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Introdução

A área verde do Aeroporto Campo de Marte, local onde se situa o Hospital de Força 
Aérea de São Paulo (HFASP) e demais Unidades militares e civis, possui significativa im-
portância ambiental na Zona Norte da Cidade de São Paulo, sendo um resquício de matas 
ciliares e varjões do rio Tietê. 

A extensão dessa área aproxima-se a 114 hectares, contendo construções arquitetôni-
cas, ruas, pista de aviação, florestas, lagos e campos gramados, com uma rica e abundante 
fauna silvestre, contendo animais dos grupos herpetofauna, avifauna e mastofauna, entre 
outros.

Em destaque, vale ressaltar a avifauna, por sua exuberância e dinamismo. “A avifauna 
desperta nas pessoas o interesse por sua beleza, comportamento, carisma e vocalização, 
bem como por sua correlação com a flora e demais elementos da fauna, motivando-nos a 
promover ações para preservar e conservar o meio ambiente” (Videira, 2020).

A área verde deste estudo possui mais de uma centena de espécies, entre endêmicas 
da Mata Atlântica, migratórias e exóticas, todas catalogadas na área do Aeroporto Campo 
de Marte mediante o “Projeto de Levantamento de Aves em Áreas Militares”, iniciado em 
2007, resultante da parceria entre o Centro de Estudos Ornitológicos (CEO) e a Comissão 
do Verde e Meio Ambiente do Centro Médico da Polícia Militar (CVMA/C Med). O projeto 
em questão foi estendido a 15 complexos militares no estado de São Paulo, pertencentes 
ao Exército Brasileiro, à Força Aérea Brasileira e à Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
decorrente de seu sucesso.

Na Força Aérea Brasileira, o projeto em questão está sendo desenvolvido nos seguin-
tes complexos: na Capital (Aeroporto Campo de Marte e IV Comando Aéreo Regional); em 
Guarulhos (Base Aérea de São Paulo); em Guaratinguetá (Escola de Especialistas de Aero-
náutica); em Pirassununga (Academia da Força Aérea Brasileira); em São José dos Campos 
(Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) e no Guarujá (Base Aérea de Santos).

Curiosidade: a fim de potencializar a oferta alimentar à avifauna no Campo de Marte, 
foi realizado entre os anos de 2011 a 2012, o plantio aproximado de 1.000 mudas arbóreas 
nativas na área verde do HFASP em parceria entre o Hospital, a Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente e a empresa M.S.M. Construções e Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. O plantio foi coordenado por este pesquisador, somado aos plantios esporádicos rea-
lizados pelo 1º Ten Aer R1 Caetano Beccari, veterano da Aeronáutica e membro honorário 
do Centro de Estudos Ornitológicos - CEO (“in memoriam” 1924 - 2020).
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Informações complementares

O presente guia potencializa a publicidade dos trabalhos realizados pelo 
CEO, mediante o “Projeto de Levantamento de Aves em Áreas Militares”, da 
mesma forma que foi realizado na Invernada do Barro Branco da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, com a publicação do e-book Guia das Aves da Inver-
nada do Barro Branco. 1 ed. São Paulo, Fontenele Publicações,  ISBN - 978-65-
86227-16-1 (Videira, 2020).

O complexo do Campo de Marte, possui Aeroporto compartilhado, com 
parte da área física sob controle do Comando da Aeronáutica e outra sob a 
administração da Infraero, empresa pública federal brasileira subordinada à Se-
cretaria de Aviação Civil - SAC.

Além das atividades aeroportuárias e da escola de aviação, o Campo de 
Marte abriga as seguintes Unidades da Força Aérea Brasileira, o Grupamento de 
Apoio de São Paulo (GAP-SP); Hospital de Força Aérea de São Paulo (HFASP); o 
Parque de Material da Aeronáutica (PAMA-SP); a Prefeitura de Aeronáutica de 
São Paulo (PASP); o Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáu-
tica de São Paulo (SEREP-SP) e os Serviços Regionais de Investigação e Preven-
ção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA-IV). Possui, ainda, Unidades da Secre-
taria de Segurança Pública do Estado de São Paulo com o Comando de Aviação 
da Polícia Militar (CAvPM) “João Negrão” e o Serviço Aerotático da Polícia Civil. 
Também encontramos a administração da Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero).

Ressalta-se que a grande área florestal existente no Campo de Marte é um 
oásis para a natureza.  Essa área verde é resquício da mata ciliar do Rio Tietê, 
contendo nascentes, regatos e lagos em seu interior, um habitat fundamental 
para a fauna silvestre ainda existente na maior cidade do Brasil, chamada São 
Paulo.

O Campo de Marte é um ponto verde dentro da megalópole São Paulo, que 
possibilita a reprodução de importantes aves, como o gavião-asa-de-telha (Pa-
rabuteo unicinctus). Infelizmente essa ave consta na lista de espécies ameaça-

https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infraero
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_Brasileira
https://www2.fab.mil.br/cenipa/index.php/servicos-regionais/117-servicos-regionais-de-investigacao-e-prevencao-de-acidentes-aeronauticos-seripa
https://www2.fab.mil.br/cenipa/index.php/servicos-regionais/117-servicos-regionais-de-investigacao-e-prevencao-de-acidentes-aeronauticos-seripa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Civil
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das de extinção no estado de São Paulo, conforme Decreto nº 63.853/18, anexo 
II. Motivo o qual a sociedade paulistana necessita se mobilizar para ajudar a 
preservar e conservar essa área tão importante para todos.

Este estudo científico atende toda a nomenclatura e ordem sistemática pa-
dronizada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos possibilitando aos 
militares e civis que desempenham suas funções no complexo do Aeroporto 
Campo de Marte, terem conhecimento da avifauna local de forma correta e 
didática, por meio de fotos, informações e direcionamentos para links que pos-
sibilitem escutar a vocalização da ave e acrescer mais informações sobre ela, o 
que torna este Guia um excelente material educativo que poderá ser utilizado 
por qualquer pessoa. Portanto, este estudo é motivador de importantes refle-
xões a respeito da natureza, sobre nossa relação com ela e nosso comprometi-
mento com o seu futuro.

Boa leitura.
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Complexo do Aeroporto Campo de Marte

Fonte: Google Earth. 2020.

Dimensões aproximadas da área do Campo de Marte: 1.138.440 m2 
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Orientações sobre a topografia das aves
Desenho: Arthur Ferrão
Inspirado no Guia de Campo Aves da Grande São Paulo.
DEVELEY, P.F. e ENDRIGO, E.
Também disponibilizado no Guia das Aves da Invernada do Barro Branco. (VIDEIRA, F.F.) 

 
                                                                                                                                                           

                                  

        
1 fronte; testa 9 barriga 17 uropígio
2 loro 10 tarso 18 dorso
3 maxila superior 11 dedo 19 coberteiras da asa
4 mandíbula 12 unha 20 pescoço
5 mento 13 flanco 21 nuca
6 garganta 14 rêmiges; asa 22 píleo
7 peito 15 crisso
8 encontro 16 retrizes; cauda
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Irerê
Dendrocygna viduata

Foto: Ferrão

O irerê, também conhecido por paturi, marrecão, entre outros nomes, é 
uma ave da família Anatidae.

Alimenta-se basicamente de plantas submersas e gramíneas nas margens 
dos lagos existentes na área verde do complexo do Campo de Marte.

Ele é um pato muito popular no estado de São Paulo, costuma viver em 
bandos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/irere

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/anatidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/irere
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Marreca-ananaí
Amazonetta brasiliensis

Foto: Ferrão

A marreca-ananaí, também conhecida como pé-vermelho, é uma ave per-
tencente à família Anatidae.

Alimenta-se em banhados ou em pequenas lagoas. Seu hábito alimentar 
constitue em folhagens, sementes e invertebrados.

Possui o costume de ficar grande parte do tempo, dentro da água e nas 
margens procurando alimento.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pe-vermelho

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/anatidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pe-vermelho
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Mergulhão-caçador
Podilymbus podiceps

Foto: Silvia Faustino Linhares

O mergulhão-caçador pertencente à família Podicipedidae. Atualmente é o 
único representante vivo do gênero Podilymbus.

Seu alimento se resume em peixes pequenos, cobras aquáticas, crustáceos 
e anfíbios.

Vive em lagos e lagoas com vegetação aquática flutuante. Ao caçar mergu-
lha demoradamente podendo ficar mais de 40 segundos submerso.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/mergulhao-cacador

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/podicipedidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/mergulhao-cacador
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Biguá
Nannopterum brasilianus

Foto: Ferrão

O biguá é uma ave aquática da família Phalacrocoracidae.
Alimenta-se de pequenos peixes e artrópodes aquáticos, como crustáceos. 
No Campo de Marte, o biguá vive entre os lagos e lagoas existentes na área 

do complexo verde. 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/bigua

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/phalacrocoracidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/bigua
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Socó-dorminhoco
Nycticorax nycticorax

Foto: Ferrão

O socó-dorminhoco, também conhecido como savacu, pertence à famí-
lia Ardeidae.

Alimenta-se de peixes, anfíbios, crustáceos, insetos, pequenos répteis e 
filhotes de outras aves.

É comum encontrá-lo próximo aos lagos e lagoas existentes na área verde 
do complexo do Campo de Marte.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/savacu

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/ardeidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
http://www.wikiaves.com.br/wiki/savacu
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Socozinho
Butorides striata

Foto: Ferrão

O socozinho é uma ave da família Ardeidae e podemos encontrá-la próxi-
mo ao lago existente na área do HFASP.

Alimenta-se de peixes, insetos aquáticos, caranguejos, moluscos, anfíbios 
e répteis. Permanece imóvel por longos períodos, empoleirado sobre a água ou 
em suas proximidades à espera de presas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/socozinho

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/ardeidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
http://www.wikiaves.com.br/wiki/socozinho
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Garça-branca-grande
Ardea alba 

Foto: Silvia Faustino Linhares

A garça-branca-grande é uma ave da família Ardeidae.
Podemos encontrá-la próximo ao lago existente na área do HFASP.
Alimenta-se principalmente de peixes e também de pequenos roedores, 

anfíbios, répteis, insetos, além de pequenas aves.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/garca-branca-grande

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/ardeidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
http://www.wikiaves.com.br/wiki/garca-branca-grande
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Maria-faceira
Syrigma sibilatrix

Foto: Silvia Faustino Linhares

A maria-faceira é uma garça que geralmente vive solitária ou aos pares.
Podemos encontrá-la na área verde do complexo do Campo de Marte, pró-

ximo aos lagos no interior da mata.
Alimenta-se de insetos, anfíbios, pequenos roedores, peixes, minhocas e 

outros invertebrados.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/maria-faceira

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/maria-faceira
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Garça-branca-pequena
Egretta thula

Foto: Mario Olyntho 

A garça-branca-pequena apresenta bico e tarsos pretos, e dedos dos pés 
amarelos.

Alimenta-se de peixes de forma bastante ativa. Aprecia também insetos, 
larvas, caranguejos, anfíbios e pequenos répteis.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/garca-branca-pequena

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/garca-branca-pequena
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Curicaca
Theristicus caudatus

Foto: Alvaro A. de A. Nascimento Silva

A curicaca é uma ave da família Threskiornithidae.
Seu canto lembra as sílabas do seu nome onomatopeico “curicaca”.
Alimenta-se de artrópodes e pequenos vertebrados.
É costume encontrá-la próximo ao campo de futebol do HFASP.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/curicaca

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/threskiornithidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/curicaca
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Urubu-preto
Coragyps atratus 

Foto: Ferrão

Os urubus possuem significativa importância na natureza, mantêm o am-
biente limpo, eliminando desde carcaças até ossos de animais mortos.

Ave do grupo dos abutres do Novo Mundo. Conhecido como urubu-de-ca-
beça-preta. 

É comum encontrá-los na área do HFASP pousados no prédio.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/urubu-de-cabeca-preta

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/urubu-de-cabeca-preta
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Gavião-peneira
Elanus leucurus

Foto: Luciano Monferrari

O gavião-peneira é uma ave pertencente à família Accipitridae. Também 
conhecida como gavião-peneirador, peneira e peneireiro-cinzento.

Caça pairando no ar por longo período, a fim de examinar o chão em busca 
de pequenos vertebrados e artrópodes.

É comum encontrá-los pairando no ar sobre a área verde do Campo de 
Marte.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-peneira

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/perfil_monferrari
http://www.wikiaves.com.br/wiki/accipitridae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-peneira
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Tauató-miúdo
Accipiter striatus

Foto: Luiz Bravo

A ave tauató-miúdo pertencente à família Accipitridae, também é conheci-
da pelo nome de gavião-miúdo.

É encontrado sobrevoando a mata do complexo do Campo de Marte.
Ao alimentar-se, não hesita em atacar presas de tamanho maior. Sua dieta 

consiste principalmente em pequenas aves, incluindo pequenos roedores e pe-
quenas rãs.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
https://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-miudo

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/accipitridae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
https://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-miudo
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Gavião-carijó
Rupornis magnirostris

Foto: Andréa Pires

O gavião-carijó é uma ave de rapina Accipitriforme da família Accipitridae. 
É comum ouvir sua vocalização na área verde do Aeroporto Campo de Marte. 

Alimenta-se de insetos, aves, lagartos e morcegos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-carijo

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/accipitriformes
http://www.wikiaves.com.br/wiki/accipitridae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-carijo
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Gavião-asa-de-telha
Parabuteo unicinctus

Foto: Silvia Faustino Linhares

O gavião-asa-de-telha é uma ave da família Accipitridae. Ave símbolo do 
HFASP, considerando que em 2010, avistamos um grupo no Campo de Marte, o 
primeiro registro dessa espécie na capital de São Paulo após anos sem registro. 

Infelizmente essa ave consta na lista de espécies ameaçadas de extinção no 
Estado de São Paulo, conforme Decreto nº 63.853/18.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-asa-de-telha

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/accipitridae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-asa-de-telha
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Gavião-de-cauda-curta
Buteo brachyurus

Foto: João Carlos (Cal) Martins

 
O gavião-de-cauda-curta é uma ave da família Accipitridae. 
Alimenta-se, principalmente de outras aves, além de répteis, invertebra-

dos, anfíbios e roedores.
É visto voando sobre o Campo de Marte.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
https://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-de-cauda-curta

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/accipitridae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-de-cauda-curta
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Saracura-do-mato
Aramides saracura 

Foto: Constantino Melo

A saracura-do-mato é uma ave gruiforme da família Rallidae. Bastante aris-
ca. 

É observada embrenhada na vegetação do Aeroporto Campo de Marte e 
no HFASP.

Alimenta-se de ovos de pererecas, pequenos anfíbios e insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/saracura-do-mato

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_cdemelo
http://www.wikiaves.com.br/wiki/gruiformes
http://www.wikiaves.com.br/wiki/rallidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/saracura-do-mato
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Saracura-sanã
Pardirallus nigricans 

Foto: Constantino Melo

A saracura-sanã pertence à família Rallidae. 
É encontrada entre a vegetação fechada da floresta do Aeroporto Campo 

de Marte, sendo muito arisca. 
Alimenta-se de pequenos anfíbios, insetos, brotos, capins, larvas em brejos 

e beiras de lagos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/saracura-sana

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_cdemelo
http://www.wikiaves.com.br/wiki/rallidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/saracura-sana


Guia das Aves do Campo de Marte

40 | Página

Galinha-d’água
Gallinula galeata

Foto: Ferrão

A galinha-d’água é uma ave  da família Rallidae.  
Ave aquática das mais comuns no Estado de São Paulo, ela caminha sobre 

a vegetação mais densa, comendo brotos e caçando artrópodes e pequenos 
vertebrados.

É comum encontrá-la nos lagos do Campo de Marte.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/frango-d_agua-comum

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/rallidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/frango-d_agua-comum
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Quero-quero
Vanellus chilensis 

Foto: Ferrão

Ave bastante comum, encontrada nos jardins e campos do HFASP e, ainda, 
nas bordas da pista do Aeroporto Campo de Marte.

Sua vocalização deu origem a seu nome onomatopeico “quero-quero”.
Alimenta-se de invertebrados aquáticos, pequenos peixes e, ainda, de ar-

trópodes e moluscos terrestres.
A foto em pauta foi tirada no heliponto do HFASP.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/quero-quero

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/quero-quero
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Rolinha-roxa
Columbina talpacoti 

Foto: Mario Olyntho

A rolinha-roxa, conhecida como rolinha-caldo-de-feijão, é uma ave 
pertencente à família Columbidae.

Pomba mais comum no Brasil, muito presente no HFASP e bem adaptada 
ao meio urbano.

Alimenta-se de grãos encontrados no chão.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/rolinha-roxa

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/columbidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/rolinha-roxa
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Pombo-doméstico
Columba livia 

Foto: Mario Olyntho

O pombo-doméstico é uma espécie originária da Eurásia e África, introdu-
zida no Brasil no início da colonização portuguesa. Adaptou-se perfeitamente à 
vida nas cidades e em todos os continentes, com exceção da Antártica. 

As fezes dessa ave podem transmitir muitas doenças ao homem, como 
histoplasmose, salmonelose, criptococose, toxoplasmose, entre muitas outras.  

Alimenta-se de restos de alimentos, sementes e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pombo-domestico

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/pombo-domestico
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Pomba-asa-branca
Patagioenas picazuro 

Foto: Luiz Fernando Figueiredo

A pomba-asa-branca é uma ave da família Columbidae. Vive nos campos 
com árvores, áreas urbanas, cerrados, caatingas e florestas de galeria. 

Frequentemente pode ser encontrada em toda a área do Aeroporto Campo 
de Marte.

Foi referenciada na famosa música “Asa Branca” do Luiz Gonzaga.
Alimenta-se de sementes e pequenos frutos geralmente coletados no solo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pomba-asa-branca

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/columbidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pomba-asa-branca
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Avoante
Zenaida auriculata 

Foto: Silvia Faustino Linhares

A avoante, conhecida como pomba-de-bando, é uma ave da família Colum-
bidae. 

Alimenta-se de grãos silvestres e de brotos de plantações.
Costuma ser vista, em grupos, em todas as Unidades Militares do Campo 

de Marte.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/avoante

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/columbidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/columbidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/avoante
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Juriti-pupu
Leptotila verreauxi

Foto: Silvia Faustino Linhares

A juriti-pupu ou juriti é uma ave da família Columbidae. 
É granívora e frugívora.  Alimenta-se de grãos, sementes, frutas e vegetais. 
Vive nas matas e ambientes bem arborizados, como o encontrado no HFASP.

   

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/juriti-pupu

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/columbidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/juriti-pupu
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Juriti-de-testa-branca
Leptotila rufaxilla

Foto: Flavio Guglielmino

A juriti-de-testa-branca, também conhecida como juriti-gemedeira, per-
tence à família Columbidae. 

O ritmo de sua vocalização a diferencia da juriti-pupu (Leptotila verreauxi).
Ela é granívora e frugívora, presente nas proximidades do HFASP.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/juriti-gemedeira

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_flavioguglielmino
http://www.wikiaves.com.br/wiki/juriti-gemedeira
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Alma-de-gato
Piaya cayana

Foto: Flavio Guglielmino

A alma-de-gato é uma ave  da família Cuculidae. Possuidora de uma enor-
me cauda, que fica levemente caída durante o voo.

Sua alimentação é basicamente composta de insetos. 
É encontrada na mata do Campo de Marte e ao redor do HFASP.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/alma-de-gato

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/cuculidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/alma-de-gato
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Anu-preto
Crotophaga ani 

Foto: Ferrão

O anu-preto pertence à família Cuculidae. É um animal carnívoro, alimen-
ta-se de gafanhotos, percevejos, aranhas, miriápodes, entre outros artrópodes. 

Encontrado frequentemente na área do Aeroporto Campo de Marte.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/anu-preto

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/cuculidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
http://www.wikiaves.com.br/wiki/anu-preto
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Anu-branco
Guira guira 

Foto: Constantino Melo

O anu-branco é uma ave da família Cuculidae, possuidor de uma longa cal-
da. 

Alimenta-se de gafanhotos, percevejos, aranhas, miriápodes, peixes, lagar-
tas, lagartixas, camundongos, rãs e filhotes de aves.

Costumam ficar em grupo na área verde dos fundos do HFASP.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/anu-branco

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/cuculidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/anu-branco
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Coruja-buraqueira  
Athene cunicularia 

Foto: Ferrão

A coruja-buraqueira é uma ave da família Strigidae. Possui hábitos diurnos 
e noturnos, mas é ativa, principalmente durante o crepúsculo.

É uma predadora carnívora e voraz, alimenta-se de artrópodes e pequenos 
vertebrados.

O indivíduo da foto foi registrado ao lado do heliponto do HFASP. 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/coruja-buraqueira

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/bacurau-tesoura
http://www.wikiaves.com.br/wiki/strigidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/coruja-buraqueira
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Urutau  
Nyctibius griseus 

Foto: Luiz Bravo

O urutau é uma ave da família Nyctibiidae. Conhecido também como mãe-
-da-lua.

O nome urutau é tupi e significa “ave fantasma”, decorrente de lendas e 
seu canto sombrio.

Possui o hábito de vocalizar à noite.  Em uma dessas vocalizações, encontra-
mos essa ave na mata localizada no final da pista do Aeroporto Campo de Marte.

Alimenta-se de insetos noturnos em voo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/mae-da-lua

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/bacurau-tesoura
http://www.wikiaves.com.br/wiki/nyctibiidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/mae-da-lua
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Bacurau  
Nyctidromus albicollis 

Foto: Silvia Faustino Linhares

O bacurau é uma ave da família Caprimulgidae, conhecido por curiango.
Animal com hábito noturno.  
Alimenta-se de vários tipos de insetos, como besouros, mariposas, borbo-

letas, abelhas, vespas e formigas, os quais são capturados em voos curtos. 
No Campo de Marte é encontrada caçando insetos, nas bordas da mata no 

período noturno.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/bacurau

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/bacurau-tesoura
https://www.wikiaves.com.br/bacurau-tesoura
http://www.wikiaves.com.br/wiki/caprimulgidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/bacurau
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Bacurau-chintã  
 Hydropsalis parvula 

Foto: Silvia Faustino Linhares

O bacurau-chintã é uma ave pertencente à família Caprimulgidae e possui 
hábito noturno. 

Alimenta-se de insetos que captura em voo.
É encontrado nos campos e arbustos localizados próximo ao HFASP.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/bacurau-chinta

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/bacurau-tesoura
http://www.wikiaves.com.br/wiki/caprimulgiformes
http://www.wikiaves.com.br/wiki/caprimulgidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/bacurau-chinta
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Andorinhão-do-temporal  
Chaetura meridionalis 

Foto: Demis Bucci

O andorinhão-do-temporal é uma ave pertencente à família Apodidae.
É visto em bandos em determinada época do ano sobrevoando a área ver-

de do Campo de Marte, alimentando-se de pequenos insetos durante o voo 
acrobático.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinhao-do-temporal

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/bacurau-tesoura
http://www.wikiaves.com.br/perfil_demisbucci
http://www.wikiaves.com.br/wiki/apodiformes
http://www.wikiaves.com.br/wiki/apodidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinhao-do-temporal
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Beija-flor-tesoura
Eupetomena macroura 

Foto: Maria Albers

O beija-flor-tesoura é abundante na região do estudo, com um tempera-
mento agressivo com relação às outras aves nectarívoras que adentram em seu 
território alimentar. 

A beleza dessa ave com suas cores cintilantes, somada à sua capacidade de 
pairar no ar, é incrível, pois desafia a gravidade.

Muito comum encontrá-la próximo às flores dos jardins existentes no HFASP.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-tesoura

Retorne ao Índice

https://www.sinonimos.com.br/cintilante/
http://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-tesoura
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Beija-flor-de-peito-azul
Amazilia lactea

Foto: André Ricardo de Souza

O beija-flor-de-peito-azul é uma pequena ave com aproximadamente 9 cm, 
comum na região do Campo de Marte. Podemos encontrá-la nos jardins do 
HFASP.

Como as demais aves da família Trochilidae, possui uma beleza típica.
Alimenta-se de néctar e pequenos insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-de-peito-azul

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/trochilidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
http://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-de-peito-azul
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Martim-pescador-grande
Megaceryle torquata

Foto: Ferrão

O martim-pescador-grande é uma ave da família Alcedinidae. 
Alimenta-se preferentemente de peixes, que são visualizados de um poleiro 

alto nas margens de lagos e lagoas.
É visto com frequência nas bordas do principal lago existente no interior da 

floresta do Campo de Marte. 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/martim-pescador-grande

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/alcedinidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
http://www.wikiaves.com.br/wiki/martim-pescador-grande
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Martim-pescador-verde
Chloroceryle amazona

Foto: Luiz Bravo

O martim-pescador-verde é uma ave da família Alcedinidae. 
Alimenta-se de peixes e crustáceo. Pode pairar no ar para mergulhar em 

águas abertas.
É encontrado nas bordas do principal lago existente no interior da floresta 

do Campo de Marte. 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/martim-pescador-verde

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
http://www.wikiaves.com.br/wiki/martim-pescador-verde
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Martim-pescador-pequeno
Chloroceryle americana

Foto: Cárin Duarte

O martim-pescador-pequeno é uma ave da família Alcedinidae. 
Alimenta-se preferentemente de peixes e crustáceo, sendo uma espécie de 

hábitos generalista.
É visto com frequência nas bordas dos lagos existentes no Campo de Marte 

e no HAFSP. 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/martim-pescador-pequeno

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/alcedinidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
http://www.wikiaves.com.br/wiki/martim-pescador-grande
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Pica-pau-branco
Melanerpes candidus

Foto: Cárin Duarte

O pica-pau-branco, conhecido por birro, pertence à família Picidae.
Costuma ser visto entre os galhos das árvores da floresta do Campo de 

Marte.
Alimenta-se de insetos, larvas, sementes, frutos e mel.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-branco

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/picidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-branco
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Pica-pau-verde-barrado
Colaptes melanochloros 

Foto: Demis Bucci

Pica-pau pertencente à família Picidae. Ave imponente com hábitos em 
paisagens abertas. 

Visto com frequência nas árvores que margeiam o HFASP e no interior da 
floresta do Campo de Marte.

Alimenta-se de formigas, cupins e outros artrópodes. 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-verde-barrado

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/picidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-verde-barrado
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Pica-pau-do-campo
Colaptes campestris

Foto: Luiz Fernando Figueiredo

O pica-pau-do-campo é um grande pica-pau sul-americano, campestre e 
terrícola, pertencente à família Picidae.

Vive em pequenos bandos, pousando com frequência no solo. É comum 
encontrá-lo nos jardins e praças internas, do HFASP.

Alimenta-se de insetos, principalmente formigas e cupins. 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-do-campo

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/picidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-do-campo
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Pica-pau-de-cabeça-amarela
Celeus flavescens

Foto: Cárin Duarte 

Pica-pau-de-cabeça-amarela, conhecido como joão-velho.  Ave muito bo-
nita da família Picidae. 

Costuma ser visto entre as árvores atrás do HFASP.
Alimenta-se de insetos, suas larvas e ovos, formigas e cupins — nas árvores 

ou no solo — e de uma grande variedade de frutas e bagas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-de-cabeca-amarela

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/picidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-de-cabeca-amarela
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Pica-pau-de-banda-branca
Dryocopus lineatus

Foto: André Ricardo de Souza

O pica-pau-de-banda-branca é uma ave pertencente à família Picidae. 
Sua vocalização é ouvida nas matas do Aeroporto Campo de Marte.
Possui uma beleza singular e um tamanho de 35 cm.
Alimenta-se de insetos, larvas, sementes e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-de-banda-branca

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/picidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-de-banda-branca
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Carcará
Caracara plancus

Foto: Ferrão

O carcará é visto tanto sozinho como em bandos numerosos, em redor de 
mamíferos e carcaças.  Corre o comensalismo entre carcarás e urubus.

É comum observá-lo no HFASP, em alguns momentos, junto de urubus.
Não é um predador especializado, mas generalista e oportunista. 
Essa ave foi referenciada na famosa canção “Carcará”, composta por João 

do Valle e José Cândido, interpretada pela Maria Bethânia.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/carcara

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
http://www.wikiaves.com.br/wiki/a_vocalizacao_das_aves
http://www.wikiaves.com.br/wiki/carcara
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Maracanã-pequena
Diopsittaca nobilis

Foto: Silvia Faustino Linhares

A maracanã-pequena é uma ave da família Psittacidae, que vive em grupos.
Presente nas matas do Aeroporto Campo de Marte.
Alimenta-se de coquinhos de palmeiras silvestres e outros frutos. É bastan-

te barulhenta.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/maracana-pequena

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/maracana-pequena
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Periquitão
Psittacara leucophthalmus

Foto: Edu Martins

O periquitão é conhecido também por periquitão-maracanã, pertence à 
família Psittacidae.

Vive em grupos barulhentos, que frequenta toda a área do Aeroporto Cam-
po de Marte.

Sua alimentação consiste, principalmente, de frutos e sementes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/periquitao-maracana

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
http://www.wikiaves.com.br/wiki/periquitao-maracana
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Tuim
Forpus xanthopterygius

Foto: Demis Bucci

O tuim é um dos menores representantes da família Psittacidae.  Encontra-
do no Campo de Marte em pequenos bandos.

Sua cor verde se confunde com as folhas das árvores, fazendo-o passar 
despercebido no ambiente. Somente o som de sua vocalização denuncia sua 
presença.

Alimenta-se de frutos, sementes e brotos. 
 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
https://www.wikiaves.com.br/wiki/tuim

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/wiki/tuim
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Periquito-rico
Brotogeris tirica

Foto: André Ricardo de Souza

O periquito-rico é uma ave da família Psittacidae, conhecido por periquito-
-verde.  

Extremamente inteligente e popular na cidade de São Paulo e no Aeropor-
to Campo de Marte, onde podemos ouvir sua vocalização típica e admirá-lo 
sobre as árvores.

Costuma viver em grupos barulhentos. 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/periquito-rico

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/periquito-rico
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Periquito-de-encontro-amarelo
Brotogeris chiriri

Foto: Luiz Bravo 

O periquito-de-encontro-amarelo é uma ave  da família Psittacidae.
Podemos encontrar bandos dessa ave em campos de vegetação baixa exis-

tentes no Campo de Marte. 
Alimenta-se de frutos, sementes, flores e néctar.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/periquito-de-encontro-amarelo

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/psittacidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
http://www.wikiaves.com.br/wiki/periquito-de-encontro-amarelo
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Papagaio-verdadeiro
Amazona aestiva 

Foto: Luciano Monferrari 

O papagaio-verdadeiro é uma ave inteligente da família Psittacidae. 
É comum encontrá-lo pelas manhãs, cruzam o céu do Campo de Marte, 

vocalizando, geralmente em dupla. 
Alimenta-se de sementes e frutos.
Infelizmente essa ave consta na lista de espécies ameaçadas de extinção no 

Estado de São Paulo, conforme Decreto nº 63.853/18.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/papagaio-verdadeiro

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/psittacidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
http://www.wikiaves.com.br/wiki/papagaio-verdadeiro


Guia das Aves do Campo de Marte

Página | 73

Papa-formiga-de-grota
Myrmoderus squamosus 

Foto: Luiz Bravo 

O papa-formiga-de-grota é uma ave pequena pertencente à família Tham-
nophilidae. 

Vive no interior das matas existentes no Aeroporto Campo de Marte. 
Em casais, alimentam-se forrageando a serrapilheira da floresta.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/papa-formiga-de-grota

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/thamnophilidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/thamnophilidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/papa-formiga-de-grota
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João-de-barro
Furnarius rufus

Foto: Ferrão

O joão-de-barro é famoso pelo seu ninho em formato de forno, muito bem 
estruturado. 

É visto com seu andar elegante, revirando a gramínea a procura de alimento 
no HFASP.

Alimenta-se de frutas, cupins, formigas, minhocas e restos alimentares hu-
manos, como pedaços de pão.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/joao-de-barro

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/joao-de-barro
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Curutié
Certhiaxis cinnamomeus

Foto: Evaldo Cesari

O curutié é uma ave pertencente à família Furnariidae.
Podemos encontrá-lo próximo às lagoas e lagos existentes no Campo de 

Marte.
Alimenta-se de artrópodes e moluscos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/curutie

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_evaldojr
http://www.wikiaves.com.br/wiki/furnariidae
http://www.wikiaves.com.br/curutie
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Pichororé
Synallaxis ruficapilla

Foto: Cárin Duarte

O pichororé é uma ave passeriforme da família Furnariidae.
Vive em casais no sub-bosque da mata do Campo de Marte.
Alimenta-se de insetos e suas larvas, aranhas, entre outros artrópodes e 

moluscos. 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
https://www.wikiaves.com.br/wiki/pichorore

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/wiki/passeriformes
https://www.wikiaves.com.br/wiki/furnariidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/pichorore
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Petrim
Synallaxis frontalis

Foto: Luciano Monferrari

O petrim é uma ave pertencente à família Furnariidae.
Em casais é visto no meio dos arbustos das bordas das matas do Campo de 

Marte.
Alimenta-se de insetos, aranhas e outros artrópodes e moluscos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/petrim

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/furnariidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/petrim
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João-teneném
Synallaxis spixi

Foto: Luiz Bravo

O joão-teneném é uma ave pertencente à família Furnariidae.
É encontrado nas bordas das florestas do Campo de Marte, empoleirando-se 

nos galhos das árvores.
Alimenta-se de artrópodes. Possui o costume de procurar alimento nos ra-

mos baixos e ocasionalmente no solo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/joao-tenenem

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/furnariidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/joao-tenenem
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Arredio-pálido
Cranioleuca pallida 

Foto: Luiz Bravo

O arredio-pálido é uma ave da família Furnariidae. Também conhecido 
como joão-de-pau ou joão-pálido.

Encontramos o arredio-pálido sobre as copas das margens da mata do Ae-
roporto Campo de Marte. 

Alimenta-se de artrópodes, caçando em bandos mistos, procurando ali-
mento entre as folhas e ramos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/arredio-palido

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/furnariidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/arredio-palido
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Ferreirinho-relógio
Todirostrum cinereum

Foto: Luiz Bravo

O ferreirinho-relógio é encontrado com frequência entre a vegetação nos 
jardins do HFASP. Pertencente à família Rhynchocyclidae.

Ave pequena, com apenas 8 cm de tamanho.
Alimenta-se de artrópodes, caçando no meio das folhagens das árvores.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/ferreirinho-relogio

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/rhynchocyclidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/ferreirinho-relogio
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Risadinha
Camptostoma obsoletum

Foto: Cárin Duarte 

O risadinha é uma ave da família Tyrannidae, é visto em casais no alto das 
árvores existentes na borda da mata do Campo de Marte.

É uma pequena ave, com aproximadamente 10 cm de tamanho.
Alimenta-se de invertebrados e frutos. 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
https://www.wikiaves.com.br/wiki/risadinha

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/tyrannidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/risadinha
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Guaracava-de-barriga-amarela
Elaenia flavogaster

Foto: Silvia Faustino Linhares 

A guaracava-de-barriga-amarela é uma ave da família Tyrannidae.
Vive em casais ou pequenos grupos familiares, sendo vista nas copas das 

árvores da floresta do Campo de Marte.
Alimenta-se principalmente de pequenos frutos e invertebrados, como 

cupins voadores.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
https://www.wikiaves.com.br/wiki/guaracava-de-barriga-amarela

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/wiki/guaracava-de-barriga-amarela
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Alegrinho
Serpophaga subcristata

Foto: Silvia Faustino Linhares

O alegrinho é uma ave pequena pertencente à família Tyrannidae.
Vive na parte alta da copa da mata no Campo de Marte, porém é visto ca-

çando no ar, no solo ou na vegetação baixa.
Alimenta-se de insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
https://www.wikiaves.com.br/wiki/alegrinho

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/wiki/alegrinho
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Bem-te-vi
Pitangus sulphuratus

Foto: Edu Martins 

O bem-te-vi é uma ave bastante conhecida em todo Campo de Marte.
Seu canto lembra as sílabas do seu nome onomatopeico “bem-te-vi”.
É uma ave agressiva, ameaça gaviões e urubus; quando esses se aproxi-

mam de seu território. Costuma pousar em lugares salientes, como postes e 
topos de árvores.

Curiosidade: essa ave foi referenciada na canção “Bem-te-vi” de Renato 
Terra, no início da década de 80.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/bem-te-vi

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/bem-te-vi
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Suiriri-cavaleiro
Machetornis rixosa

Foto: Ferrão 

O suiriri-cavaleiro é uma ave  da família Tyrannidae. 
A foto em questão, foi realizada na beira da pista de aviação do Aeroporto 

Campo de Marte. Quando a equipe do CEO andava pela grama, insetos acaba-
vam pulando e o suiriri-cavaleiro, oportunista que é, aproveita a oportunidade 
para se alimentar, seguindo a equipe o tempo todo.

Vive a maior parte do tempo no solo em paisagens abertas, campos de cul-
tura e parques nas cidades.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
https://www.wikiaves.com.br/wiki/suiriri-cavaleiro

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/wiki/suiriri-cavaleiro
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Bem-te-vi-rajado
Myiodynastes maculatus

Foto: Luciano Monferrari

O bem-te-vi-rajado pertence à família Tyrannidae. 
Alimenta-se de insetos, que apanha em voo, e de pequenos frutos, como o 

da canela-amarela, sendo um dispersor de sementes. 
Vive em casais e habita as partes internas das matas ciliares encontradas 

no complexo do Campo de Marte.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/bem-te-vi-rajado

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/tyrannidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/bem-te-vi-rajado
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Neinei
Megarynchus pitangua 

Foto: Cárin Duarte 

O neinei é uma ave da família dos Tiranídeos.
É bastante ouvida na área do Campo de Marte, com vocalização onomato-

peica, a qual deu origem ao seu nome “neinei”. 
Alimenta-se de insetos, frutas, pequenos peixes, pequenos lagartos e filho-

tes de outras aves.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/neinei

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
https://www.wikiaves.com.br/wiki/tyrannidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/neinei
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Bentevizinho-de-penacho-vermelho
Myiozetetes similis 

Foto: Silvia Faustino Linhares

O bentevizinho-de-penacho-vermelho, conhecido como bem-te-vizinho, 
pertence à família Tyrannidae.

A vocalização dessa ave é ouvida nas bordas da mata próxima ao HFASP.
Alimenta-se de insetos, capturados durante pequenos voos, e de pequenas 

frutas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/bentevizinho-de-penacho-vermelho

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/tyrannidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/bentevizinho-de-penacho-vermelho
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Suiriri
Tyrannus melancholicus 

Foto: Silvia Faustino Linhares

O suiriri é uma ave da família Tyrannidae.
É encontrado em todo o Brasil. Adapta-se até aos maiores conglomerados 

urbanos. Está presente no Campo de Marte e é visto com certa frequência na 
área verde do HFASP.

Alimenta-se de artrópodes e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/suiriri

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/wiki/tyrannidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/suiriri


Guia das Aves do Campo de Marte

90 | Página

Tesourinha
Tyrannus savana 

Foto: Cárin Duarte

A tesourinha é uma ave  da família Tyrannidae.
Possui uma longa cauda bifurcada. Durante o voo realiza manobras acrobá-

ticas.
Ave migratória, formando grandes bandos durante os deslocamentos.
Alimenta-se de artrópodes e de pequenos frutos.
É encontrada no Campo de Marte nos meses quentes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/tesourinha

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
http://www.wikiaves.com.br/wiki/tesourinha
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Peitica
Empidonomus varius 

Foto: Silvia Faustino Linhares 

A peitica é um animal migratório, que se faz presente no Campo de Marte 
nos meses mais quentes. 

Vive em bordas de matas, capoeiras e outras formações com árvores de 
tamanho médio.

Alimenta-se de insetos alados, que apanha em voos curtos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/peitica

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/peitica


Guia das Aves do Campo de Marte

92 | Página

Filipe
Myiophobus fasciatus 

Foto: Cárin Duarte

O filipe é uma ave pertencente à família Tyrannidae. 
É encontrado nas bordas das matas do Campo de Marte e nas áreas aber-

tas.
Alimenta-se de insetos alados, que apanha em voos.

 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/filipe

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
http://www.wikiaves.com.br/wiki/tyrannidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/filipe
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Lavadeira-mascarada
Fluvicola nengeta

Foto: Cárin Duarte

A lavadeira-mascarada é uma ave  pertencente à família dos tiranídeos. 
Costuma viver em casais, que caminham ativamente pelo solo.

É visto com frequência no HFASP.
Alimenta-se de pequenos artrópodes que captura na lama das margens de 

rios.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/lavadeira-mascarada

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
https://www.wikiaves.com.br/wiki/tyrannidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/lavadeira-mascarada
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Primavera
Xolmis cinereus

Foto: Constantino Melo

A primavera é uma ave pertencente à família Tyrannidae.
Vive em regiões campestres.  No Aeroporto Campo de Marte é visto nas 

áreas gramadas.
Alimenta-se caçando insetos, aracnídeos, anfíbios, entre outros pequenos 

animais.  

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/primavera

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/tyrannidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/primavera
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Noivinha-branca
Xolmis velatus

Foto: Gilberto Casarin Lima

A noivinha-branca é uma ave da família Tyrannidae.
Vive solitária ou em casais, sendo pouco notada por seu canto. 
Alimenta-se principalmente de insetos capturados em voos curtos, retor-

nando em seguida ao poleiro, mas também consome pequenos frutos. 
Também é encontrada nas áreas do Campo de Marte.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/noivinha-branca

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/noivinha-branca
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Pitiguari
Cyclarhis gujanensis

Foto: Constantino Melo

O pitiguari é uma ave da família Vireonidae. Vive no alto das árvores, can-
tando com frequência durante o período diurno.

Sua vocalização é ouvida próximo ao HFASP, na área do complexo do Cam-
po de Marte.

Alimenta-se de invertebrados, apanhados no meio da vegetação.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pitiguari

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/vireonidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pitiguari
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Juruviara
Vireo chivi

Foto: Flavio Guglielmino

O juruviara é uma ave pertencente à família Vireonidae, migratória, que 
chega ao Campo de Marte nos meses mais quentes.

Vive no estrato médio das árvores.
Alimenta-se de insetos pequenos, como vespinhas, lagartas, formigas, be-

souros e cupins, aranhas e, às vezes, frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
https://www.wikiaves.com.br/wiki/juruviara

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/wiki/juruviara
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Andorinha-pequena-de-casa
Pygochelidon cyanoleuca 

Foto: Maria Albers

A andorinha-pequena-de-casa é uma ave da família Hirundinidae.
É muito presente na área do Campo de Marte, pois diariamente é vista 

sobrevoando acrobaticamente enquanto caçam insetos.
Passam a maior parte do dia voando, pousando apenas para descansar ou 

quando o tempo está ruim.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-pequena-de-casa

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/hirundinidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-pequena-de-casa
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Corruíra
Troglodytes musculus

Foto: Luiz Bravo 

A corruíra é uma pequena ave pertencente à família Troglodytidae. É 
comum vê-la nos jardins do HFASP e demais Unidades do complexo do Campo 
de Marte. 

Vive sozinha e em casais. 
Alimenta-se de pequenos insetos, aranhas e filhotes de lagartixa.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/corruira

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/corruira
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Sabiá-barranco
Turdus leucomelas

Foto: Luiz Bravo 

O sabiá-barranco é uma ave pertencente à família Turdidae, também 
conhecido como sabiá-branco, é comumente encontrado e ouvido nos jardins 
do HFASP.

Alimenta-se basicamente de minhocas e artrópodes. Assim como outros 
sabiás, revira as folhas caídas em busca de pequenos invertebrados e se alimen-
ta de pequenos frutos. 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-barranco

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-barranco
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Sabiá-laranjeira
Turdus rufiventris

Foto: Luiz Bravo 

Ave símbolo do Estado de São Paulo e do Dia Nacional das Aves. Bastante 
comum no Campo de Marte, com sua vocalização típica.

Em todos os jardins das Unidades Militares existentes no complexo do Cam-
po de Marte, essa linda ave é costumeiramente vista.

Alimenta-se de insetos, larvas, minhocas e frutas maduras, incluindo as cul-
tivadas como: mamão, laranja e abacate. Come coquinhos de várias espécies de 
palmeiras.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-laranjeira

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-laranjeira
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Sabiá-poca
Turdus amaurochalinus

Foto: Luiz Bravo 

O sabiá-poca é uma ave pertencente à família Turdidae.
É encontrado nas bordas da mata do Aeroporto Campo de Marte, onde é 

comum ouvi-lo vocalizando com seu agradável cantar. 
Alimenta-se de invertebrados e pequenos frutos, principalmente no solo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-poca

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/turdidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-poca
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Sabiá-do-campo
Mimus saturninus

Foto: Luiz Fernando Figueiredo

É uma ave famosa por seu repertório de cantos, que imitam outras espé-
cies de aves. Pertence à família Mimidae.

Ela é abundante na área do Aeroporto Campo de Marte, vivendo em gru-
pos familiares.

Alimenta-se principalmente de invertebrados e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-do-campo

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-do-campo
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Caminheiro-zumbidor
Anthus lutescens

Foto: Evaldo Cesari

O caminheiro-zumbidor é uma ave pertencente à família Motacillidae.
É comum encontrá-lo no meio dos capins da beira da pista de aviação do 

Aeroporto Campo de Marte.
Alimenta-se de artrópodes e sementes.
Possui um canto bastante típico e sempre que canta, para de voar e cai al-

guns metros com as asas entreabertas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/caminheiro-zumbidor

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/motacillidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/caminheiro-zumbidor
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Tico-tico
Zonotrichia capensis 

Foto: André Ricardo de Souza

O tico-tico é uma ave da família Passerellidae.
Ele é encontrado em todas as áreas abertas do Campo de Marte, onde é 

comum. 
Alimenta-se de sementes, brotos, frutas e insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/tico-tico

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/passerellidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/tico-tico
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Pássaro-preto 
Gnorimopsar chopi 

Foto: Ferrão 

O pássaro-preto, conhecido também como graúna, é uma ave da família Ic-
teridae.

É visto no Campo de Marte normalmente em pequenos grupos barulhento.
Animal onívoro, alimentando-se de frutos, sementes, insetos, aranhas e 

outros invertebrados.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/grauna 

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/icteridae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/icteridae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/grauna
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Chupim
Molothrus bonariensis 

Foto: Cárin Duarte 

O chupim é uma ave pertencente à família Icteridae. 
Vocaliza em voo e é bastante conhecida por seu comportamento de parasi-

tar ninhos de outras espécies de ave, como por exemplo o do tico-tico. Nesses 
momentos, ele bota seus ovos no ninho do tico-tico, enganando-o e estimulan-
do-o a criar os tais filhotes como se fossem dele. Já foi vista, algumas vezes, essa 
prática nos jardins do HFASP, onde os supostos pais (tico-tico) alimentavam o 
filhote muito maior que era do chupim.

Alimenta-se de insetos, sementes e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/chupim

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/icteridae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/chupim
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Saíra-viúva
Pipraeidea melanonota 

Foto: Silvia Faustino Linhares

A saíra-viúva é uma ave pertencente à família Thraupidae.
Vive em casais no sub-bosque e estrato médio da mata e jardins existentes 

no Campo de Marte
Alimenta-se de frutos, insetos e sementes de alguns tipos de ervas dani-

nhas que são colhidas no topo das árvores, no tronco e nos galhos. 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
https://www.wikiaves.com.br/wiki/saira-viuva

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/wiki/thraupidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/saira-viuva
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Cardeal-do-nordeste
Paroaria dominicana

Foto: Gilberto Casarin Lima

O cardeal-do-nordeste é uma ave da família Thraupidae.
É encontrado nas beiras dos cursos d’água existentes no complexo do Aero-

porto Campo de Marte.
Alimenta-se de sementes e artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cardeal-do-nordeste

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/cardeal-do-nordeste
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Sanhaço-cinzento
Tangara sayaca

Foto: Cárin Duarte

O sanhaço-cinzento é uma ave da família Thraupidae.
Ela é a ave mais comum em nosso país e, também, no Aeroporto Campo de 

Marte.
Possui o hábito de andar em casais ou pequenos bandos.
Alimenta-se de frutos, folhas, brotos, flores e insetos, como aleluias, entre 

outros.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/sanhacu-cinzento

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/sanhacu-cinzento
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Sanhaço-do-coqueiro
Tangara palmarum

Foto: Ferrão

O sanhaço-do-coqueiro é uma ave da família Thraupidae.
Podemos encontrá-la com certa frequência nas palmeiras existentes no 

HFASP.
Vive em casais e pequenos grupos.
Alimenta-se caçando insetos no meio das folhas e em voo. Também come 

frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/sanhacu-do-coqueiro

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/sanhacu-do-coqueiro
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Saíra-amarela
Tangara cayana

Foto: Cárin Duarte

A saíra-amarela é uma ave pertencente à família Thraupidae.
Alimenta-se de frutos e insetos, como cupins e vespas.
Seu habitat é de matas abertas e ciliares, áreas cultivadas, parques e jar-

dins; motivo pelo qual encontramos, com frequência, essa ave nos jardins do 
HFASP.

Vive em casais, nos diferentes estratos da vegetação.
 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/saira-amarela

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/passeriformes
http://www.wikiaves.com.br/wiki/thraupidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/saira-amarela


Guia das Aves do Campo de Marte

Página | 113

Figuinha-de-rabo-castanho
Conirostrum speciosum

Foto: Luiz Bravo 

A figuinha-de-rabo-castanho é uma ave da família Thraupidae.
Vive na copa das árvores, em pares ou em pequenos grupos. 
É encontrada na floresta do Aeroporto Campo de Marte.
Alimenta-se de insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/figuinha-de-rabo-castanho

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/figuinha-de-rabo-castanho
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Canário-da-terra
Sicalis flaveola

Foto: Peter Mix

O canário-da-terra é uma ave muito graciosa da família Thraupidae, chama 
a atenção, considerando seu amarelo intenso.  Possui hábitos em campos se-
cos, bordas de matas, entre outros locais.  

Alimenta-se de sementes no chão.
É mais comum encontrá-lo próximo ao HFASP no Aeroporto Campo de 

Marte.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/canario-da-terra

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/canario-da-terra
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Tiziu
Volatinia jacarina

Foto (jovem): Ferrão 

O tiziu é uma ave da família Thraupidae. 
Ave pequena que vive em bandos, que podem chegar a dezenas de 

indivíduos. 
Possui o hábito de saltar para cima e pousa no mesmo local de origem. Seu 

canto lembra as sílabas do seu nome onomatopeico “ti” “ti” “tiziu”.
Alimentam-se de sementes e de insetos que captura.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/tiziu

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/tiziu
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Tiê-preto
Tachyphonus coronatus

Foto: Cárin Duarte

O tiê-preto é uma ave da família Thraupidae.
O macho possui um topete vermelho, nem sempre aparente.
É encontrado nos fragmentos de mata, no sub-bosque e jardins do comple-

xo do Aeroporto do Campo de Marte; alimentando-se de pequenos artrópodes, 
frutos e flores.

Costuma viver em casais.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/tie-preto

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/tie-preto
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Tiê-sangue
Ramphocelus bresilius 

Foto: Cárin Duarte 

O tiê-sangue, também conhecido como sangue-de-boi e tiê-fogo, é uma 
ave da família Thraupidae. 

Considerada ave símbolo da Mata Atlântica e uma das mais espetaculares 
do mundo. 

É visto aos pares nas bordas da floresta do Aeroporto Campo de Marte.
Alimentam-se de frutas, sendo um animal frugívoro. 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/tie-sangue

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/tie-sangue
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Saí-azul
Dacnis cayana 

Foto: Cárin Duarte 

O saí-azul é uma ave da família Thraupidae, possui hábitos em florestas, 
bordas das matas e jardins.  

A cor azul dessa ave enfeita o Campo de Marte. Vive em casal e/ou em pe-
quenos grupos. 

A fêmea é esverdeada. 
Alimentam-se de artrópodes, frutos e néctar. 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/sai-azul

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/sai-azul
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Cambacica
Coereba flaveola

Foto: Silvia Faustino Linhares

A cambacica é uma ave pertencente à família Thraupidae.
Vive solitária ou aos pares. É bastante ativa e muito comum encontrá-la nas 

áreas do Aeroporto Campo de Marte, em particular nos jardins do HFASP.
Alimenta-se de néctar, frutas e artrópodes. 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cambacica

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/cambacica
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Coleirinho
Sporophila caerulescens

Foto: Luiz Bravo

 

O coleirinho é uma ave pertencente à família Thraupidae.
Espécie mais popular do grupo dos papa-capins, sendo também a mais 

abundante, na maioria dos locais onde está presente.
Essa espécie é vista em gramíneas no Aeroporto do Campo de Marte, ali-

mentando-se de sementes. 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/coleirinho

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/passeriformes
http://www.wikiaves.com.br/wiki/sporophila
http://www.wikiaves.com.br/wiki/coleirinho
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Trinca-ferro
Saltator similis

Foto: Constantino Melo

O trinca-ferro é uma ave da família Thraupidae.
Possui canto melodioso muito apreciado pelas pessoas.
Vive em casais ou solitário.  É encontrado no sub-bosque da floresta exis-

tente no Campo de Marte. 
Animal onívoro, alimentando-se de frutos, insetos, sementes, folhas e 

flores.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
https://www.wikiaves.com.br/wiki/trinca-ferro

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/wiki/trinca-ferro
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Saí-canário
Thlypopsis sordida

Foto: Cárin Duarte

O saí-canário é pertencente à família Thraupidae, conhecido como canário-
-sapé.  

Vive em casais, no alto das árvores e em arbustos próximos ao solo. 
É encontrado nas áreas verdes do Aeroporto Campo de Marte, alimentan-

do-se de frutos, sementes e insetos capturados na folhagem.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
https://www.wikiaves.com.br/wiki/sai-canario

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/wiki/thraupidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/sai-canario
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Fim-fim
Euphonia chlorotica

Foto: Flavio Guglielmino

O fim-fim é uma ave da família Fringillidae.
Habita a mata baixa do complexo do Aeroporto Campo de Marte, porém, 

pode ser vista nas áreas de vegetação mais densa da floresta à procura de inse-
tos e frutos.

Alimenta-se de frutas e insetos. 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/fim-fim

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/fim-fim
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Bico-de-lacre
Estrilda astrild

Foto: Luiz Fernando Figueiredo 

O bico-de-lacre é uma ave pertencente à família Estrildidae.
É uma espécie exótica, proveniente da região sul da África e introduzida no 

Brasil através de navios negreiros no reinado de D. Pedro I.
É comum avistá-lo em grupos se alimentando entre as gramíneas do Aero-

porto Campo de Marte.
Alimenta-se de sementes, principalmente as de gramíneas. 

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/bico-de-lacre

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/bico-de-lacre
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Pardal
Passer domesticus

Foto: Ferrão 

O pardal trata-se de uma ave exótica, proveniente do Oriente Médio, per-
tencente à família Passeridae.

Sua chegada ao Brasil foi através de soltura no Rio de Janeiro.
Alimenta-se de sementes, flores, insetos, brotos de árvores e restos de ali-

mentos deixados pelos seres humanos. 
Ultimamente, sua aparição está diminuindo no complexo do Aeroporto 

Campo de Marte.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pardal

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/wiki/pardal
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