ovipostura na parte superior. 
O macho, às vezes, auxilia na construção do ninho, mas só a fêmea incuba os ovos.  
Curiosidades: Possui dimorfismo sexual: o macho tem o alto da cabeça preto, partes superiores em coloração cinza-escuro e a parte ventral amarelo-
acinzentado; a fêmea é marrom com a cabeça cinza. 
 

 



Risadinha 

Camptostoma obsoletum 

Ordem Passeriformes 
Família Tyrannidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 10 cm. 
Alimentação: Insetos e outros artrópodes, e pequenos frutos. 
Reprodução: Constrói o ninho com matéria vegetal, no formato esférico com uma entrada lateral. Põe dois ovos. 
Curiosidades: Seu canto lembra uma risada, mas possui outros tipos de vocalização. 
 

 



Chibum, Guaracava-grande, Guaracava-de-barriga-amarela 

Elaenia sp 

Ordem Passeriformes 
Família Tyrannidae 

 

Alimentação: Frutos e insetos. 
Reprodução: O ninho desse gênero é do tipo aberto, em forma de tigela ou taça rasa. 
Curiosidades: Esse é um dos gêneros de maior dificuldade para identificação, mesmo para pessoas experientes. 
 

Observação: os nomes populares listados referem-se a diversas espécies deste gênero. 
 

 



Piolhinho 

Phyllomyias fasciatus 

Ordem Passeriformes 
Família Tyrannidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 11 cm. 
Alimentação: Artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho em forma de taça aberta, nas árvores. 
Curiosidades: Esta espécie ocupa principalmente o alto das árvores, formando grupos de três ou mais indivíduos. 
 

 



Maria-irré, Maria-irrê, Maria-tola, Suiriri 

Myiarchus sp 

Ordem Passeriformes 
Família Tyrannidae 

 

Características: Em todas as aves do gênero, a garganta e a parte superior são cinzentas e a barriga é amarelada. O dorso é escuro, com a cabeça 
relativamente grande e penas do topete mantidas semieriçadas. Bico escuro e forte. Cauda longa, do mesmo tom das costas. Nas asas, duas faixas 
claras e bordos claros nas penas de voo. 
Curiosidades: Gênero com espécies são muito parecidas, de difícil identificação até para especialistas. 
 

Observação: os nomes populares listados referem-se a diversas espécies deste gênero. 
 

 



Bem-te-vi 

Pitangus sulphuratus 

Ordem Passeriformes 
Família Tyrannidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 23 cm. 
Alimentação: Frutos, pequenos vertebrados e pequenos invertebrados. 
Reprodução: Constroem ninhos no alto de árvores, usam capim e pequenos ramos. Põe de dois a cinco ovos. 
Curiosidades: O bem-te-vi pode ser agressivo na época de reprodução, podendo atacar gaviões, cães, gatos e pessoas que se aproximem de seus 
ninhos. 
 

 



Suiriri-cavaleiro 

Machetornis rixosa 

Ordem Passeriformes 
Família Tyrannidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 18 cm. 
Alimentação: Insetos e outros artrópodes. 
Reprodução: Constrói um ninho de gravetos a cerca de 4 m do solo. Os ovos, brancos ou cor de creme, são incubados pelo casal. 
Curiosidades: É comum ver esta espécies pousada sobre cavalos e bois, aproveitando para capturar insetos espantados pelo movimento desses 
animais. 
 

 



Bem-te-vi-rajado 

Myiodynastes maculatus 

Ordem Passeriformes 
Família Tyrannidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 22 cm. 
Alimentação: Insetos e outros artrópodes e pequenos frutos. 
Reprodução: O ninho em forma de taça é construído pela fêmea, em ocos de árvores. O casal divide a tarefa de cuidar da prole. Põe de dois a cinco 
ovos. 
Curiosidades: Essa espécie ocorre por todo Brasil, porém é migratória, sendo encontrada no sudeste somente entre setembro e março. 
 

 



Suiriri 

Tyrannus melancholicus 

Ordem Passeriformes 
Família Tyrannidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 22 cm. 
Alimentação: Insetos e outros artrópodes e frutos. 
Reprodução: Constrói o ninho com gravetos em forma de tigela, construído pelo casal. Põe de dois a cinco ovos. 
Curiosidades: É uma espécie migratória, no sudeste desaparece no outono e no inverno. 
 

 



Tesourinha 

Tyrannus savana 

Ordem Passeriformes 
Família Tyrannidae 

 

Tamanho: O macho mede aproximadamente 38 a 40 cm e a fêmea mede entre 28 e 30 cm (a cauda da fêmea é menor). 
Alimentação: Frutos e insetos. 
Reprodução: O ninho é construído pelo casal com gravetos de forma rala. Põe de dois a cinco ovos. Os pais se revezam na criação dos filhotes. 
Curiosidades: Na época da reprodução a espécie é vista em casal; em outras épocas, costuma migrar em bandos. 
 

 



Filipe 

Myiophobus fasciatus 

Ordem Passeriformes 
Família Tyrannidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 12 cm. 
Alimentação: Insetos e outros artrópodes e pequenos frutos. 
Reprodução: Constrói seu ninho com fibras vegetais em forma de taça. Põe de dois a três ovos. 
Curiosidades: Essa espécie costuma ficar pousada realizando curtos voos para capturar insetos. 
 

 



Lavadeira-mascarada 

Fluvicola nengeta 

Ordem Passeriformes 
Família Tyrannidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 15 cm. 
Alimentação: Insetos e outros artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho com raízes e folhas em formato esférico próximo à água. Põe de um a três ovos. 
Curiosidades: Geralmente vive em casais. 
 

 



Suiriri-pequeno 

Satrapa icterophrys 

Ordem Passeriformes 
Família Tyrannidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 16 cm. 
Alimentação: Insetos e outros artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho em forma de taça, onde a fêmea põe entre um e quatro ovos. 
Curiosidades: Possui hábitos solitários, ficando pousado em galhos por um longo período, raramente descendo ao solo. 
 

 



Andorinha-pequena-de-casa 

Notiochelidon cyanoleuca 

Ordem Passeriformes 
Família Hirundinidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 12 cm. 
Alimentação: Insetos. 
Reprodução: Constrói o ninho com matéria vegetal em buracos em barrancos, frestas dos telhados ou em ocos de árvores. Põe de dois a seis ovos que 
são incubados pela fêmea. 
Curiosidades: Às vezes, são vistas a fazer voos rasantes sobre lagos e represas para beber água. A espécie também é migratória, mas não de grandes 
distâncias, migrando mais frequentemente para fugir do frio. 
 

 



Andorinha-serradora 

Stelgidopteryx ruficollis 

Ordem Passeriformes 
Família Hirundinidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 14 cm. 
Alimentação: Insetos. 
Reprodução: Constrói o ninho em buracos de barrancos ou frestas de telhado. Põe de três a oito ovos que são chocados pela fêmea. 
Curiosidades: O indivíduo adulto possui uma mancha avermelhada na garganta. 
 

 



Corruíra 

Troglodytes musculus 

Ordem Passeriformes 
Família Troglodytidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 12 cm. 
Alimentação: Insetos e outros artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho com gravetos, folhas, raízes, sementes e diversos materiais. Põe de três a oito ovos. Os pais se revezam nos cuidados 
com os filhotes. 
Curiosidades: Vive quase sempre em casais, algumas vezes solitária. A espécie em geral é mansa. 
 

 



Sabiá-laranjeira 

Turdus rufiventris 

Ordem Passeriformes 
Família Turdidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 25 cm. 
Alimentação: Insetos e outros artrópodes, larvas, minhocas e frutas. 
Reprodução: Constrói o ninho em forma de tigela profunda de argila e folhas secas. Põe de três a quatro ovos verde-azulados com pintas (ou 
manchas) cor de ferrugem (sépia).  
Curiosidades: É considerada a ave símbolo do Brasil desde 2002. O sabiá-laranjeira vive em torno de 30 anos. 
 

 



Sabiá-barranco 

Turdus leucomelas 

Ordem Passeriformes 
Família Turdidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 22 cm. 
Alimentação: Frutos, minhocas e insetos. 
Reprodução: Constrói o ninho em forma de taça funda, feita com raízes entrelaçadas, matéria vegetal seca e barro. Põe de dois a três ovos, verde-
azulados com pintas avermelhadas.  
Curiosidades: Ocorre por quase todo o Brasil, exceto algumas regiões amazônicas. 
 

    
 

    



Sabiá-poca 

Turdus amaurochalinus 

Ordem Passeriformes 
Família Turdidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 21 cm. 
Alimentação: Insetos e outros artrópodes e pequenos frutos. 
Reprodução: Constrói o ninho com raízes e fibras com acabamento de barro nas laterais. Põe de dois a quatro ovos. O casal permanece junto no 
período de  incubação. 
Curiosidades: Na época de reprodução, o bico do macho torna-se amarelo. 
 

 



Sabiá-do-campo 

Mimus saturninus 

Ordem Passeriformes 
Família Mimidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 26 cm. 
Alimentação: Insetos e outros artrópodes, pequenos vertebrados e frutos. 
Reprodução: Constrói o ninho com gravetos secos, grama e algodão, em forma de tigela rasa. O centro do ninho é forrado com material macio. Põe de 
um a cincoovos. 
Curiosidades: Apesar do nome, não é um verdadeiro sabiá, pois pertence a outra família. 
 

 



Cambacica 

Coereba flaveola 

Ordem Passeriformes 
Família Coerebidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 10,5 cm. 
Alimentação: Néctar das flores, pequenos frutos, insetos e outros artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho com palha, capim e teias de aranha, geralmente são construídos pelo casal. Põe de dois a quatro ovos que são 
incubados pela fêmea. 
Curiosidades: Espécie muito comum. Costuma visitar bebedouros de beija-flores. 
 

 



Saí-canário 

Thlypopsis sordida 

Ordem Passeriformes 
Família Thraupidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 13,5 cm. 
Alimentação: Frutos, sementes, insetos e outros artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho com fibras vegetais. Põe de dois ou três ovos, que são incubados pela fêmea. Quando nascem os filhotes, estes são 
alimentados pelo casal. 
Curiosidades: A plumagem da fêmea é amarela esverdeada; o macho possui coloração mais forte. 
 

 



Tiê-preto 

Tachyphonus coronatus 

Ordem Passeriformes 
Família Thraupidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 18 cm. 
Alimentação: Frutos, sementes, flores e insetos e outros artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho em forma de tigela, com ramos, cipós e folhas, forrados internamente com finas raízes. Põe de dois a três ovos. 
Curiosidades: Espécie com dimorfismo sexual: o macho é inteiramente preto com manchas brancas embaixo das asas e a fêmea é marrom-ferrugem. 
 

 



Sanhaçu-cinzento 

Tangara sayaca 
Ordem Passeriformes 
Família Thraupidae 
 

Tamanho: Aproximadamente 17 cm. 
Alimentação: Frutos, folhas, flores, néctar, insetos e outros artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho com raízes e musgos em forma de tigela funda. Põe de dois a quatro ovos. 
Curiosidades: Vive geralmente em casais. 
 

 



Saíra-amarela 

Tangara cayana 

Ordem Passeriformes 
Família Thraupidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 15 cm. 
Alimentação: Frutos, flores, folhas e artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho em forma de taça aberta, com folhas, raízes e capim e envolto por finas raízes. Põe de dois a três ovos que são 
incubados pela fêmea. 
Curiosidades: Possui dimorfismo sexual: o macho possui a face e peito negros, e asas verde-azuladas; a fêmea possui coloração mais clara, e não 
possui a coloração negra. 
 

 



Saí-azul 

Dacnis cayana 

Ordem Passeriformes 
Família Thraupidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 13 cm. 
Alimentação: Néctar, frutos, insetos e outros artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho em forma de tigela rasa fixada com teias de aranha a uma forquilha. Põe de dois a três ovos. 
Curiosidades: Apresenta dimorfismo sexual: o macho é azul e negro, com as pernas vermelho-claras, e a fêmea é verde, com a cabeça azulada e 
pernas alaranjadas. 
 

 



Tico-tico 

Zonotrichia capensis 

Ordem Passeriformes 
Família Emberizidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 15 cm. 
Alimentação: Sementes, brotos, frutos e insetos e outros artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho em forma de tigela aberta e rala, feito com fibras vegetais. Põe de dois a cinco ovos. A incubação se faz em 13 a 14 dias. 
Curiosidades: Espécie muito comum. Habita campos naturais, zona rural, borda de mata e áreas abertas. 
 

 



Tiziu 

Volatinia jacarina 

Ordem Passeriformes 
Família Emberizidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 11,5 cm. 
Alimentação: Sementes de gramíneas, insetos e outros artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho em forma de uma xícara fina e profunda, sobre gramíneas. Põe de um a três ovos branco-azulados com pontos 
marrom-avermelhados. 
Curiosidades: Possui dimorfismo sexual: o macho possui coloração negra, e a fêmea é parda com estrias na parte ventral. 
 

 



Bigodinho 

Sporophila lineola 

Ordem Passeriformes 
Família Emberizidae 
 

Tamanho: Aproximadamente 11 cm. 
Alimentação: Sementes. 
Reprodução: Constrói o ninho em forma de tigela. Põe de dois a três ovos. Como nas demais espécies do grupo, o macho demarca o território e a 
fêmea tem para si toda a tarefa reprodutiva. 
Curiosidades: Possui dimorfismo sexual: o macho é preto e branco, e a fêmea é parda com a parte ventral mais clara. No inverno, migram para 
regiões mais ao norte do Brasil. O nome científico Sporophila vem do grego (sporos, semente, e philos, que tem gosto ou predileção por) e lineola vem 
do latim (lineola, diminutivo de línea, pequena linha). 
 
 

     
  



Coleirinho 

Sporophila caerulescens 

Ordem Passeriformes 
Família Emberizidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 11 cm. 
Alimentação: Sementes. 
Reprodução: A fêmea constrói o ninho em forma de tigela, com gramíneas, raízes e outros tipos de fibra vegetal. Põe de dois a três ovos. Os filhotes 
abandonam o ninho com 13 dias. 
Curiosidades: Possui dimorfismo sexual: o macho possui coloração cinza na parte dorsal, com coleira preta, e a fêmea é parda. O epíteto específico 
vem do latim (caerulescens, azulado).  
 
 

    
  



Mariquita 

Parula pitiayumi 
Ordem Passeriformes 
Família Parulidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 10 cm. 
Alimentação: Insetos, pequenas aranhas e lagartas. 
Reprodução: Constrói o ninho em forma de uma cestinha aberta. Põe de dois a quatro ovos branco-amarelados com poucos salpicos roxos. 
Curiosidades: Ocorre por todo o Brasil, com exceção na maior parte da Amazônia. 
 

 



Pia-cobra 

Geothlypis aequinoctialis 

Ordem Passeriformes 
Família Parulidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 13,5 cm. 
Alimentação: Insetos e outros artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho em forma de uma tigela funda, confeccionado com folhas e junco na parte externa e raízes finas internamente. Põe de 
dois a três ovos.  
Curiosidades: Possui dimorfismo sexual: o macho possui o alto da cabeça cinza com uma máscara preta na região dos olhos, e a fêmea tem as cores 
mais discretas e não possui a máscara preta. 
 
 

    
  



Garibaldi 

Chrysomus ruficapillus 

Ordem Passeriformes 
Família Icteridae 

 

Tamanho: Aproximadamente 17,5 cm. 
Alimentação: Sementes, frutas, pequenos insetos e outros artrópodes. 
Reprodução: Constrói o ninho em forma de cestinha, normalmente estofada de lã. Põe de dois a três ovos. 
Curiosidades: Possuem dimorfismo sexual: o macho tem coloração preta com a parte da fronte, pescoço e peito marrom-avermelhados, e a fêmea é 
marrom-amarelada. 
 
 

    
  



Vira-bosta 

Molothrus bonariensis 

Ordem Passeriformes 
Família Icteridae 

 

Tamanho: Aproximadamente 20 cm. 
Alimentação: Sementes, insetos e outros artrópodes. 
Reprodução: Esta espécie não constrói ninho, a fêmea põe quatro ou cinco ovos por postura, sendo um ovo no ninho de cada hospedeiro. 
Curiosidades: Possui dimorfismo sexual: o macho é preto-azulado e a fêmea é marrom-escura ou preta (menos reluzente que o macho). 
 
 

    
  



Pintassilgo 

Carduelis magellanica 

Ordem Passeriformes 
Família Fringillidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 11 cm. 
Alimentação: Sementes e frutos. 
Reprodução: Constrói o ninho em forma de pequena tigela. Põe de três a cinco ovos. Os filhotes nascem após 13 dias. 
Curiosidades: Possui dimorfismo sexual: o macho possui a coloração negra na cabeça, ausente na fêmea. 
 
 

    
  



Bico-de-lacre 

Estrilda astrild 

Ordem Passeriformes 
Família Estrildidae 

 

Tamanho: Aproximadamente 10,5 cm. 
Alimentação: Sementes de gramíneas. 
Reprodução: Constroem o ninho em formato esférico em arbusto. Põe de três a seis ovos, os quais são chocados pelo casal. 
Curiosidades: Esta espécie foi introduzida no Brasil, trazida da África e hoje é encontrada em todas as regiões do país. 
 

 



Pardal 

Passer domesticus 

Ordem Passeriformes 
Família Passeridae 

 

Tamanho: Aproximadamente 15 cm. 
Alimentação: Insetos, sementes, brotos de árvores e restos de alimentos humanos. 
Reprodução: O macho constrói o ninho em formato esférico com capim, penas, papel e outros materiais. Põe de três a oito ovos cinzentos 
manchados. 
Curiosidades: Possui dimorfismo sexual: o macho possui coloração preta na garganta, peito e bico, e a fêmea é parda com bico claro. É uma espécie 
exótica que se encontra amplamente dispersa por todo o país. O nome científico vem do latim (passer, pássaro, pardal; domesticus, de domus, casa, 
doméstico). 
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