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Introdução
O Parque Natural Municipal do Gericinó é a úni-

ca unidade de conservação de Nilópolis, destina-
da à preservação, recuperação ambiental e ao 
lazer da população. A região possui uma grande 
biodiversidade, graças aos diferentes ambientes 
que existem no Parque e pela proximidade com 
a Área de Proteção Ambiental do Gericinó-Men-
danha e com o Refúgio de Vida Silvestre da Flo-
resta do Camboatá, como é visto na imagem 1

Imagem 1: Localização da Área de Proteção Ambiental 
de Gericinó-Mendanha, do Parque Natural Municipal do 
Gericinó (destaque em verde) e do Refúgio da Vida Sil-
vestre da Floresta do Camboatá. (Fonte: Google Earth).

<<Sumário



Imagem 2: Limites do município de Nilópolis (linhas la-
ranja e branca) com indicação da localização do Par-
que Natural Municipal do Gericinó (linha verde) (Fonte: 
Google Earth).

Na Imagem 2 a parte do muni-
cípio destacada com a cor laran-
ja corresponde aos limites do ter-
ritório nilopolitano  que compõem 
o Campo de Instrução de Gericinó 
- CIG, sendo portanto gerenciado 
pelo Exército Brasileiro.
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No Parque existem áreas de floresta, flores-
ta alagada (caixetal), brejos / áreas alagáveis 
e pastagens, todos fazendo parte do grande 
ecossistema Mata Atlântica (Imagem 3).

Imagem 3: Detalhe de parte do Parque Natural Muni-
cipal do Gericinó com indicação de alguns dos seus 
ambientes (Fonte: Google Earth).

Florestas alagadas

Brejos / Áreas alagáveis

Floresta de Mata Atlântica

Leucena + Jamelão



8

Metodologia

Para a confecção do catálo-
go da fauna foi utilizado o Pla-
no de Manejo do Parque Natural 
Municipal do Gericinó, enciclo-
pédias on-line (Wikiaves) e ar-
tigos científicos, com o intuito 
de descrever as espécies, seus 
habitats e curiosidades sobre 
cada uma.

As fotografias presentes 
no catálogo são autorais 
e foram tiradas no parque 
com auxílio de uma câ-
mera Canon SX 530 HS.

As ilustrações presentes no catálogo foram feitas a partir 
das fotografias das espécies apresentadas no Catálogo 
ou de imagens da internet, sendo indicadas as fontes do 
consulta. As imagens apresentadas foram desenhadas 
manualmente com o uso de uma mesa digitalizadora. A 
montagem das páginas do Catálogo foi feita utilizando o 
aplicativo Canva.

<<Sumário
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Sobre a flora do Parque, 
são encontradas espécies 

de árvores como:

• A babosa-branca
• O pau-jacaré 
• O maricá
• A canafístula
• O ipê amarelo
• O ipê-banana
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Imagem 4: Exemplar jo-
vem de caixeta em flora-
ção (autoral)

Nas áreas alagadas 
e alagáveis podemos 
encontrar as alfaces 
d’água, os jacintos-
-de-água e as es-
trelas-brancas, entre 
outras espécies.

• A caixeta 
(árvore ameaçada 
de extinção);

• O ingá;

• A carrapeta;

• O jacarandá-da-
-Bahia (árvore 
ameaçada de ex-
tinção).

Imagem 5: Ilustração 
da estrela branca. 

(autoral)



Foram registradas até o momento 67 
espécies de aves, 12 espécies de ma-
míferos, 12 espécies de répteis e 3 es-
pécies de anfíbios no Parque. Neste 
catálogo serão exibidas imagens de 
algumas aves, mamíferos e répteis 
encontrados no Parque do Gericinó.

O objetivo deste Catá-
logo é levar à popula-
ção informações sobre 
os animais que podem 
ser encontrados e aju-
dar na preservação do 
Parque, visando des-
pertar nos usuários do 
parque o sentido de 
pertencimento e cola-
boração para ações de 
recuperação dos ecos-
sistemas e preservação 
da biodiversidade.
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A principal ameaça a esse grupo 
é a destruição do seu habitat na-
tural, pois a redução das florestas 
tem como consequência redu-
ção de água, um recurso muito 
importante para essa categoria 
de animais, já que a maioria de-
pende dela para se reproduzir.

Os répteis são animais verte-
brados que possuem a pele seca 
e o corpo todo coberto por esca-
mas. Outra característica desses 
seres é o fato de que sua tempe-

ratura corporal varia conforme 
a temperatura do ambiente em 
que estão. Assim, quando está 

frio, o corpo apresenta uma tem-
peratura baixa e, ao esquentar, 

ele também se aquece.

RÉPTEIS <<Sumário
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Por não manterem a tem-
peratura do corpo constan-
te, são muito suscetíveis a 
variações climáticas. Esses 
animais não se movimen-
tam e nem se deslocam 

muito, o que os tornam vul-
neráveis a qualquer mudan-

ça em seu habitat.

São extremamente sensíveis a 
perturbações no ambiente, e por 

isso são considerados bioindi-
cadores da qualidade ambien-
tal. Mesmo sendo tão sensíveis, 

são fundamentais para a cadeia 
alimentar de um ecossistema. 
A seguir, veremos algumas das 

espécies dessa categoria 
encontradas no parque.
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Cobra-verde  
(Philodryas olfersii)

Aparência: Tem escamas dor-
sais no corpo de tom verde bri-
lhante com uma linha marrom 
de comprimento que sai da re-
gião dorsal da cabeça até o fim 
do corpo e escamas dorsais 
mais claras.

Tamanho e peso: Conside-
rada uma serpente de por-
te médio, chega a alcançar 
1,5 m de comprimento total e 
pesando em média 100 à 250 
gramas com um corpo relati-
vamente fino.

Origem: Nativa da América do Sul 
e possui ampla distribuição, ocor-
rendo em várias regiões do Brasil.

<<Sumário
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Habitat: Apresenta hábitos diurnos, 
arborícolas e terrestres se camuflan-
do nas copas das árvores em função 
do seu colorido esverdeado.

Alimentação: Alimenta-se de 
aves, pequenos mamíferos, anfí-
bios e lagartos de pequeno porte.

Curiosidades: A cobra-verde tem dificul-
dade de introduzir grande quantidade de 
veneno, pois possui uma dentição localiza-
da na parte posterior da boca (opistógli-
fa). Muito ativa e quando ameaçada foge 
rapidamente, mas quando acuada pode 
morder e causar envenenamento.
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Atenção!
Apesar de raro, existe registro de óbi-
to por envenenamento, o que faz com 
que alguns autores a considerem uma 

serpente semi peçonhenta. Desse 
modo, é importante manter distância.
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Jacaré-de-papo-amarelo 
(Caiman latirostris)

Aparência: É um animal 
de grande porte. Apresenta 
um tom de pele esverdea-
do a marrom escuro, com 
a barriga e embaixo da sua 
boca com um tom amare-
lado. Apresenta a cabeça 
arredondada com focinho 
curto. Suas patas são curtas 
com unhas grandes.

Tamanho e peso: O 
corpo mede entre 2,25 a 
2,70 centímetros, pesan-
do entre 45 a 80 kg.

Origem: Presentes na 
América do Sul (Argenti-
na, Bolívia, Paraguai, Uru-
guai e Brasil).

<<Sumário
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Habitat: Áreas 
alagadas/alagá-
veis, brejos, man-
gues, pântanos, 
rios e lagoas.

Alimentação: Sua alimenta-
ção consiste em animais de 
pequeno e médio porte, peixes, 
crustáceos, mamíferos, aves, 
moluscos e répteis.

Curiosidades: Tem importância ecológica, 
por fazer o controle biológico de outras es-
pécies pois se alimentam dos animais mais 
fracos. Além disso, suas fezes alimentam 
outros seres aquáticos. Hoje, eles fazem par-
te dos animais em extinção do IBAMA. Isso 
se deve, principalmente, pela destruição de 
seu habitat e à poluição dos rios.

Encontra-se atualmente ameaçado 
de extinção.
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Jiboia  
(Boa constrictor)

Aparência: Seu corpo é 
alongado, roliço e ligei-
ramente comprimido nas 
laterais, coberto por es-
camas e ausência de pa-
tas anteriores. Sua cor é 
camuflada e confunde-se 
com o ambiente.

Tamanho e peso: São ser-
pentes de médio a grande 
porte e podem medir até 4 
metros de comprimento e pe-
sam de 10 a 15 kg.

Origem: São serpentes encontradas em vá-
rias regiões da América Central e América do 
Sul. No Brasil, é comum encontrar jiboias na 
Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, na 
Caatinga e no Pantanal.

<<Sumário
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Habitat: A jiboia é um animal 
que não possui um habitat es-
pecífico, podendo ocupar di-
versos domínios morfoclimá-
ticos, desde florestas tropicais 
a regiões semiáridas.

Alimentação: Geral-
mente alimenta-se de 
mamíferos, como roe-
dores e pequenos pri-
matas, lagartos, aves, 
entre outros animais.

Curiosidades:  É considerado um animal 
pacífico, pois não é venenoso e não ataca 
as pessoas. As jibóias vivem aproximada-
mente 20 anos e é tida como a segunda 
maior espécie do território nacional, ficando 
atrás apenas da sucuri.
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MAMÍFEROS

Podemos encontrar mamí-
feros em vários ambientes, 
como na água doce, na água 
salgada, no ar e na terra firme. 
Os animais que representam 
esse grupo possuem: glân-
dulas mamárias, corpo total 
ou parcialmente coberto por 
pêlos, dentes diferenciados e 
diafragma. Um exemplo é o 
próprio ser humano!

Esses animais repre-
sentam um grande papel 
no ambiente natural, aju-
dando tanto nas cadeias 
alimentares (possibilitan-
do o controle das espé-
cies), quanto na distribui-
ção de sementes.

<<Sumário
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Mamíferos podem não ser 
numerosos comparados 

com outros grupos de 
animais, mas o impacto 

deles é considerável, visto 
que determinam como um 
ambiente vai ser formado 
ditando a diversidade da 

fauna e da flora, conforme 
circulam e se alimentam.

O Parque Natural Municipal do Gericinó (Nilópolis 
- RJ), possui vários mamíferos que ajudam dessa 

forma e necessitam desse espaço preservado para 
continuarem vivendo e mantendo esse equilíbrio. A 
seguir , vamos conhecer alguns dos mamíferos que 

podem ser encontrados no parque.

No entanto, a quantidade de animais 
que representam esse grupo diminui 
ainda mais devido a fragmentação 

das florestas, à caça, incêndios, tráfi-
co de animais e uso de terras.
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Sagui-de-tufos-pretos 
(Callithrix penicillata)

Aparência: Conhecido pela man-
cha branca no rosto e pelos tufos 
pretos nas orelhas. O pelo tem co-
loração geral acinzentada e cauda 
com listras pretas e cinzas.

Tamanho e peso: Atin-
ge cerca de 20 centíme-
tros comprimento, pe-
sando em média entre 
350 e 500 gramas.

Origem: Nativo do Brasil, es-
tende-se da região Centro-oes-
te, Nordeste e foi introduzido no 
Sudeste do Brasil. É amplamente 
distribuído no Cerrado, ocupando 
também áreas de Mata Atlântica 
e Caatinga.

<<Sumário
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Habitat: Costuma morar em Florestas de Mata 
Atlântica, florestas por processo natural de re-
generação florestal após uma grande pertur-
bação do ambiente, matas ciliares e regiões 
mais secas como a do cerrado. Ocupando as 
árvores dessas regiões.

Alimentação: Onívoro, o Sa-
gui-de-tufos-pretos costuma 
ter uma alimentação baseada 
em pequenos invertebrados, 
frutas, flores e néctar.

Curiosidades: Sua principal 
atividade social é a catação, 
que é a retirada de parasitas 
entre os pelos e uma forma de 
estabelecer laços afetivos.
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Capivara  
(Hydrochoerus hydrochaeris)

Aparência: A capivara também chamada 
de carpincho, beque, trombudo, porco-ca-
pivara, cunum e cubu. Apresenta um corpo 
robusto e musculoso coberto por pelos que 
vão de um avermelhado a marrom-escuro.

Tamanho e peso: 
Pode atingir cerca 
de 130 centímetros  
de comprimento e 
60 centímetros de 
altura. Seu peso va-
ria, e esses mamí-
feros apresentam, 
em média, de 20 
a 80 quilogramas.

Origem: São nativas 
da América do Sul.

<<Sumário
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Pegada 
da 

Capivara

Habitat: Vive em locais pró-
ximos ao ambiente aquático, 
pois precisam da água para 
várias de suas atividades, 
como se esconder de preda-
dores, regular a temperatura 
corporal e se reproduzir. A ca-
pivara é uma espécie de  ma-
mífero que possui hábitos se-
miaquáticos.

Curiosidades: Se destaca por levarem o tí-
tulo de maior roedor do mundo. O gênero ao 
qual pertence a capivara (Hydrochoerus) 
está relacionado com os hábitos desse ani-
mal e significa “porco d’água”. 

Alimentação: Alimenta-se 
de gramíneas e até mesmo 
de plantas aquáticas.
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ATENÇÃO!

A capivara costuma ser um dos hospe-
deiros primários do carrapato-estrela (Am-
blyomma cajennense), o qual transmite 
a bactéria intracelular Rickettsia rickettsii, 
agente causador da zoonose, Febre Macu-
losa Brasileira, doença que também pode 
afetar humanos que são picados pelo car-

rapato contaminado.
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Guaxinim ou Mão-pelada 
 (Procyon cancrivorus)

Aparência: Possui 
uma máscara preta 
ao redor dos olhos e 
sua coloração varia 
de marrom escuro 
ao grisalho.

Tamanho e peso: 
O corpo mede entre 
40 a 100 centímetros, 
o comprimento da 
cauda varia entre 20 
a 42 centímetros, pe-
sando entre 3,5 e 9,0 
quilogramas. Sendo 
os machos maiores 
do que as fêmeas.

Suas mãos não pos-
suem  pelos e os de-
dos são  largos e se-
parados. As patas são 
de coloração negra e 
a cauda possui vários 
anéis escuros.

<<Sumário
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Habitat: Esse animal vive de 
preferência perto de fontes 
de água. Apesar disso, tam-
bém é registrado em habi-
tats não-aquáticos em de-
terminadas épocas do ano. 
Sua atividade é predomi-
nantemente noturna. Possui 
hábitos quase que exclusi-
vamente terrestres, poden-
do ser observados raras ve-
zes em cima de árvores.

Alimentação: São onívo-
ros, comendo frutos, mo-
luscos, artrópodes, peixes, 
anfíbios, répteis, pequenos 
mamíferos e aves.

Curiosidades: Este animal pode emitir 
uma variedade de potentes sons agudos e 
ásperos, que podem ser ouvidos a grandes 
distâncias. Além disso, esses indivíduos la-
vam seus alimentos antes de ingeri-los.
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As aves são 
animais que 

apresentam o 
corpo coberto por 
penas, possuem 
bico, um par de 
patas e outro de 
asas e colocam 

ovos.

Esse grupo tem sofrido gran-
de ameaça pela destruição dos 
ecossistemas e devido ao trá-
fico de aves silvestres, o que 
pode levar à extinção deles.

AVES
<<Sumário
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Assim como os demais animais, as aves 
possuem grande importância ecológica 
para o meio ambiente pois...

A seguir, vamos conhecer algumas espécies 
de aves encontradas no Parque Natural Mu-
nicipal do Gericinó (Nilópolis - RJ).

Atuam na polinização 
de plantas, dispersão 
de sementes. Além de 
servirem de alimento 
para outros animais.

Limpam a nature-
za, tendo em vista 
que os urubus con-
somem restos de 
outros animais em 

decomposição.

Muitas espécies de aves 
se  alimentam de espé-
cies animais que podem 
vir a se tornar pragas, 
contribuindo para o con-
trole da quantidade de 
insetos, ratos e cobras.



32

Gavião-caramujeiro 
(Rostrhamus sociabilis)

Aparência:  O  macho 
apresenta uma colora-
ção acinzentada azula-
da escura, apresentan-
do em sua cauda pontas 
com tons brancos e pre-
to. Seu bico apresen-
ta tons de laranja nos 
cantos e na ponta a cor 
preta. Seus olhos são 
vermelhos. A fêmea tem 
uma coloração marrom 
escura. Seu peito apre-
senta uma coloração 
mais clara que o ventre. 
Sua cabeça apresenta 
tons alaranjados com 
listas escuras. Nos olhos 
sua íris apresenta uma 
tonalidade alaranjada. 
Suas pernas são de co-
loração amarelas (no 
período reprodutivo mu-
dam para a cor laranja).

Tamanho e peso: Possui 
em média entre 39 e 48 
centímetros de compri-
mento e envergadura 
de 99 a 115 centímetros. 
O peso varia de 304 a 
385 (machos) e de 384 
a 413  (fêmeas) gramas.

<<Sumário
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Origem: Ocorre em todo o Brasil, 
também encontrado nos Estados 
Unidos, na região da Flórida, Méxi-
co, Argentina e Uruguai.

Habitat: Habita brejo, lagoa e 
pasto alagado. Costuma viver em 
grupo e tem o costume de migrar 
devido a mudanças climáticas e 
falta de alimento.

Alimentação: Alimen-
ta-se em maior parte 
de grandes caramujos 
aquáticos, como o cara-
mujo do brejo.

Curiosidades: Para capturar o caramu-
jo, o Gavião utiliza o bico curvo para retirar 
as partes moles do animal, deixando cair a 
casca vazia. Captura-os executando um voo 
rasante sobre os pântanos, pegando-os no 
chão ou na água com apenas um dos pés e 
empoleirando-se para comer.
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Carão  
(Aramus guarauna)

Aparência: Esse animal 
também conhecido por sa-
racurão (Rio Grande do Sul) 
tem o corpo de coloração 
pardo-escuro, pernas ne-
gras, cabeça e pescoço com 
manchas brancas.

Tamanho e peso: Mede 
de 54 a 71 centímetros 
e pesa entre 1,05 e 1,35 
quilograma.

Origem: Está presente no estado da Flórida e 
do México à Bolívia, Argentina e Brasil.

<<Sumário
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Habitat: Habita localmente bre-
jos e campos alagados, margens 
de rios com vegetação baixa e 
manguezais. Vive solitário, even-
tualmente em grupos maiores, em 
poças de lama.

Alimentação: Alimenta-
-se de grandes caramu-
jos aquáticos chamados 
aruás (furando-os com o 
bico), podendo comer ain-
da caramujos terrestres e 
pequenos lagartos.

Curiosidades: Vive em casais durante a 
reprodução. Principalmente noturno, mas 
também é ativo durante o dia. Uma ave 
que vocaliza pouco, geralmente apenas em 
chamados de advertência quando alguém 
se aproxima, mas pode vocalizar de manei-
ra mais intensa na época reprodutiva.
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Socozinho  
(Butorides striata)

Aparência: É inconfundível, 
devido às suas pernas curtas 
e amarelas e pelo seu andar 
agachado. Pode exibir um eri-
çado topete azulado quando 
agitado.

Tamanho e peso: Mede de 
34 a 48 centímetros e pesa 
de 135 a 250 gramas.

Origem: Está presente em todo o Brasil e nas 
regiões de clima quente ao redor do planeta, na 
América, África, Ásia, Austrália e ilhas do oeste 
do Oceano Pacífico.

<<Sumário
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Habitat: Pode ser encontra-
do em praticamente qualquer 
lugar onde haja água, tanto 
no interior do continente como 
nos manguezais. Constrói seu 
ninho sobre árvores ou arbus-
tos nos brejais.

Alimentação: Alimenta-se de 
peixes, insetos aquáticos (imagos 
e larvas), caranguejos, moluscos, 
anfíbios e répteis.

Curiosidades: Permanece imóvel por 
longos períodos, empoleirado sobre a 
água ou em suas proximidades, à es-
pera de presas.  Pesquisas afirmam que 
para se alimentar, o socozinho aprendeu 
a usar iscas: folhinhas, penas, qualquer 
coisa que ele possa colocar na superfí-
cie da água e atrair um peixinho curioso 
para perto de seu bico.
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Frango-d’água-azul  
(Porphyrio martinicus)

Aparência: Possuem um es-
cudo chato e azul esbranqui-
çado, pernas amarelas e bico  
branco. Quando jovem, tem 
coloração pardo-amarelada.

Tamanho e peso: Possui 35 
centímetros de comprimento 
e pesa entre 203 a 305 gra-
mas (machos) e 142 a 291 
gramas (fêmeas).

Origem: O Frango d’água-azul é encontrado em 
todo território brasileiro, no Sudeste dos Estados 

Unidos e México até o Norte da Argentina.
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Habitat: É comum essa es-
pécie habitar brejos, lagos com 
margens pantanosas e em 
campos de arroz inundados.

Alimentação: Se alimenta 
de folhas, sementes, flores, 
além de comerem peque-
nos vertebrados, ovos e ou-
tras aves pequenas.

Curiosidades: Essa espécie é muito ca-
çada a partir de março, quando trocam to-
das as penas das asas ao mesmo tempo e 
ficam impossibilitados de voar.
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Jaçanã  
(Jacana jacana)

Aparência: Pés enormes, de-
dos longos e finos, unhas com-
pridas. Plumagem negra com 
manto castanho, bico amarelo 
com escudo frontal vermelho. 
Quando jovem, suas penas 
são brancas embaixo com as 
costas marrom acinzentada 
e parte superior do pescoço e 
cabeça escuros.

Tamanho e peso: Mede 
cerca de 23 centímetros 
de comprimento e pesam 
159 gramas (fêmea) e 69 
gramas (macho).

Origem: É encontrado em todo o hemisfé-
rio sul, das Guianas até a Venezuela, Colômbia, 
Brasil, Bolívia, Argentina, Equador, Peru e Chile.
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Habitat: Tem como habitat os 
brejos e margens de rios.

Alimentação: Se alimenta de 
insetos e outros invertebrados 
encontrados debaixo das plan-
tas além de comerem grãos.

Curiosidades: A ave possui pés enormes 
para o seu tamanho e dedos e unhas fi-
nas e compridas. Essas características 
possibilitam o Jaçanã caminhar sobre as 
plantas aquáticas. Na África e na Austrá-
lia, essa espécie é conhecida como “Jesus 
Bird” (pássaro-jesus), por parecer andar 
em cima da água.
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Tesourinha 
(Tyrannus savana)

Aparência: Apresenta um ca-
puz negro, tendo no meio da 
cabeça a coloração amarela-
da. Apresenta em volta da gar-
ganta e nas partes inferiores a 
coloração branca. Seu dorso é 
cinza uniforme. Apresenta uma 
cauda longa (maior que seu 
corpo) de coloração preta.

Tamanho e peso: O cor-
po mede de 28 a 40 cm, 
pesando entre 28 a 35g.
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Origem: São geralmente en-
contrados na América do Sul e 
no Caribe e Sul do México (Amé-
rica Central).

Habitat: Áreas abertas, 
restinga, cerrado, cam-
pos degradados, pasta-
gens e áreas de cultura.

Alimentação: Se alimentam de pequenos fru-
tos e insetos voadores.

Curiosidades: Geralmente tendem a mi-
grar para a Amazônia durante os meses de 
inverno, permanecendo até a primavera, 
onde voltam as regiões de origem e se re-
produzem. A Tesourinha apresenta dimor-
fismo sexual, sendo observado que os ma-
chos apresentam as penas da sua cauda 
mais longa do que a das fêmeas.
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Maria-faceira  
(Syrigma sibilatrix)

Aparência: Face azul-clara, coroa e crista 
acinzentadas e bico rosado com mancha azu-
lada na ponta. A plumagem da garganta, pes-
coço e partes inferiores é amarela, com o dorso 
cinza-claro. As cores do jovem são mais esma-
ecidas, mas fora isso, é idêntico aos adultos.

Tamanho e peso: Tem 53-64 
cm de comprimento e pesa 
em média 520-540 gramas.

Origem: Ocorre ao sul da América do Sul, planí-
cies alagadas da Bolívia, Paraguai, centro, sudes-
te e sul do Brasil e nordeste da Argentina.
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Habitat: Apesar de viver a 
maior parte do tempo no solo 
esta ave constrói o ninho em 
árvores.

Alimentação: Se alimenta não só de 
insetos, mas também de anfíbios, pe-
quenos roedores e peixes.

Curiosidades: Os casais permanecem jun-
tos a maior parte do tempo, mantendo con-
tato em voo com um chamado especial, um 
canto melodioso e longo.
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Acauã  
(Herpetotheres cachinnans)

Aparência: A cabeça é grande 
com uma máscara negra na face 
que se estende até nuca. A coroa é 
branca. O dorso, asas e cauda são 
marrons com as bordas claras. A 
garganta, peito, ventre e crisso são 
brancos. O bico é curto, cinza e 
amarelo. A íris é marrom escura.

Tamanho e peso: Mede entre 
45 e 56 centímetros e  pesa en-
tre 544 e 675 gramas o macho e 
entre 590 e 800 gramas a fêmea.

Origem: Presente em todo o Brasil e também 
do México à Argentina.
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Habitat: Pode ser encontrado 
em bordas de florestas, capoei-
ras e savanas. Permanece boa 
parte do tempo pousado a mé-
dia altura em árvores isoladas.

Alimentação: Alimenta-
-se de lagartos, morcegos e 
cobras, das quais tornou-se 
famoso exterminador, ape-
sar de caçar principalmente 
espécies inofensivas, como 
a cobra-cipó.

Curiosidades: Faz ninho em cavidades de 
árvores, aproveitando com menor frequên-
cia o ninho de outros gaviões. Entre os índios 
esse pássaro é denominado como uira je-
ropari, que significa demônio; na época da 
postura,põe os ovos em lugares diversos, que, 
segundo a lenda, são chocados pelo diabo.
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Freirinha  
(Arundinicola leucocephala)

Aparência:  O macho 
é quase todo preto, com 
apenas a cabeça e a gar-
ganta brancas. A fêmea 
tem as partes superiores 
marrom-acinzentadas, as 
inferiores esbranquiçadas 
e apenas a testa branca. 
Os indivíduos jovens, ima-
turos, são acinzentados.

Tamanho e peso: Apresen-
ta um peso de 14 gramas e um 
comprimento 14 centímetros.

Origem: Ocorre em quase todo o Brasil, menos 
na região sudoeste da Amazônia. É encontrada 
também nos outros países da América do Sul, 
com exceção do Chile.

<<Sumário



49

Habitat: Comum em brejos, 
banhados, margens de rios e la-
gos. Permanece a maior parte do 
tempo pousada no alto da vege-
tação aquática ou em troncos e 
ramos baixos sobre a água.

Alimentação: Alimenta-se 
de insetos que captura em 
pleno voo. Vive normalmente 
aos casais.

Curiosidades:  
Essa espécie vive 
exclusivamente 
perto da água.
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Garça-branca-grande  
(Ardea alba)

Aparência: Seu corpo é 
completamente branco. Fa-
cilmente identificada pelas 
longas pernas e pescoço, 
característica dos membros 
da família. O bico é longo e 
amarelo, e as pernas e de-
dos pretos.  A íris é amarela.

Tamanho e peso: Mede 
entre 65 e 104 centímetros 
de comprimento e pesa 
entre 0,7 e 1,7 Kg.

Origem: Encontrada em 
todo o Brasil.
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Alimentação: Alimen-
ta-se principalmente de 
peixes, mas já foi vista 
comendo quase tudo o 
que possa caber em seu 
bico. Pode consumir pe-
quenos roedores, anfí-
bios, répteis, insetos, pe-
quenas aves e até lixo. 
Habitat: Beira dos lagos, 
rios e banhados.

Habitat: Beira dos lagos, rios 
e banhados.

Curiosidades: Muitos animais praticam 
canibalismo e infanticídio.  Mas nessa 
espécie, bebês matam seus irmãos. Um 
exemplo é o que acontece com filhotes 
dessa ave. Chamados de fratricidas, es-
ses filhotes agem por um incontrolável im-
pulso hormonal que se manifesta quando 
falta comida no ninho.
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Garça-moura 
(Ardea cocoi)

Aparência: Possui um capuz 
preto. Partes posteriores cinzas 
pescoço branco com listras 
pretas verticais; partes infe-
riores brancas, exceto a barri-
ga que é preta; coxas brancas. 
Olhos geralmente amarelos, 
com cores azuis; bico amarelo 
opaco e  pernas e pés pretos.

Tamanho e peso: Mede 95-
127 cm e pesa entre 1,9–2,1 Kg.

Origem: Da América do Norte ao estreito de 
Magalhães, e em todo o Brasil.
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Curiosidades: Ocupa os grandes ninhos 
coletivos. As colônias podem ter de 400 a 600 
casais e ser compartilhadas com outras es-
pécies. Geralmente estão na parte superior 
e externa das árvores mais altas, com 25 a 
30 metros de altura. Mas às vezes priorizam 
arbustos, áreas de junco e até cactos.

Habitat: Beiras de lagos de 
água doce, rios, pequenos ria-
chos, estuários, manguezais 
pântanos e alagados

Alimentação: Insetos 
aquáticos, carangue-
jos, moluscos, anfíbios, 
répteis e peixes. Às ve-
zes, cobras e pequenos 
roedores.
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Origem: O Martin-pescador-grande encon-
tra-se em toda a América do Sul.

Tamanho e peso: Em torno de 
42 centímetros, sendo seu bico 
8 centímetros e seu peso varia 
de 305 a 341 gramas.

Aparência: O macho tem o 
peito e o ventre avermelhados 
até o crisso, que é branco. A fê-
mea tem o peito azulado com 
uma faixa branca separando o 
peito do ventre que é averme-
lhado, incluindo o crisso. A maior 
diferença entre os dois é a exten-
são da área vermelha do ventre.

Martim-pescador-grande  
(Megaceryle torquata)
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Curiosidades: Uma das dificuldades des-
sa ave é a sua alimentação, pois deve sa-
ber onde estão os peixes debaixo d’água. 
Mas consegue localizar o peixe por possuir 
uma anatomia dos olhos diferenciada. Pos-
sui uma técnica de elevar e abaixar a cabe-
ça ritmicamente, o que lhe permite acertar.  
Essa ave pode viver até 20 anos.

Alimentação: Peixes, pe-
quenos répteis e caranguejos.

Habitat: Locais próximos a 
rios, córregos, lagoas, açu-
des, manguezais, orla, áreas 
abertas, e formam ninhos em 
barrancos ou rochas.
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Garça-vaqueira  
(Bubulcus ibis)

Aparência: Tem dois 
tipos de plumagem. Na 

reprodutiva, pode ser identi-
ficado pela sua coroa, peito e 
costas de coloração laranja 
pálido, o bico curto torna-se 
laranja-avermelhado com a 
ponta amarela, o olho muda 
de amarelo para avermelha-
do e as pernas apresentam 
coloração rosada (embora 
inicialmente elas possam ser 
amarelas).

Tamanho e peso: Compri-
mento de 48 a 53 centíme-
tros. A envergadura vai de 
90 a 96 centímetros, tendo um peso de 300 a 
400 gramas.

Origem: Europa Mediterrânea e África.
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Habitat: Formam ninhos em 
colônias de dezenas a milhares 
de indivíduos, em árvores ou ar-
bustos, próximo de lagos e rios.

Alimentação: É insetí-
vora, principalmente dos 
insetos espantados pelos 
pastadores ou nas moscas 
do dorso destes animais.

Curiosidades: A fêmea constrói o ninho, 
enquanto o macho recolhe o material para 
a construção. A fêmea deposita 4 ou 5 ovos, 
que são alternadamente incubados por 
ambos. As crias abandonam o ninho ao fim 
de 30 dias.
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Coruja-buraqueira  
(Athene cunicularia)

Aparência: Possui a cabeça  re-
donda, sobrancelhas brancas e 
olhos amarelos. A coloração é cor 
de terra. Ao contrário da maio-
ria das corujas, o macho é ligei-
ramente maior que a fêmea e as 
fêmeas são normalmente mais 
escuras que os machos.

Tamanho e peso: Ave de 
pequeno porte, seu tama-
nho médio é de 21,5 a 28,5 
centímetros (machos) e 
de 22 a 25 centímetros 
(fêmeas). Pesa entre 110 e 
285 gramas  (machos) e 
entre 150 a 265  gramas 
(fêmeas).

Origem: Ocorre do sul do 
Canadá e  em quase todo o 
Brasil com exceção da bacia 
Amazônica.
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Habitat: Costuma viver em 
campos, cerrados, pastos, 
restingas, planícies, praias, 
aeroportos e terrenos bal-
dios em cidades. Faz seus 
ninhos em cupinzeiros, bu-
racos de tatu e buracos na 
areia em regiões litorâneas, 
costumam cavar túneis de 
até 2 metros e forrar o fundo 
com capim seco.

Alimentação: Se ali-
menta de insetos.

Curiosidades: Enquanto a fêmea bota os 
ovos, o macho providencia a alimentação e 
a proteção para os futuros filhotes. Os cui-
dados da cria enquanto ainda estão no ni-
nho, são tarefas do macho.
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Irerê  
(Dendrocygna viduata)

Aparência: Rosto branco e bico cor 
de chumbo. As penas frontais do iní-
cio do pescoço são brancas, fazendo 
transição para um castanho-averme-
lhado. As penas do dorso apresentam 
coloração marrom. A parte traseira 
do pescoço e a região que vai do pei-
to até o rabo possui coloração preta. 
Os pés são cinza. As aves jovens não 
possuem a máscara branca, que só 
será plena ao atingirem a fase adulta.

Tamanho e peso: Seu tamanho 
varia de 38 a 48 centímetros e 
seu peso é de 500 a 820 gramas.

Origem: Pode ser encontrado em todo 
o Brasil, na África tropical, nas Antilhas, 
em Madagascar,  nas Ilhas Comores e 
na América do Sul.
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Habitat: Habita em 
quase qualquer cor-
po d’água (podendo 
ser encontrado até 
mesmo em lagos 
poluídos).

Alimentação: Ali-
menta-se principal-
mente de plantas 
submersas e gramí-
neas nas margens dos 
lagos, invertebrados 
aquáticos, pequenos 
peixes e girinos.

Curiosidades: Seu nome científico vem  
do (grego) dendros = árvore  e cygna, cyg-
nus = referente ao cisne e do (latim) vidu-
ata = viúva, em luto, significa Cisne de luto 
que pousa nas árvores. O nome irerê pro-
cura imitar o som de sua voz. Os irerês po-
dem viver até 12 anos.
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Pica-pau-anão-barrado 
 (Picumnus cirratus) 

Aparência: As penas da nuca formam uma 
pequena crista. Partes superiores são pardas, 
partes inferiores tem cor de barro. Os indivíduos 
imaturos possuem cabeça parda uniforme.

Tamanho e peso: Mede cer-
ca de  10 centímetros e pesa 
em média 11,5 gramas.

Origem: Pre-
sente na Ama-
zônia brasileira 
até o Rio Grande 
do Sul, Guianas à 
Bolívia, Paraguai 
e Argentina.
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Habitat: Comumente ha-
bita no interior e nas bordas 
de florestas altas e capoei-
ras, à altura do sub-bosque.

Alimentação: Se ali-
menta principalmente 
de larvas de pequenos 
insetos.

Curiosidade: O pica-pau-anão-barrado 
é considerado o anão dos pica-paus.
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Suiriri
 (Tyrannus  melancholicus)

Aparência: Possui a cabeça cinza. 
O peito possui coloração verde-oliva, 
destacando-se da coloração ama-
rela da barriga. Os filhotes  são simi-
lares aos adultos.

Tamanho e peso: O suiriri mede 
entre 18 e 24,5 centímetros de 
comprimento e pesa entre 32 e 43 
gramas.

Origem: Presen-
te em todo o Brasil 
e Estados Unidos e 
quase toda a Amé-
rica do Sul. É uma 
espécie muito ob-
servada no estado 
de Santa Catarina.

<<Sumário



65

Habitat: Habita em 
áreas abertas e cidades.

Alimentação:  Alimenta-se de 
insetos e  frutos.

Curiosidade: O Suiriri é comumente con-
fundido com o Bem-te-vi pois possuem 
tamanho parecido e uma paleta de cores 
similar, porém, o suiriri não apresenta as 
marcas brancas na face nem a máscara 
preta, característica do bem-te-vi.
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Anu-preto  
(Crotophaga ani)

Aparência: Sua coloração 
é preto uniforme, possui um 
bico alto, forte e curto. Cau-
da longa e graduada.

Tamanho e peso:  Mede entre 
35 e 36 centímetros de com-
primento e pesa entre 76 e 222 
gramas, sendo que as fêmeas 
da espécie apresentam peso 
menor que os machos.

Origem: Encontrado no 
sudeste dos Estados 
Unidos, sudeste do Mé-
xico, Costa Rica até o 
Equador e Norte da Ar-
gentina. Também ocor-
re na porção leste da 
América do Sul, da  Ve-
nezuela, Guianas, Brasil 
até o norte do  Uruguai.
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Habitat: Habita geral-
mente em paisagens 
abertas com moitas e 
capões entre pastos e 
jardins. Ao longo das 
rodovias costuma ser 
quase a única que se 
vê, como habitante de 
lavouras abandonadas. 
Preferem locais úmidos.

Alimentação: É carní-
voro, e se alimenta de 
gafanhotos, perceve-
jos, aranhas, miriápodes. 
Preda também lagartas 
peludas e urticantes, la-
gartixas e camundongos, 
periodicamente comem 
frutas, bagas, coquinhos 
e sementes.

Curiosidade: Muitas crenças equivocadas 
circulam entre algumas pessoas e dentre 
elas a de que a carne do anu-preto é atri-
buído o valor curativo em doenças venéreas 
e para curar coqueluche (Tosse Convulsa).
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Alma-de-gato 
(Piaya cayana)

Aparência:  Apresenta pelos cor 
de ferrugem nas partes superio-
res, peito acinzentado, ventre es-
curo, cauda longa, escura e com 
as pontas claras, bico amarelo e 
íris vermelha. Sua cauda excep-
cionalmente grande a torna in-
confundível.

Tamanho e 
peso: Mede 
em torno de 50 
centímetros de 
comprimento 
com a cauda e 
pesa em torno 
de 100 gramas.

Origem: Encontrado na Ar-
gentina, México e Brasil.
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Habitat: Vive geralmente em matas 
fechadas, parques e bairros arborizados 
das cidades.

Alimentação: Alimen-
ta-se principalmente de 
insetos e pode também 
comer répteis pequenos, 
frutas ou até ovos de ou-
tras aves.

Curiosidade: É rodeado por uma lenda de 
mau agouro na Amazônia, na qual se acredita 
que a ave pode prever a morte de alguém. A 
lenda diz que quando o pássaro canta na 
porta de alguém é porque esta pessoa irá 
morrer nos próximos dias.
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Periquito-rei 
 (Eupsittula aurea)

Aparência: Possui cabeça 
verde com uma faixa cor de 
pêssego, face azulada, ventre 
verde-amarelado. Tem a região 
ao redor dos olhos laranja nos 
adultos e cinzenta nos jovens.

Tamanho e peso:  Mede 
aproximadamente 27 cen-
tímetros de comprimento e 
pesa em torno de 80 gramas.

Origem: Encon-
trado na Argentina, 
Bolívia, Paraguai, 
Peru, Suriname e 
Brasil.
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Habitat: Presente especial-
mente na Mata Atlântica, cer-
rado, campos de cultura, buri-
tizais e até em manguezais.

Alimentação: Se ali-
menta das sementes 
das frutas, mas come 
também a polpa.

Curiosidades: Além de viver até 30 anos, 
consegue reproduzir a voz humana e vive 
em casal, que permanece unido por toda 
a vida.
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Saci  
(Tapera naevia)

Aparência: Suas penas são de cor par-
do-amarelada. Possui várias manchas 
escuras na parte superior das asas. O to-
pete é avermelhado e manchado em tons 
claros e escuros. Sobre os olhos, no peito e 
abdome  a cor é branca.

Tamanho e peso:  Mede en-
tre 26 e 30 centímetros e pesa 
entre 40 e 50 gramas, com a 
fêmea sendo um pouco menor 
que o macho.

Origem: Ocorre 
do sul do México 
ao norte da Ar-
gentina.
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Habitat: Vive no 
cerrado e também 
em Mata Atlântica.         

Alimentação: Se alimenta ao 
longo da vida de insetos adultos 
e lagartas.

Curiosidades: Alguns povos acham que 
o canto estridente pronuncia desgraça. Em 
toda a Amazônia têm fama de encarnação 
de alma penada. Põe os ovos em ninhos de 
outros pássaros.
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Pica-pau-carijó 
 (Colaptes melanochloros)

Aparência: O tom esverdeado da 
plumagem o ajuda a se camuflar. 
Na cabeça, tem a característica di-
visão entre vermelho e preto, úni-
ca entre os pica-paus. Destaca-se 
pela grande área branca na região 
dos olhos. De perto e sob boa luz, 
as bolas negras nos pelos do pei-
to e barriga podem ser vistas. Os 
machos possuem pequeno bigode 
vermelho na base do bico.

Tamanho e peso: 
Mede aproxi-

madamente 28 
centímetros e 
pesa em torno 
de 70 gramas.

Origem: Ocorre desde a foz do 
rio Amazonas até o Rio Grande 
do Sul. É encontrado também no 
Paraguai, Argentina e Uruguai.
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Habitat: Vive na Mata 
Atlântica, cerrado, caatin-
ga, campo com árvores 
e na borda de florestas. É 
cada vez mais comum em 
áreas urbanas.

Alimentação: Come larvas, 
insetos e frutos carnosos.

Curiosidades: Para capturar insetos, 
produz uma secreção que age como uma 
cola pegajosa, dando à língua a capaci-
dade preensora de uma vara com visgo. 
Para marcar território, costuma bater com 
o bico em paus secos, cascas salientes, 
troncos ocos e até em chapas de aço, sim-
plesmente para produzir barulho.
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Tesourinha  
(Tyrannus savana)

Aparência: Apresenta um capuz 
negro, e no meio da cabeça possui 
uma coloração amarelada. Apre-
senta em volta da garganta e nas 
partes inferiores a coloração bran-
ca. Seu dorso é cinza uniforme. 
Apresenta uma cauda longa (maior 
que seu corpo) de coloração preta.

Tamanho e 
peso: O corpo 
mede de 28 a 

40 cm, pesando 
entre 28 a 35g.

Origem: É geralmente encontrado na Améri-
ca do Sul, no Caribe e no Sul do México (Amé-
rica Central).
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Habitat: Vive em áreas abertas, restinga, cer-
rado, campos degradados, pastagens e áreas 
de cultura.

Alimentação: Se ali-
menta de pequenos 
frutos e insetos voa-
dores.

Curiosidade: Geralmente costuma mi-
grar para a Amazônia durante os meses de 
inverno, permanecendo até a primavera, 
onde voltam as regiões de origem e se re-
produzem. A Tesourinha apresenta dimor-
fismo sexual, sendo observado que os ma-
chos apresentam as penas da sua cauda 
mais longa do que a das fêmeas.
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Coleirinho-do-brejo  
(Sporophila caerulescens)

Aparência:  Há diferença entre o 
macho e a fêmea. O macho tem 
uma coloração semelhante a um 
colar branco e negro e ao lado da 
garganta negra um bigode branco. 
A fêmea apresenta coloração par-
da, sendo mais escura nas costas.

Tamanho e 
peso: O corpo 

mede de 11 a 12 
cm, pesando 
entre 9 a 11g

Origem:  É encontrado em todo o Brasil, exce-
to no Nordeste e regiões Amazônicas.

<<Sumário
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Habitat: Vive em borda de florestas, áreas 
agrícolas, campos abertos e capinzais

Alimentação: Se alimenta 
de sementes, gramíneas e 
frutos.

Curiosidade: Essa espécie é conhecida 
como papa-arroz, pelo seu hábito de se 
alimentar em plantações com a cultura de 
arroz.
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Rolinha-de-asa-canela  
(Columbina minuta)

Aparência: Animal de 
pequeno porte. Sua apa-
rência é diferente quan-
do comparado o ma-
cho da fêmea. O macho 
apresenta um tom pardo 
escuro pelo corpo, com 
manchas pretas com 
uma coloração azulada 
em suas asas, tendo em 
sua cabeça uma colora-
ção cinza azulada e um 
tom avermelhado em 
seu peito. A fêmea apre-
senta uma coloração 
mais fraca e apagada.

Tamanho e 
peso: O corpo 
mede entre 14 
a 16 centíme-
tros, e pesa 
entre 26 e 42 
gramas

Origem: É geralmen-
te encontrado na Amé-
rica do Sul e América 
Central.
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Habitat: Vive em 
Campos de gramíne-
as, áreas inundadas, 
florestas altamente 
degradadas, pastos, 
canaviais, restingas e 
locais que apresentem 
espécies de vegeta-
ção pioneira. Costuma 
viver em casal.

Alimentação: Se alimenta de sementes.

Curiosidades: Pode ser encontrada for-
mando pequenos grupos. A sua repro-
dução normalmente ocorre quando há 
uma disponibilidade extra de alimentos. A 
construção do ninho se dá sobre o chão 
(entre folhas e gravetos caídos), em cima 
de arbustos ou em árvores (de até 9 me-
tros de altura).
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Bacurau  
(Nyctidromus albicollis)

Aparência: É um animal de 
pequeno porte, que se diferen-
cia nas suas características fí-
sicas pelo seu gênero. O ma-
cho apresenta na coloração 
do seu corpo um tom de mar-
rom acinzentado, com man-
chas marrons, cinza e branco. 
Sua asa tem coloração casta-
nha e suas penas um tom mar-
rom acinzentado com man-
chas marrons e bege. A fêmea 
apresenta em suas asas uma 
tonalidade de cor voltada pro 
bege, apresentando nas pe-
nas da cauda a cor branca.

Tamanho e 
peso: O corpo 

mede entre 22 a 
28 centímetros e 
pesa entre 40 e 

90 gramas.

Origem: É geral-
mente encontrado 
na América do Sul 
(exceto Chile) e 
América do Norte 
(ao sul do México).
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Habitat: Vive em campos com árvores isola-
das, bordas de florestas, matas secundárias e 
em processo de reflorestamento. Busca seu ali-
mento a noite e costuma fazer seu ninho em pe-
quenas depressões, colocando ovos (em dias 
alternados).

Alimentação: Se alimenta de 
insetos (besouros, borboletas, 
abelhas, mariposas, vespas e 
formigas).

Curiosidade: Os filhotes de Bacurau 
aproximam-se de pessoas que falam bai-
xinho, pois  confundem a voz humana com 
a chamada que os adultos emitem em 
caso de perigo.



84

Urubu-de-cabeça-amarela 
 (Cathartes burrovianus)

Aparência: É um animal de médio porte. O 
adulto apresenta uma coloração amarelo 
alaranjado em sua cabeça, com partes ama-
relo-claro e branco, não apresentando penas 
nesta região. O seu corpo apresenta tonalida-
des de preto, marrom e cinza-escuro. Seu fi-
lhote apresenta uma plumagem branca e fina.

Tamanho e peso: O corpo 
mede entre 53 a 65 centímetros 
e pesa entre 950 e 1550 gramas.

Origem: São ge-
ralmente encon-
trados no México, 
Argentina e Brasil.
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Habitat: Beiradas de rios, la-
goa com a borda de florestas de 
Mata Atlântica, brejos e campos.

A l i m e n t a ç ã o : 
Sua dieta consiste 
de pequenas pre-
sas ou de carniças.

Curiosidades: É uma espécie com o olfato 
desenvolvido, possibilitando sentir o cheiro 
de animais mortos a uma grande distân-
cia. Apresentam o bico mais bem prepara-
do para rasgar as carcaças (conseguindo 
abrir partes que outros urubus não conse-
guem). Os outros urubus esperam o Uru-
bu-de-cabeça-amarela se alimentar para 
que possam usufruir da carcaça. Podem 
chegar facilmente aos 30 anos de idade.
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Marreca-cabocla  
(Dendrocygna autumnalis)

Aparência: É um animal de médio por-
te. O adulto apresenta uma coloração 
acinzentada em sua cabeça, com tons 
de marrom e amarelo. Seu bico tem a co-
loração amarelo-alaranjado. Sua barriga 
é preta e suas asas apresentam colora-
ção amarronzada com manchas bran-
cas (que só são visíveis quando a ave 
está em voo).

Tamanho e peso: O corpo 
mede entre 43 a 54 centímetros , 
e pesa entre 650  e 1000 gramas.

Origem: São basi-
camente encontra-
dos em todo o con-
tinente americano.
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Habitat: Áreas alaga-
das (com capim baixo) 
e pode ser avistado em 
manguezais. A Marre-
ca-Cabocla costuma 
fazer seu ninho no solo 
ou em troncos ocos.

Alimentação: Sua alimenta-
ção varia, podendo se alimen-
tar de sementes, folhas, vermes, 
larvas e pequenos crustáceos.

Curiosidades: A Marreca-Cabocla possui 
um grasnido que contém de quatro a cinco 
sílabas. Esse grasnido é utilizado para a co-
municação do bando. Esse animal necessi-
ta de proteção, já que são alvos da caça de 
subsistência ou para serem domesticados.
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Viuvinha 
  (Fluvicola nengeta)

Aparência: É um animal de peque-
no porte. Apresenta coloração branca 
em grande parte do seu corpo. Tem 
em suas asas um tom marrom-acin-
zentado e em sua cauda a coloração 
preta com a ponta branca. Apresen-
ta uma faixa preta no rosto, como se 
estivesse usando uma máscara.

Tamanho e peso: O 
corpo mede entre 23 e 
28 centímetros e  pesa 
entre 10 e 20 gramas.

Origem: É encon-
trado na América do 
Sul.
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Habitat: Áreas jun-
to a rios ou lago-
as. Costuma fazer o 
seu ninho em árvores 
próximas à água, utili-
zando como estrutura 
pequenos gravetos.

Alimentação: Costuma 
se alimentar prioritaria-
mente de pequenos artró-
podes.

Curiosidades: Os machos da espécie Viu-
vinha na época de reprodução, costumam 
levantar a cauda (formato de leque) mos-
trando a parte de baixo das asas. A Viuvinha 
é capaz de defender seu ninho contra pre-
dadores maiores.
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Falcão-de-coleira  
(Falco femoralis)

Aparência: É um animal de 
médio porte. Apresenta ca-
beça, testa, nuca e costas de 
coloração cinza. Parte do seu 
rosto possui a coloração bran-
ca-amarelada (bochechas, 
garganta) e partes escuras 
(em torno dos olhos, lateral 
e parte superior da cabeça). 
Suas asas apresentam uma 
coloração marrom, com faixas 
brancas (que podem ser ob-
servadas no voo). Sua cauda 
apresenta coloração escura 
com algumas faixas brancas 
e a ponta da cauda branca.

Tamanho e 
peso: O corpo 

mede entre 43 a 
45 centímetros, 

e pesa entre 
200 e 400 gra-
mas. A fêmea 
apresenta um 

tamanho maior 
que o macho.

Origem: São encontra-
dos nas américas.
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Habitat: Normalmente é encon-
trado em ecossistemas abertos 
como: campos naturais e borda 
de matas, podendo ser encon-
trados em áreas agrícolas ou ur-
banas. Essa espécie não constrói 
ninhos, ela ocupa ninhos já feitos 
por outras espécies.

Alimentação: Se 
alimenta de insetos, 
pequenos répteis, pe-
quenos mamíferos e 
pássaros menores.

Curiosidades: O Falcão-de-Coleira ge-
ralmente é monogâmico, possuindo um 
território para a reprodução. As fêmeas fi-
cam nos ninhos alimentando sua ninhada, 
criando e o protegendo de predadores, já 
os machos caçam. Esse tipo de animal re-
side no território de reprodução durante 
todo o ano.
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Bico-de-lacre 
 (Estrida astrila)

Aparência: É um animal de 
pequeno porte. Apresenta um 
tom acastanhado nas costas 
e acinzentado no peito, com 
umas manchas avermelhadas 
(os machos apresentam um 
tom mais avermelhado no seu 
peito do que a fêmea). Possui 
uma coloração vermelha ao 
redor de seu olho.

Tamanho e 
peso: O corpo 
mede entre 
10 a 13 centí-
metros e pesa  
entre 7 e  10 
gramas.

Origem: É de ori-
gem Africana, e 
está pela extensão 
do Brasil e Portugal.

<<Sumário



93

Habitat: Normalmente é en-
contrado em paisagens abertas, 
campos ou até em áreas urba-
nas. O bico-de-lacre faz seu ni-
nho em arbustos fechados, apre-
sentando uma forma esférica ou 
oval, utilizando capim, penas de 
galinha ou algodão.

Alimentação: Sua alimenta-
ção consiste em sementes de 
gramíneas.

Curiosidades: O bico-de-lacre foi intro-
duzido em Portugal e posteriormente che-
gou ao Brasil através dos navios negreiros, 
durante o tempo de D. Pedro I. No território 
brasileiro Manaus é o limite mais extremo 
norte onde pode se encontrar esse animal.
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Canário-da-terra  
(Sicalis flaveola)

Aparência: Pássaro de co-
loração laranja sobre testa e 
face, corpo amarelo-limão 
nos machos e estrias escu-
ras nas costas.

Tamanho e 
peso: Mede   
aproxima-

damente 13,5 
centímetros de 
comprimento e 
pesa em torno 
de 20 gramas.

Origem: Encontrado em várias regiões do 
Brasil e muitos locais da América do Sul.
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Habitat: Vive em campos secos, 
campos de cultura e caatinga, 
bordas de Mata Atlântica, áreas de 
cerrado, campos naturais, pasta-
gens abandonadas, plantações e 
jardins gramados, sendo mais nu-
meroso em regiões áridas.

Alimentação: Sua 
dieta é composta 
por sementes.

Curiosidade: Devido à possibilidade dos 
machos brigarem até a morte, existe a 
prática de rinhas com estas aves. Durante 
as brigas, é comum que os machos danifi-
quem ou percam as penas da cabeça.
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Beija-flor-tesoura 
 (Eupetomena macroura)

Aparência: Cabeça, pescoço 
e parte superior do tórax de cor 
azul violeta com o restante da 
plumagem verde-escuro. Pe-
quena mancha branca atrás 
dos olhos, cauda azul-escuro e 
bico preto ligeiramente curva-
do para baixo. Tem como ca-
racterística principal a cauda 
longa. A fêmea é quase igual 
ao macho, sendo um pouco 
menor e mais pálida.

Tamanho 
e peso: Seu 
compri-
mento va-
ria de 15 a 
19 centíme-
tros e pesa 
entre 6 e 10 
gramas.

Origem: Ocorre na  
Guiana, Bolívia, Para-
guai e Brasil (exceto 
em certas regiões da 
Amazônia).
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Gavião-carrapateiro 
(Milvago chimachima)

Aparência: A cabeça, pes-
coço e partes inferiores são 
de cor creme e o dorso é mar-
rom-escuro. As asas são lon-
gas e com manchas brancas. 
A cauda é longa e com faixa 
larga e escura. Entre os olhos 
e o bico, há pele nua amare-
lo-alaranjado (nos machos) 
ou rosada (nas fêmeas).

Tamanho e 
peso: O adul-
to possui em 
média entre 
36 e 45 cm de 
comprimento 
e envergadura 
de 74 cm. 
 O peso varia 
de 277 a 335 
(machos) e de 
307 a 364 (fê-
meas) gramas.

Origem: Ocorrem em todo o Brasil. Mundialmente há 
registros em países como Uruguai e Argentina.
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Habitat: Vive em pas-
tagens, campos com 
árvores esparsas, vizi-
nhanças de cidades e 
margens de rodovias. 
É muito visto em áreas 
urbanas.

Alimentação: Alimen-
ta-se principalmente dos 
parasitas de bovinos e 
equinos como carrapa-
tos. E de  lagartas, cupins, 
carniça e frutas.

Pode-se dizer que é uma das poucas es-
pécies que se beneficiam do desmatamen-
to para a formação de pastos e criação de 
grandes rebanhos, pois encontra vasta quan-
tidade de carrapatos. Quando em sobrevoo, 
emite um grito agudo que soa como “pinhé”.
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MOLUSCOS
O grupo dos Moluscos abrange vários animais 

de corpo mole, que podem ou não conter uma 
concha, porém nesse catálogo iremos apenas 
apresentar um molusco que costuma circular 
pelo parque. Estamos falando do Caramujo-Gi-
gante-Africano (Achatina fulica)!

<<Sumário
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Caramujo-gigante-africano 
(Achatina fulica)

Aparência: Também conhecido como 
acatina, caracol-africano, caracol-gigan-
te-africano, caramujo-gigante ou rainha-
-da-África, este animal possui concha 
escura com manchas claras, alongada e 
cônica e sua borda costuma ser cortante.

Tamanho e peso: Esse 
animal pode medir cerca 
de 10 centímetros de com-
primento, 20 centímetros de 
altura e  pesar 200 gramas.

Origem: Nativo da África.
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Habitat: É um molusco terrestre que possui 
hábito semi arborícola (arborícola = ser que 
vive nas árvores) e, portanto, é comum encon-
trá-los em árvores, muros e paredes.

Alimentação: De-
vora plantas nativas 
e cultivadas, alimen-
tando-se vorazmen-
te de qualquer tipo de 
vegetação, podendo 
competir com espé-
cies nativas – inclu-
sive alimentando-se 
de outros caramujos.

Curiosidades: Essa espécie foi trazida da 
África para o Brasil  com o objetivo de subs-
tituir o escargot. A novidade não deu muito 
certo, levando os criadores a soltar o ani-
mal no meio ambiente. Apesar de o nome 
“caramujo-gigante-africano” ser ampla-
mente difundido, esse animal deveria re-
ceber a denominação de caracol. O termo 
caramujo é usado para moluscos com há-
bitos de vida aquáticas, o que não se aplica 
ao caramujo-gigante-africano.
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ATENÇÃO!
Esse caramujo é hospedeiro de duas espécies 
de vermes capazes de provocar doenças 
sérias, como a angiostrongilose abdominal, 
doença que provoca perfuração intestinal, de 
sintomas semelhantes aos da apendicite e a 
angiostrongilíase meningoencefálica, de sintomas 
variáveis, mas muitas vezes fatal. Tanto uma 
quanto outra ocorrem pela ingestão do parasita, 
seja pelo manuseio dos caramujos, ingestão destes 
animais sem prévio cozimento ou de alimentos 
contaminados por seu muco, como hortaliças e 
verduras. Assim, é importante não tocá-los ou 
utilizar luvas e sacolas se necessário. Caso toque, 
lave as mãos com água e sabão imediatamente.
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Não jogando lixo no 
chão. Jogue o lixo 

somente nas lixeiras.

Caso fume, não 
jogue guimbas ou 
cigarros acesos na 
grama ou no mato, 
pois pode causar 

incêndios.

COMO VOCÊ PODE AJUDAR?

<<Sumário
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ATENÇÃO!

Caso você encontre 
algum animal, não 

tente colocar a mão. 
Afaste-se e avise aos 
guardas do Parque.

Não dê alimento 
aos animais do 

Parque, pois este 
hábito  interfere na 

manutenção natural 
dos ecossistemas.

E também pode 
levar os animais a 
desnutrição (por 
conta da dieta 

inapropriada), e  
aumentar as chances 

de transmissão de 
doenças.

Então, vamos fazer parte dessa galera que 
ama a natureza e quer ver o bem dela? PARTIU!
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Considerações finais

Neste catálogo, pode ser observa-
do que o Parque Natural Municipal do 
Gericinó apresenta uma grande bio-
diversidade, o que passa despercebi-
do pela população local. Para prote-
ger as espécies presentes e auxiliar na  
conservação do parque, cabe a nós 
revermos os maus hábitos pois estes 
influenciam diretamente nos animais 
presentes em seu habitat.

A equipe organizadora 
deste catálogo tem o prazer 
de fazer parte dessa luta, e 
convidamos  todos vocês a 
se juntarem nessa maravi-
lhosa causa.

<<Sumário
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Canário-da-terra (Sicalis flaveola)
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Tesourinha (Tyrannus savana)
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Fotografias e vídeos utilizados 
para as ilustrações das espécies
Jiboia (Boa constrictor)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações da Jiboia a 
foto de:
KUZMIN, I. Boa Constrictors Kill By Stopping Blood Circulation. 
Smithsoniam Magazine. Disponível em: <https://www.smithso-
nianmag.com/science-nature/boa-constrictors-kill-stopping-
-blood-circulation-180956010/>.  Acesso em 27/10/2020.
ANIMALIA LIFE. Photo Gallery of - Green Boa Constrictor. Disponí-
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MARQUES, O. Boa constrictor Linnaeus, 1758. Disponível em: 
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trictor-linnaeus-1758.html>. Acesso em 27/10/2020.
Jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do Jacaré-de-
-papo-amarelo a foto de:
REVISTA REVESTRES. CAATINGA SELVAGEM – Jacaré-do-papo-
-amarelo (Caiman latirostris). Disponível em: <http://www.
revistarevestres.com.br/novas/andre-pessoa-exibe-exposi-
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em 26/10/2020.
VOITINA, C. jacaré-de-papo-amarelo. Aves Catarinenses. Dis-
ponível em: <http://www.avescatarinenses.com.br/fotos/4023>. 
Acesso em 26/10/2020.
NINHA BIO. Jacaré-do-papo-amarelo. Disponível em: <http://
www.ninha.bio.br/biologia/repteis_anfibios/reptil%20jacare%20
do%20papo%20amarelo.jpg>. Acesso em 26/10/2020.
Sagui-de-tufos-pretos (Callithrix penicillata)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do Sagui -de 
tufos-pretos a foto de:
NATIVE/EMBRAPA. Sagui. Native Alimentos. Disponível em: <ht-
tps://www.nativealimentos.com.br/sustentabilidade/biodiver-
sidade/animais/mamiferos/sagui-de-tufos-pretos/89>.  Aces-
so em 23/10/2020.
KORÍNEK, M. Sagui-preto características nome científico habitat 
e fotos. Mundo Ecologia. Disponível em: <https://www.mundo-
ecologia.com.br/animais/sagui-preto-caracteristicas-nome-
-cientifico-habitat-e-fotos/>.  Acesso em 23/10/2020.
Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações da Capivara a 
foto de:
MY IMAGENS - MICHA / SHUTTERSTOCK. Capivara. InfoEscola. 
Disponível em: <https://www.infoescola.com/mamiferos/capi-
vara/>.  Acesso em 16/10/2020.
DIAS, E. Filhote de Capivara chamando a Mamãe!. YouTube. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GHmtaxI-
K-tc&feature=emb_title>. Acesso em 16/10/2020.
KORNIN, C. W. Capivara é atropelada ao atravessar a rua e pro-
voca colisão com motociclista. Rádio Caçula. Disponível em: 
<https://www.radiocacula.com.br/noticias/capivara-e-atrope-
lada-ao-atravessar-a-rua-e-provoca-colisao-com-motoci-
clista>.  Acesso em 16/10/2020.
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Guaxinim (Procyon cancrivorus)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações da Guaxinim a 
foto de:
BEAUBOIS, C. Costa Rica - Crab-eating raccoon (Procyon can-
crivorus). Flickr. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/
cycy_bs/9620308950/>. Acesso em 19/10/2020.
SPATARI, A. Why Do Raccoons Wash Their Food?. howstuffworks. 
Disponível em: <https://animals.howstuffworks.com/mammals/
raccoons-wash-food.htm>. Acesso em 19/10/2020.
SIBBR. Procyon cancrivorus Cuvier, 1798.. SiBBR- Sistema de 
informação sobre a biodiversidade brasileira. Disponível em: 
<https://ala-bie.sibbr.gov.br/ala-bie/species/172270>. Acesso 
em 19/10/2020.
KIARASART. Crab eating raccoon. Deviant Art. Disponível em: 
<https://www.deviantart.com/kiarasart/art/crab-eating-rac-
coon-1-167837517>.  Acesso em 19/10/2020.
Caramujo-gigante-africano (Achatina fulica)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do Caramujo-
-gigante-africano a foto de:
REPORTER SUL. Vigilância Epidemiológica monitora aparecimen-
to de caramujo africano. Disponível em: <https://www.reporter-
sul.com.br/noticia/vigilancia-epidemiologica-monitora-apare-
cimento-de-caramujo-africano>. Acesso em 16/10/2020.
Gavião-caramujeiro (Rostrhamus sociabilis)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do Gavião-ca-
ramujeiro a foto de:
BARROS, J. S. Gavião-caramujeiro. Virtude birdwatching e na-
tureza. Disponível em: <https://virtude-ag.com/familias-favo-
ritas-aves-de-rapina-mar17-por-joao-sergio-barros/gaviao-
-caramujeiro/>. Acesso em 16/10/2020.
PETRY, L. F. Gavião-Caramujeiro. Olhares fotografia online. Dis-
ponível em: <https://olhares.com/gaviao-caramujeiro-fo-
to3423620.html>. Acesso em 16/10/2020.
Aves Pantanal. Gavião-Caramujeiro. Coleção de Conchas. 
Disponível em: <http://marcelomarks50.blogspot.com/2012/11/
gaviao-caramujeiro.html> Acesso em 16/10/2020.
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Gavião-Carrapateiro (Milvago chimachima) 
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do Gavião-
-carrapateiro a foto de:
TEVEZ, L. Gavião-Carrapateiro. Aves de Rapina Brasil. Disponível 
em: <http://www.avesderapinabrasil.com/milvago_chimachi-
ma.htm>. Acesso em 09/11/2020.
SINGER, M. [WA169512, Milvago chimachima (Vieillot, 1816)]. Wiki 
Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2010. Disponível em: 
<http://www.wikiaves.com/169512>. Acesso em 09/11/2020
MELLO, G. J. [WA526252, Milvago chimachima (Vieillot, 1816)]. 
Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2011. Disponível 
em: <http://www.wikiaves.com/526252>. Acesso em 09/11/2020
Socozinho (Butorides striata)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do Socozinho a 
foto de:
DUPONT, B. Socozinho. Wikimedia. Disponível em: <https://com-
mons.wikimedia.org/wiki/File:Green-backed_Heron_(Butori-
des_striata)_(13646356265).jpg>. Acesso em 02/11/2020.
MONTEIRO, M. P. [WA2042633, Butorides striata (Linnaeus, 1758)]. 
Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2016. Disponível 
em: <http://www.wikiaves.com/2042633>. Acesso em 03/11/2020.
Carão (Aramus guarauna) 
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do Carão a 
foto de:
AVES PANTANAL. Carão. Disponível em: <http://www.avespanta-
nal.com.br/paginas/61.htm>. Acesso em 22/10/2020.
HBLAIRH. Carão. Wikiwand. Disponível em: <https://www.wikiwa-
nd.com/pt/Car%C3%A3o>. Acesso em 22/10/2020.
Frango-d’água-azul (Porphyrio martinicus)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do Frango-
-d’água-azul a foto de:
FRANGETTO, L. Frango d’água azul. LFrangetto. disponível em: 
<http://www.lfrangetto.com.br/Fotos/Orquidario/slides/Fran-
go-d%27%C3%A1gua-azul%20(Porphyrio%20martinica).html>. 
Acesso em 05/11/2020.
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KLIMA NATURALI.  Porphyrula martinica. Disponível em: <http://
www.klimanaturali.org/2019/09/Porphyrula-martinica.html>. 
Acesso em 05/11/2020.
SOUL PERUIBE. Final feliz para frango d’água azul. Disponível em: 
<http://www.soulperuibe.com.br/final-feliz-para-o-frango-d-
-agua-azul/>. Acesso em 05/11/2020.
Jaçanã (Jacana jacana)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações da Jaçanã a 
foto de:
FISIOLOGIA ANIMAL. Jaçanã. Disponível em: <https://fisiologia-
animal.webnode.com.br/products/%20jacana%20jacana%20
(ja%C3%A7an%C3%A3/>. Acesso em 31/10/2020.
CIPRIANI, R. N. Jaçanã (Jacana jacana). G1. Disponível: <http://
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tos/2015/02/jacana.html:F1469378>. Acesso em 31/10/2020
Martim-pescador-grande (Megaceryle torquata)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do Martim-
-pescador-grande a foto de:
FENALTI, O. A. [WA302304, Megaceryle torquata (Linnaeus, 
1766)]. Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2010. Dis-
ponível em: <http://www.wikiaves.com/302304>. Acesso em 
08/11/2020.
D´AVILA, E. R. [WA868740, Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766)]. 
Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2013 Disponível 
em: <http://www.wikiaves.com/868740>. Acesso em 08/11/2020.
DAFFONSECA, J. A. [WA153757, Megaceryle torquata (Linnaeus, 
1766)]. Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2010 Dis-
ponível em: <http://www.wikiaves.com/153757>. Acesso em 
08/11/2020.
MEIER, J. P. [WA69959, Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766)]. 
Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2008. Dispo-
nível em: <http://www.wikiaves.com/69959>.  Acesso em 08 
Nov 2020. 
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Garça-vaqueira (Bubulcus ibis)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações da Garça-va-
queira a foto de:
SCHWANZ, J. Garça-vaqueira. Fotografando passarinhos. 
Disponível em: <http://www.fotografandopassarinhos.com.
br/2016/12/garca-vaqueira-se-alimentando-de.html>. Acesso 
em 31/10/2020.
VOITINA, C. Garça-vaqueira (Bubulcus ibis). Pinterest. Disponí-
vel em: <https://br.pinterest.com/pin/459648705701475509/>. 
Acesso em 31/10/2020.
VOITINA C. Garça-vaqueira. Aves Catarinenses. Disponível em: 
<http://www.avescatarinenses.com.br/fotos/3373>. Acesso em 
31/10/2020.
Coruja-buraqueira (Athene cunicularia) 
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações da Coruja-bu-
raqueira a foto de:
VOITINA, C. Coruja-buraqueira. Aves Catarinenses. Disponível 
em: <http://www.avescatarinenses.com.br/animais/1-aves/
30-coruja-buraqueira/88>. Acesso em 16/10/2020.
LORENZ, M. Burrowing Owlets. Flickr. Disponível em: <https://
www.flickr.com/photos/urban_jungle/5737557554>.  Acesso 
em 16/10/2020.
Maria-faceira (Syrigma sibilatrix)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações da Maria-fa-
ceira a foto de:
LIMA, L. Vocalização curiosa da Maria-faceira é flagrada em 
vídeo. G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/campinas-
-regiao/terra-da-gente/noticia/2020/09/14/vocalizacao-cu-
riosa-da-maria-faceira-e-flagrada-em-video.ghtml>. Acesso 
em 16/10/2020.
GAIA MÃE TERRA. Garça brasileira Maria-faceira. YouTube. Dis-
ponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GqEVnhJN-
rWo>. Acesso em 16/10/2020.

http://www.fotografandopassarinhos.com.br/2016/12/garca-vaqueira-se-alimentando-de.html
http://www.fotografandopassarinhos.com.br/2016/12/garca-vaqueira-se-alimentando-de.html
https://br.pinterest.com/pin/459648705701475509/
http://www.avescatarinenses.com.br/fotos/3373
http://www.avescatarinenses.com.br/animais/1-aves/30-coruja-buraqueira/88
http://www.avescatarinenses.com.br/animais/1-aves/30-coruja-buraqueira/88
https://www.flickr.com/photos/urban_jungle/5737557554
https://www.flickr.com/photos/urban_jungle/5737557554
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2020/09/14/vocalizacao-curiosa-da-maria-faceira-e-flagrada-em-video.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2020/09/14/vocalizacao-curiosa-da-maria-faceira-e-flagrada-em-video.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2020/09/14/vocalizacao-curiosa-da-maria-faceira-e-flagrada-em-video.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=GqEVnhJNrWo
https://www.youtube.com/watch?v=GqEVnhJNrWo


122

Acauã (Herpetotheres cachinnans)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do acauã as 
fotos de:
CASA DOS PASSAROS. Acauã. Disponível em: <https://casados-
passaros.net/acaua/>. Acesso em 15/10/2020.
CLUBE DO CRIADOR. Acauã. Disponível em:<https://www.clube-
docriador.com/passaros/29/acaua>. Acesso em 15/10/2020
RETANA, M. Alchetron. Disponível em: <https://alchetron.com/
Laughing-falcon>. Acesso em 15/10/2020.
Freirinha (Arundinicola leucocephala)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações da freirinha a 
foto de:
ALARCON, A. Freirinha - Arundicola Leucocephala (casal).Fli-
ckriver. Disponível em: <https://www.flickriver.com/photos/
adolfo__alarcon/8138295872/>.  Acesso em 24/10/2020.
LOPES, M. Freirinha. Disponível em: <https://i.pinimg.com/ori-
ginals/64/48/28/6448280fbb9e6722690c5c7a13060ceb.jpg>.  
Acesso em 24/10/2020.
SANCHES, D. Arundinicola leucocephala. Wikimedia. Disponí-
vel em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arundinico-
la_leucocephala_-Piraju,_Sao_Paulo,_Brasil_-female-8.jpg>.  
Acesso em 24/10/2020.
Garça-branca-grande (Ardea alba)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações da Garça-
-branca-grande a foto de:
WIKIMEDIA. Garça-branca-grande. Disponível em:<https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Gar%C3%A-
7a-branca-grande_WA2537859.jpg>. Acesso em 30/10/2020
CASA DOS PÁSSAROS. Garça-branca-grande. Disponível em: 
<https://casadospassaros.net/garca-branca-grande/>.  Aces-
so em 30/10/2020.
FERRARIN, O. Garça-branca-grande reproduz-se em colonias e 
ocorre em todo o país. G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/
sp/campinas-regiao/terra-da-gente/fauna/noticia/2016/11/
garca-branca-grande-reproduz-se-em-colonias-e-ocorre-
-em-todo-o-pais.html>. Acesso em 30/10/2020
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Garça-moura (Ardea cocoi) 
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações da Garça 
moura a foto de:
GROSSET, A. Garça-moura. Arthur Grosset’s Birds. Disponível em: 
<http://www.arthurgrosset.com/sabirds/photos/ardcoc31482.
jpg>.  Acesso em 21/10/2020.
GROSSET, A. Garça-moura. Arthur Grosset’s Birds. Disponível em: 
<http://www.arthurgrosset.com/sabirds/photos/ardcoc21784.
jpg>.  Acesso em 21/10/2020.
SALES, O. C. Cocoi Heron (Ardea cocoi). Pintrest. Disponível em: 
<https://www.pinterest.fr/pin/558305685060358835/>. Acesso 
em 21/10/2020.
Irerê (Dendrocygna viduata)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do Irerê a foto 
de:
PINTEREST. Irerê. Disponível em: <https://www.pinterest.
pt/pin/819795938393414061/?amp_client_id=CLIENT_
ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&amp_ur-
l=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.pt%2Famp%2Fpin%-
2F819795938393414061%2F>.  Acesso em 02/11/2020.
DALPAZ, L. [WA257701, Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766)]. 
Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2010. Disponível 
em: <http://www.wikiaves.com/257701>. Acesso em 02/11/2020
GALLACCI, R. [WA298167, Dendrocygna viduata (Linnaeus, 
1766)]. Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2011. Dis-
ponível em: <http://www.wikiaves.com/298167>. Acesso em 
02/11/2020.
Pica-pau-anão-barrado (Picumnus cirratus) 
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do Pica-pau-
-anão-barrado a foto de:
SATTLER, D. [WA1393450, Picumnus cirratus Temminck, 1825]. 
Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2014. Disponível 
em: <http://www.wikiaves.com/1393450>. Acesso em 10/11/2020
SOUZA, J. S. [WA2058960, Picumnus cirratus Temminck, 1825]. 
Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2016. Disponível 
em: <http://www.wikiaves.com/2058960>. Acesso em 10/11/2020.
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ZAMLUTI, K. [WA3744477, Picumnus cirratus Temminck, 1825]. 
Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2018. Disponível 
em: <http://www.wikiaves.com/3744477>. Acesso em 10/11/2020.
Suiriri (Tyrannus melancholicus)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do Suiriri a foto 
de:
LOPES, C. M. [WA485616, Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819]. 
Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2011. Disponível 
em: <http://www.wikiaves.com/485616>. Acesso em 16/10/2020. 
BRUNO, S. F. [WA82904, Tyrannus albogularis Burmeister, 1856]. 
Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2008. Disponível 
em: <http://www.wikiaves.com/82904>. Acesso em 16/10/2020
Anu-preto (Crotophaga ani)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do Anu-preto a 
foto de:
CASA DOS PÁSSAROS. Anu-preto. Disponível em: <https://casa-
dospassaros.net/anu-preto/>.  Acesso em 15/10/2020.
FOCADO EM VOCÊ. Video do pássaro Anu-preto. Disponível em: 
<https://www.focadoemvoce.com/noticias/video-do-passaro-
-anu-preto/>.  Acesso em 15/10/2020.
DA FONSECA, J. R. Anu-preto. wikipédia. Disponível em: <https://
pt.wikipedia.org/wiki/Anu-preto> ou <https://www.wikiwand.
com/pt/Crotophaga>. Acesso em: 15/10/2020.
Alma-de-gato (Piaya cayana)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações da Alma-de-
-gato as fotos de: 
PEIXOTO, H. J. (2015). [WA1735018, Piaya cayana (Linnaeus, 
1766)]. Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Disponí-
vel em: <http://www.wikiaves.com/1735018> Acesso em 15 Out 
2020.
CASA DOS PÁSSAROS. Alma de gato. Disponível em: <https://ca-
sadospassaros.net/alma-de-gato/>. Acesso em 15/10/2020
FARIA, S. P. Zoologico virtual do koba. Disponível em: <http://
zoologicovirtualdokoba.blogspot.com/2013/12/alma-de-gato.
html>.  Acesso em 17/10/2020.
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Periquito-rei (Eupsittula aurea) 
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do Periquito-
-rei a foto de:
CORRÊA, O. S. [WA1699048, Eupsittula aurea (Gmelin, 1788)]. 
Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2015. Dispo-
nível em: <http://www.wikiaves.com/1699048>. Acesso em 
16/10/2020. 
CRIADOURO PEDRA BRANCA. Periquito-Rei. Criadouro pedra 
branca. Disponível em: <https://www.criadouropedrabran-
ca.com.br/comprar-passaro/periquito-rei/>.  Acesso em 
16/10/2020.
SAMPAIO, B. R. Ave da semana periquito-rei. Buraco das araras 
ecoturismo. Disponível em: <http://buracodasararasecotu-
rismo.blogspot.com/2013/09/ave-da-semana-periquito-rei.
html>. Acesso em 16/10/2020.
Saci (Tapera naevia) 
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do Saci a foto 
de:
AUDINE, M. G. Saci. Virtude Birdwatching e natureza. Disponí-
vel em: <https://virtude-ag.com/michel-audine/>.  Acesso em 
16/10/2020.
G1. Vídeo registra o canto de uma lendária “ave fantasma”. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/ter-
ra-da-gente/vc-no-terra-da-gente/noticia/video-registra-o-
-canto-de-uma-lendaria-ave-fantasma.ghtml>.  Acesso em: 
16/10/2020.
PET FRIENDS. O saci existe, mas é uma ave. Pet Friends Disponí-
vel em: <https://petfriends.com.br/o-saci-existe-mas-e-uma-
-ave/>.  Acesso em 16/10/2020.
Pica-pau-carijó (Colaptes melanochloros)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do Pica-pau 
-verde-barrado a foto de:
BRANDÃO, F. C. Série com o Pica-pau-carijó ou pica-pau-ver-
de-barrado (Colaptes melanochloros). Flickriver. Disponível 
em: <https://www.flickriver.com/photos/flaviocb/2080779573/>. 
Acesso em 16/10/2020.
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MUZI, V. C. [WA483365, Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788)]. 
Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2011 Disponível 
em: <http://www.wikiaves.com/483365>. Acesso em 16/10/2020. 
Coleirinho (Sporophila caerulescens)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do  Coleirinho 
a foto de:
AOPE. Papa-capim-coleiro. Disponível em: <https://www.
aope.org.br/especies/papa-capim-coleiro-2/> Acesso em 
18/01/2021.
ADOLFO BUTZKE BLOG. Coleirinho - Sporophila caerules-
cens. Disponível em: <http://adolfobutzkeblog.blogspot.
com/2016/03/coleirinho-sporophila-caerulescens.html>. Aces-
so em 18/01/2021.
Rolinha-de-asa-canela (Columbina minuta)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações da rolinha-de-
-asa-canela a foto de:
LEMOS, J. S. Rolinha-de-asa-canela . Jornal das aves e peixes. 
Disponível em: <http://www.jornaldasavesepeixes.net/2018/10/
conhecendo-columbina-minuta-rolinha-de.html>. Acesso em 
25/10/2020.
Bacurau (Nyctidromus albicollis)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do Bacurau a 
foto de:
CULTURA MIX. Bacurau. Disponível em: <https://meioambiente.
culturamix.com/ecologia/fauna/bacurau-de-rabo-branco>. 
Acesso em 09/11/2020.
SILVA, S. G. [WA984231, Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789)]. 
Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2013. Disponível 
em: <http://www.wikiaves.com/984231>. Acesso em 09/11/2020.
GUAITOLINI, A. C. [WA757941, Nyctidromus albicollis (Gmelin, 
1789)]. Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2012. Dis-
ponível em: <http://www.wikiaves.com/757941>. Acesso em 
09/11/202
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Urubu-de-cabeça-amarela (Cathartes burrovianus)
Utilizou-se como inspiração para as ilustrações do Urubu-ca-
beça-amarela a foto de:
MORAES, G. Urubu-de-cabeça-amarela. Biofaces. Disponível 
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