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Poema dedicado aos meus pais, Fábio Ferrão e Dinêila, e 
ao amor que possuem pelo meio ambiente. 

 
 

Entre os jatobás, o sabiá canta em seu altar. 

No Lago do Amor, os dois amantes a se beijar; 

Em uma dança meticulosa as folhas a se agitar; 

Onde o sino da Capela São Francisco badala sem parar, 

Enquanto no céu, as andorinhas desatam a voar; 

E enfim, ao anoitecer, a coruja pia ao luar. 

 

Bruna Ferrão 

(Escritora do Livro “A Águia de Prata ‐ Águias Imortais” e estudante 

Universitária em Jornalismo) 
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Introdução

O estudo em questão começou após o casal pesquisador, Dinêila Campos 
Ribeiro Videira e Fábio Ferrão Videira, iniciarem em 1998 o processo junto ao IEF 
(Instituto Estadual de Florestas do Estado de Minas Gerais) para transformar parte 
da propriedade rural que tinham no Distrito do Divino Espírito Santo, conhecido 
popularmente como Cavacos, município de Alterosa / MG, em Reserva Particular 
do Patrimônio Natural - RPPN, baseado no Decreto Estadual MG n° 39.401, de 
21/01/1998 e demais normas legais e regulamentares.

Foi difícil para o órgão público ambiental do estado de Minas Gerais entender 
o que era perpetuar as áreas pretendidas em RPPN, pois seriam os primeiros casos 
ocorridos na região do Sul de Minas,  estentendo assim o processo por quase três 
anos, porém em 26 de dezembro de 2001 foram publicados no Diário Oficial de Minas 
Gerais os devidos reconhecimentos das três Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural no município de Alterosa, sendo duas de propriedade do casal pesquisador 
(RPPN Josepha Mendes Ferrão com 0,55 ha e RPPN São Francisco de Assis com 4,20 
ha) e outra do David Ricci Justino, grande amigo do casal (RPPN Instituto Olho D’Água 
com 2,10 ha), a qual foi recentemente adquirida por Dinêila e Fábio Ferrão.

Para melhor entendimento, a RPPN é uma categoria de Unidade de Conservação 
(UC) particular, criada por iniciativa do proprietário e reconhecida pelo poder 
público. Não há exigências quanto ao tamanho, já que a sua criação depende apenas 
do desejo do proprietário. A RPPN pode ser criada em áreas rurais ou urbanas. 
Além de preservar belezas cênicas e ambientais históricos, as RPPNs assumem, 
cada vez mais, proteção de recursos hídricos, manejo de recursos naturais, 
desenvolvimento de pesquisas científicas, manutenção de equilíbrios climáticos 
ecológicos, entre vários outros serviços ambientais, desde que sejam autorizadas 
pelo órgão ambiental responsável pelo seu reconhecimento. Poderá haver nas 
RPPNs atividades recreativas, turísticas, educativas e de pesquisa. Informações 
adicionais poderão ser obtidas nos órgãos governamentais ambientais e também 
em organizações civis ambientais.
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Somado a isso, foi adquirido pelo casal responsável por este estudo, outra área nas 
proximidades das RPPNs, sendo 89% de uma área de 7,16 ha, transformada em Reserva 
Legal (RL), conforme Decreto Estadual MG nº 33.944, de 18/09/92, com intenção futura 
de reconhecê-la em RPPN, propriedade essa chamada de “Reserva Legal Pousada dos 
Tucanos”, decorrente do avistamento de dezenas de tucanuçus (Ramphastos toco) 
que pousaram em um determinado dia, sobre as árvores lá existentes, emocionando 
o casal pesquisador. Atualmente essa propriedade foi doada ao Dimas dos Reis Ribeiro 
(irmão da Dinêila), almejando sua conservação e preservação como reserva ambiental.

No município de Alterosa, em suas florestas naturais e exóticas, nas RPPNs 
mencionadas, bem como nas reservas legais ou em represas, lagos, rios, fazendas, 
sítios e chácaras, existe uma rica e abundante fauna silvestre, com presença de 
grandes e pequenos animais, como tatu-peba, tatu-galinha, tatu-canastra, tatu-de-
rabo-mole, tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, veado-campeiro, anta, cachorro-
do-mato, cachorro-vinagre, lobo-guará, jaguatirica, gato-mourisco, suçuarana, saruê, 
lebre, macaco-prego, sagui-dos-tufos-pretos, lontra, rato-silvestre, morcegos, lagarto-
teiú, serpentes, entre muitos outros animais selvagens. Porém, no presente estudo 
destacaremos a “AVIFAUNA” - conjunto das aves de uma região, mais precisamente a 
fauna ornitológica regional (Ferrão-Videira 2010). 

“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).

Curiosidade: O Fábio Ferrão e a Dinêila, com a colaboração de amigos e parentes, 
plantaram aproximadamente 12.000 mudas arbóreas nativas nas reservas ambientais 
referenciadas (RPPNs e RL), com o objetivo de potencializar a oferta alimentar a fauna 
silvestre do município e região.  Também construiram entre os anos de 1998 a 2000, 
a “Capela São Francisco de Assis” no interior do Sítio Videira, propriedade onde se 
localiza a RPPN Josepha Mendes Ferrão, atualmente pertencente ao casal Marcelo e 
Dinalva, compadres de Dinêila e Fábio Ferrão. A capela possui dois compartimentos 
no sótão destinados à reprodução de aves silvestres. Um orgulho ambiental local.
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Informações complementares

O presente guia potencializa a publicidade das ações que o Centro de Estudos 
Ornitológicos - CEO vem realizando nos últimos 36 anos de existência na ornitologia 
brasileira, com objetivo de congregar pessoas interessadas na observação de aves e 
temas correlacionados, contribuindo para a conservação da natureza em geral e das 
aves em particular, além de colaborar com a promoção da educação ambiental da 
população.

A região core do estudo, é o município de Alterosa e suas RPPNs, possuindo 
diversos habitat, os quais contribuem para uma rica e variada avifauna.

Ressalta-se que o presente estudo não está concluído, considerando haver muito 
mais espécies de aves que ainda não foram catalogadas na região estudada.

Este estudo científico atende toda a nomenclatura e ordem sistemática 
padronizada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, possibilitando aos 
munícipes de Alterosa e de seu Distrito, terem conhecimento da avifauna local de 
forma correta e didática, por meio de fotos, informações e direcionamentos para 
links que possibilitem 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 reflexões a 
respeito da natureza, sobre nossa relação com ela e nosso comprometimento com 
o seu futuro, sendo um interessante auxílio a ser explorado junto aos alunos das 
escolas de Alterosa.

Portanto, esperamos que este guia estimule outros proprietários de imóveis 
rurais a transformarem parte de suas propriedades em RPPN, da mesma forma que 
fizemos, possibilitando o aumento de áreas destinadas à conservação e preservação 
ambiental na região. Almejamos, ainda, que a Prefeitura Municipal de Alterosa 
colabore ajudando na realização da manutenção das cercanias e confecções de placas 
para as RPPNs, decorrente do recurso de ICMS-Ecológico que o município recebe há 
mais de uma década do Governo Estadual de Minas Gerais, justamente por possuir 
na área do município, essas 3 (três) RPPNs, recurso esse que nunca foi repassado 
para a manutenção e conservação das Reservas Particulares do Patrimônio Natural - 
RPPNs em pauta.

Boa leitura.
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Município de Alterosa

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Alterosa#/media/Ficheiro:MinasGerais_Municip_Alterosa.sv

Coordenadas   21° 14’ 56” S 46° 08’ 34” O
País Brasil
Unidade federativa Minas Gerais
Região intermediária Varginha
Região imediata Alfenas
Municípios limítrofes Carmo do Rio Claro, Alfenas, Areado, Monte Belo, Nova Resende e Conceição 

da Aparecida
Distância até a capital Belo Horizonte 
Distância até a cidade de São Paulo

324 km
342 km

Fonte adaptada: https://pt.wikipedia.org/wiki/Alterosa

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Alterosa&params=21_14_56_S_46_08_34_W_type:city_region:BR
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_geogr%C3%A1ficas_intermedi%C3%A1rias_e_imediatas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_regi%C3%B5es_geogr%C3%A1ficas_intermedi%C3%A1rias_e_imediatas_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_geogr%C3%A1ficas_intermedi%C3%A1rias_e_imediatas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_regi%C3%B5es_geogr%C3%A1ficas_intermedi%C3%A1rias_e_imediatas_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carmo_do_Rio_Claro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfenas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Areado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Belo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Resende
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_da_Aparecida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_da_Aparecida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alterosa
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Unidades de Conservação em
destaque RPPNs e RL

Vista aérea da área rural do Distrito do Divino Espírito Santos (Cavacos), município de 
Alterosa - MG, onde estão localizadas as Reservas em destaque do presente estudo. 

Fonte: Google Maps. 2019.

RPPN Instituto Olho D’Água

RPPN Josepha Mendes Ferrão (Lago do Amor)

RPPN São Francisco de Assis

RL Pousada dos Tucanos
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Capela São Francisco de Assis

Essa Capela foi projetada pelo ca-
sal pesquisador do presente estu-
do, com 2 (dois) compartimentos 
no sótão, destinados à reprodu-
ção de aves silvestres, permitindo 
repouso, abrigo, moradia e nidifi-
cação da avifauna silvestre local 
de vida livre.

Curiosidade: Já foram encontradas as seguintes espécies de aves utilizando a Capela como, 
a suindara, pica-pau-do-campo, periquitão, canário-da-terra, corruíra, suiriri-cavaleiro, 
bem-te-vi, joão-de-barro, noivinha-branca, entre outras que frequentam a Capela. Vespas 
e abelhas nativas também utilizam o local.
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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

Orientações sobre a morfologia das aves
Desenho: Arthur Ferrão
Inspirado no Guia de Campo Aves da Grande São Paulo.
(DEVELEY, P.F. e ENDRIGO, E.)
Também disponibilizado nos Guias de Aves da Invernada do Barro Branco; do Campo de 
Marte e do Complexo Militar do Cambuci. (VIDEIRA, F.F.) 
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Inhambu-chororó          
Crypturellus parvirostris

Foto (macho): Cárin Duarte

O Inhambu-chororó é uma ave da família Tinamidae.
Alimenta-se de pequenas sementes diversas, somado a insetos e vermes. 

Possui o costume de procurar pequenos artrópodes e moluscos entre as folhas 
caídas no solo, revirando folhas e paus podres com o bico à procura de alimento.

É difícil avistá-lo por ser muito arisco, mas é encontrado em áreas de 
Eucalyptus próximo à RPPN Josepha Mendes Ferrão, bem como, em capoeiras 
nativas vizinhas da RPPN Instituto Olho D’Água.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
http://www.wikiaves.com.br/wiki/tinamidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/inhambu-chororo


Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

Página | 29

Irerê                
Dendrocygna viduata

Foto: Silvia Faustino Linhares

O irerê é uma ave pertencente à família Anatidae.
Alimenta-se basicamente de plantas submersas e gramíneas nas margens 

dos lagos, lagoas e represas.  É encontrado em vários locais no município de 
Alterosa e também no lago vizinho à RPPN Instituto Olho D’Água.

Ele é um pato silvestre muito popular em nosso país, 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/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/anatidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/anatidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/irere
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Pato-do-mato     
Cairina moschata

Foto (macho): Ferrão

O pato-do-mato é uma ave percentente à família Anatidae.
Alimenta-se de raízes, sementes e folhas de plantas aquáticas, apanhadas 

flutuando ou através de filtragem da lama do fundo. Nada com a cabeça e 
pescoço afundados enquanto busca alimento.

É visto com grande frequência no açude do Sítio São Dimas e no lago da 
RPPN Josepha Mendes Ferrão.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/pato-do-mato
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Marreca-ananaí 
Amazonetta brasiliensis

Foto (macho): Constantino Melo

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

Alimenta-se em banhados, 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. Pode ser encontrada no lago vizinho a RPPN 
Instituto Olho D’Água.

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/perfil_cdemelo
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pe-vermelho
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pe-vermelho
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pe-vermelho
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pe-vermelho
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pe-vermelho
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pe-vermelho
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pe-vermelho
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pe-vermelho
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pe-vermelho
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Jacuguaçu      
Penelope obscura

Foto (macho): Ferrão

O jacuguaçu, conhecido também como jacuaçu, é uma ave de tamanho 
avantajado pertencente à família Cracidae.

Seu habitat está vinculado à floresta. É um animal frugívoro, embora, 
alimente-se também de folhas, brotos, grãos e insetos.

É encontrado nas RPPNs São Francisco de Assis e Instituto Olho D’Água e na 
RL Pousada dos Tucanos no interior de suas florestas e em suas bordas.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/jacuacu
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Tuiuiú             
Jabiru mycteria

Foto: Silvia Faustino Linhares

O tuiuiú é uma ave da família Ciconiidae, bastante grande, chegando a um 
metro e sessenta centímetros de altura.

Alimenta-se de peixes, moluscos, répteis, insetos e até pequenos mamíferos.
Sua presença em Alterosa vem aumentando nos últimos anos, após a 

diminuição das águas na represa de Furnas.
Ave constante na lista de espécies ameaçadas de extinção da fauna do 

Estado de Minas Gerais, conforme Normativa COPAM Nº 147/2010 - IEF.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/ciconiidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/tuiuiu
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Cabeça-seca  
Mycteria americana

Foto: Cárin Duarte

O cabeça-seca é uma ave da família Ciconiidae, podendo chegar a um metro 
de comprimento.

Alimenta-se coletivamente, com vários indivíduos se deslocando lado a lado 
em água rasa, movimentando o fundo lodoso com um dos pés para deslocar as 
presas, como peixes, anfíbios, pequenos répteis e grandes invertebrados.

Sua presença em Alterosa vem aumentando nos últimos anos, juntamente 
com o tuiuiú.

Ave constante na lista de espécies ameaçadas de extinção da fauna do 
Estado de Minas Gerais, conforme Normativa COPAM Nº 147/2010 - IEF.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
http://www.wikiaves.com.br/wiki/ciconiidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cabeca-seca
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Biguá              
Nannopterum brasilianus

Foto: Luiz Bravo

O biguá é uma ave aquática da família Phalacrocoracidae.
Alimenta-se de pequenos peixes e artrópodes aquáticos, como crustáceos.
É visto no açude do Sítio São Dimas, na RPPN Josepha Mendes Ferrão, bem 

como em outros locais, no braço da represa de Furnas que banha Alterosa.

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

Foto: Luiz Bravo

O socó-dorminhoco, também conhecido como savacu, pertence à família 
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 no município de 
Alterosa, principalmente no braço da represa que divide Alterosa com Areado.

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

Foto: Luiz Bravo

O socozinho é uma ave da família Ardeidae e podemos encontrá-la próxi- 
mo a lagos e lagoas de Alterosa.

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/perfil_bravo
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-vaqueira  
Bubulcus ibis

Foto (em plumagem nupcial): Cárin Duarte

A garça-vaqueira é uma ave da família Ardeidae. É uma espécie que se 
dispersou no continente americano, vinda da África. No continente africano 
está sempre associada às manadas dos grandes herbívoros.

Caça seu alimento longe da água, insetívora, alimentando-se de insetos 
espantados pelo gado e também de moscas no dorso destes animais.

Bastante presente na área rural de Alterosa e em seu Distrito.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
http://www.wikiaves.com.br/wiki/ardeidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/garca-vaqueira
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Garça-moura
Ardea cocoi

Foto: Silvia Faustino Linhares

A garça-moura é uma ave da família Ardeidae, sendo a maior das garças do 
Brasil, com envergadura de um metro e oitenta centímetros. 

Costuma ficar pousada nas margens dos rios e riachos existentes em Alterosa, 
inclusive é encontrada nas Reservas Ambientais em destaque neste estudo, em 
meio à vegetação, caçando peixes, sapos, rãs, pererecas, caranguejos, moluscos 
e pequenos répteis.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/garca-moura
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Garça-branca-grande    
Ardea alba

Foto: Luciano Monferrari

A garça-branca-grande é uma ave da família Ardeidae, podendo chegar a 
um pouco mais de um metro de comprimento. 

Alimenta-se principalmente de peixes e, ainda, de pequenos roedores, 
anfíbios, répteis, insetos, além de pequenas aves.

É vista próximo aos lagos e lagoas existentes na área rural de Alterosa e 
Cavacos.

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/perfil_monferrari
http://www.wikiaves.com.br/wiki/ardeidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/garca-branca-grande


Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

Página | 41

Garça-branca-pequena
Egretta thula

Foto: Luiz Bravo

A garça-branca-pequena é uma ave da família Ardeidae. 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.

Vive em grupos e se desloca em pequenas distâncias para dormir. Avistada 
nas bordas de lagos, rios e banhados existentes no município de Alterosa.

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/perfil_bravo
http://www.wikiaves.com.br/wiki/ardeidae


Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

42 | Página

Coró-coró      
Mesembrinibis cayennensis

Foto: Jarbas Mattos

O coró-coró é uma ave pertencente à família Threskiornithidae.
Alimenta-se de invertebrados como minhocas, insetos, crustáceos e 

moluscos e, também, de plantas aquáticas.
É frequente encontrá-lo nas matas úmidas e escuras da Reserva Legal 

Pousada dos Tucanos e também nas RPPNs São Franciscos de Assis e Instituto 
Olho D’Água.

Seu canto lembra as sílabas do seu nome onomatopeico “coró-coró”.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_jarbasmattos
http://www.wikiaves.com.br/wiki/coro-coro
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Tapicuru         
Phimosus infuscatus

Foto: Silvia Faustino Linhares

O tapicuru é uma ave da família Threskiornithidae.
Alimenta-se de crustáceos, moluscos, caranguejos e sementes e folhas.
É visto nos brejos da várzea do Sítio São Dimas e da Reserva Legal Pousada 

dos Tucanos. Também está presente na várzea próximo ao Cavacos.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/tapicuru


Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

44 | Página

Curicaca         
Theristicus caudatus

Foto: Ferrão

A curicaca é uma ave pertencente à família Threskiornithidae.
Seu nome popular é onomatopeico, semelhante ao som do seu canto. 
Alimenta-se de artrópodes e pequenos vertebrados.
É avistada com frequência na várzea do Sítio São Dimas e também na da 

Reserva Legal Pousada dos Tucanos. 

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/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/threskiornithidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/a_vocalizacao_das_aves
http://www.wikiaves.com.br/wiki/curicaca
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Colhereiro     
Platalea ajaja

Foto: Luciano Monferrari

O colhereiro é uma ave da família Threskiornithidae. 
Essa ave possui bico em forma de colher.
Alimenta-se peneirando a água, sacudindo e mergulhando o bico à procura 

de peixes, pequenos anfíbios, insetos, camarões, moluscos e crustáceos. É visto 
no braço da represa que divide Alterosa com Areado.

Ave constante na lista de espécies ameaçadas de extinção da fauna do 
Estado de Minas Gerais, conforme Normativa COPAM Nº 147/2010 - IEF.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_monferrari
http://www.wikiaves.com.br/wiki/threskiornithidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/colhereiro
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Urubu-de-cabeça-vermelha           
Cathartes aura

Foto: Silvia Faustino Linhares

O urubu-de-cabeça-vermelha é uma ave da família Cathartidae. 
Alimenta-se de restos de outros animais sendo, portanto, “saprófaga”. 

Localiza carcaças pelo olfato bastante apurado.
Ocasionalmente pode capturar e matar pequenos vertebrados apanhados 

em voos rasantes.
É visto sobrevoando todo o município de Alterosa.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cathartidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/urubu-de-cabeca-vermelha
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Urubu-preto  
Coragyps atratus

Foto: Luiz Bravo

O urubu-preto, conhecido também como urubu-de-cabeça-preta, é uma 
ave pertencente à família Cathartidae

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

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

É comum encontrá-lo solitariamente ou em bandos nas áreas rurais de 
Alterosa, voando ou empoleirado nas árvores e cercas de mourões.

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/perfil_bravo
http://www.wikiaves.com.br/wiki/urubu-de-cabeca-preta


Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

48 | Página

Urubu-rei       
Sarcoramphus papa

Foto: Silvia Faustino Linhares

O urubu-rei é uma ave da família Cathartidae.
Possui uma envergadura aproximada de dois metros.
Sua dieta é estritamente carnívora. Como consumidor de carne em 

putrefação, desempenha importante papel saneador na natureza. 
Essa ave pode ser vista nas RPPNs São Francisco de Assis, Instituto Olho 

D’Água e Josepha Mendes Ferrão.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/urubu-rei
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Gavião-peneira  
Elanus leucurus

Foto: Cárin Duarte

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-lo pairando nas proximidades das RPPNs de Alterosa.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
http://www.wikiaves.com.br/wiki/accipitridae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-peneira
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Sovi                 
Ictinia plumbea

Foto: Silvia Faustino Linhares

O sovi é uma ave pertencente à família Accipitridae.
Alimenta-se de formigas, cupins e outros insetos. Também captura pequenas 

presas nas copas de árvores, e pequenos lagartos e cobras no chão.
Costuma ser visto nas bordas da mata da Reserva Legal Pousada dos 

Tucanos.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/sovi
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Gavião-caboclo  
Heterospizias meridionalis

Foto: Ferrão

O gavião-caboclo é uma ave pertencente à família Accipitridae.
Alimenta-se de várias presas, como pequenos mamíferos, aves, cobras, 

lagartos, rãs, sapos e grandes insetos. Na baixa das águas, apanha caranguejos.
Ave bastante comum na região de Alterosa, é encontrada voando e 

empoleirada nas árvores, mourões, postes, entre outros locais, inclusive 
presente nas RPPNs de Alterosa.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/gaviao-caboclo
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Gavião-carijó
Rupornis magnirostris

Foto: Mario Olyntho

O gavião-carijó é uma ave da família Accipitridae.
É comum vê-lo voando em casais, em movimentos circulares sobre as 

RPPNs São Francisco de Assis e Instituto Olho D’Água.
Possui o hábito de utilizar o mesmo poleiro de caça por longo tempo. 
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/perfil_olyntho
http://www.wikiaves.com.br/wiki/accipitridae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-carijo
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Gavião-de-rabo-branco
Geranoaetus albicaudatus

Foto (morfo escuro): Silvia Faustino Linhares

O gavião-de-rabo-branco é uma ave pertencente à família Accipitridae.
Costuma pairar com as asas imóveis, movendo apenas as primárias e a 

cauda para manter o voo. 
É comum ser visto voando nas proximidades das RPPNs e Reserva Legal, 

objetos deste estudo.
Alimenta-se de insetos, répteis, mamíferos, anfíbios e até de outras aves de 

menor porte. 

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/accipitridae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-de-rabo-branco
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Águia-serrana     
Geranoaetus melanoleucus

Foto (jovem): Silvia Faustino Linhares

A águia-serrana é uma ave da família Accipitridae.
Costuma ser vista em áreas abertas, campos e regiões montanhosas, 

planando por muito tempo nessas regiões à procura de alimento.
Com um voo poderoso e veloz, caça outras aves, cobras e mamíferos 

pequenos.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/accipitridae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/aguia-serrana
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Carão              
Aramus guarauna

Foto: Ferrão

O carão é uma ave pertencente à família Aramidae.
É encontrado na várzea da Reserva Legal Pousada dos Tucanos. Costuma 

ser visto solitário.
Alimenta-se de grandes caramujos aquáticos, podendo comer, ainda, 

caramujos terrestres e pequenos lagartos, entre outros.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
http://www.wikiaves.com.br/wiki/carao
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Saracura-do-mato         
Aramides saracura

Foto: Ferrão

A saracura-do-mato é uma ave da família Rallidae. Bastante arisca.
É escutada sua vocalização, com frequência, na várzea do Sítio São Dimas, 

como também na da Reserva Legal Pousada dos Tucanos. 
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_ferrao
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: Luciano Monferrari

A saracura-sanã pertence à família Rallidae.
É encontrada entre a vegetação fechada das florestas da Reserva Legal 

Pousada dos Tucanos e das RPPNs São Francisco de Assis, Instituto Olho D’Água 
e Josepha Mendes Ferrão.

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_monferrari
http://www.wikiaves.com.br/wiki/rallidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/saracura-sana
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Galinha-d’água   
Gallinula galeata

Foto: Ferrão

A galinha-d’água, também conhecida por frango-d’água-comum, é uma ave 
da família Rallidae.

Ave aquática das mais comuns do Brasil, ela caminha sobre a vegetação 
mais densa, comendo brotos e caçando artrópodes e pequenos vertebrados.

É encontrada em lagos e no braço da represa de Furnas que banha o 
município de Alterosa.

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

Foto: Mario Olyntho

O quero-quero é uma ave da família Charadriidae.
Bastante comum nos pastos existentes nas propriedades rurais de Alterosa, 

inclusive é frequentemente visto no campo de futebol do Cavacos.
Sua vocalização deu origem a seu nome onomatopeico “quero-quero”. 

Alimenta-se de invertebrados aquáticos, pequenos peixes e, ainda, de artrópodes 
e moluscos terrestres.

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/perfil_olyntho
http://www.wikiaves.com.br/wiki/quero-quero
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Pernilongo-de-costas-brancas       
Himantopus melanurus

Foto: Silvia Faustino Linhares

O pernilongo-de-costas-brancas é uma ave da família Recurvirostridae.
É vista no braço da represa de Furnas que separa os municípios de Alterosa 

e Areado.
Alimenta-se de insetos e pequenas presas com seu bico afilado.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pernilongo-de-costas-brancas
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Maçarico-de-colete       
Calidris melanotos

Foto: Ferrão

O maçarico-de-colete é uma ave da família Scolopacidae.
Ave migratória visitante do Hemisfério Norte, pode ser encontrada nos 

meses quentes, no braço da represa de Furnas que separa os municípios de 
Alterosa e Areado.

Alimenta-se de animalejos de locomoção lenta, que captura usando 
predominantemente o bico.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/macarico-de-colete
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Jaçanã            
Jacana jacana

Foto: Luiz Bravo

O jaçanã é uma ave pertencente à família Jacanidae.
Possui o hábito de ficar nos brejos e margens de rios. É encontrada em 

lagos e no braço da represa de Furnas que banha o município de Alterosa.
Alimenta-se de plantas, insetos e outros invertebrados que encontra nas 

margens de cursos d’água.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_bravo
http://www.wikiaves.com.br/jacana
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Rolinha-roxa 
Columbina talpacoti

Foto (macho): Luiz Bravo

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

Pomba mais comum no Brasil, muito presente em todo o município de 
Alterosa, tanto na área urbana como na área rural.

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/perfil_bravo
http://www.wikiaves.com.br/wiki/columbidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/rolinha-roxa
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Rolinha-fogo-apagou    
Columbina squammata

Foto: Ferrão

A rolinha-fogo-apagou, também conhecida somente por fogo-apagou, é 
uma ave da família Columbidae. 

Possui o hábito discreto, anda em casais ou pequenos grupos. É vista 
próximo ao curral do Sítio São Dimas e no Sítio Videira, onde se encontra a 
RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Sua vocalização lembra as sílabas do seu nome onomatopeico “fogo-apagou”.
Alimenta-se no chão, andando com a barriga quase arrastando no solo. 

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/fogo-apagou
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Pombo-doméstico         
Columba livia

Foto: Luciano Monferrari

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

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

Alimenta-se de restos de alimentos, sementes e frutos. Somente é 
encontrada na área urbana do município, como na área urbana de Cavacos.

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

Foto: Luiz Bravo

A pomba-asa-branca é uma ave da família Columbidae. 
Frequentemente pode ser encontrada em toda a área rural do município 

de Alterosa, inclusive nas bordas das RPPNs e também na área urbanizada.
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/perfil_bravo
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
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: Cárin Duarte

A avoante, conhecida como pomba-de-bando, é uma ave pertencente à 
família Columbidae.

Alimenta-se de grãos silvestres e de brotos de plantações.
Costuma ser vista, em grupos, em todo o município de Alterosa, como no 

Distrito do Divino Espírito Santo (Cavacos).
 

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

Foto: Cárin Duarte

A juriti-pupu ou juriti é uma ave pertencente à família Columbidae.
Podemos encontrá-la nas Reservas (RPPNs e RL) e também em toda a área 

rural de Cavacos e no município de Alterosa.
É granívora e frugívora. Alimenta-se de grãos, sementes, frutas e vegetais. 
Ave arisca. Quando perturbada, foge caminhando sem fazer barulho ou 

voa, emitindo um som com as asas, até uma árvore próxima.

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/perfil_carin
http://www.wikiaves.com.br/wiki/columbidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/a_vocalizacao_das_aves
http://www.wikiaves.com.br/wiki/juriti-pupu
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Alma-de-gato                   
Piaya cayana

Foto: Emerson Kaseker

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 composta basicamente de insetos.
Costuma ser vista nas matas das RPPNs Josepha Mendes Ferrão, São 

Francisco de Assis e Instituto Olho D’Água.

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

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/perfil_kaseker
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: Silvia Faustino Linhares

O anu-preto é uma ave pertencente à família Cuculidae. 
É um animal carnívoro, alimenta-se de gafanhotos, percevejos, aranhas, 

miriápodes, entre outros artrópodes.
Encontrado frequentemente nas proximidades da Reserva Legal Pousada 

dos Tucanos e da RPPN Josepha Mendes Ferrão.

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

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
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: Mario Olyntho

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

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

Costuma ser visto em grupo nas proximidades das RPPNs Josepha Mendes 
Ferrão, São Francisco de Assis e Instituto Olho D’Água.

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

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/perfil_olyntho
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cuculidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/anu-branco
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Saci                                           
Tapera naevia

Foto: Cárin Duarte

O saci é uma ave pertencente à família Cuculidae.
Vive solitário, ocupando as áreas rurais do município de Alterosa. Não é 

fácil observá-lo, porém é normal escutar sua vocalização. 
Alimenta-se de insetos adultos e lagartas.

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

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
https://www.wikiaves.com.br/wiki/saci
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Suindara                               
Tyto furcata

Foto (casal): Ferrão

A suindara, também conhecida como coruja-da-igreja, é uma ave 
pertencente à família Tytonidae.

Animal de hábitos noturnos, é possuidor de garras poderosas. Encontrada 
no sótão da Capela São Francisco de Assis localizada no Sítio Videira.

Ave caçadora que se alimenta de insetos, roedores, morcegos, pequenos 
marsupiais, anfíbios, répteis e outras aves. 

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

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/perfil_ferrao
https://www.wikiaves.com.br/wiki/suindara
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Corujinha-do-mato      
Megascops choliba

Foto: Luciano Monferrari

A corujinha-do-mato é uma ave da família Strigidae.
Possui hábitos noturnos e fica quase sempre empoleirada em árvores.
Alimenta-se de grandes artrópodes, minhocas, camundongos, morcegos, 

rãs, entre outros animais. 
É comum avistá-la nas proximidades da RPPN Josepha Mendes Ferrão e 

Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

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

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/perfil_monferrari
https://www.wikiaves.com.br/wiki/corujinha-do-mato
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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.

É vista na parte de campo da Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

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
https://www.wikiaves.com.br/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/strigidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/coruja-buraqueira
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Bacurau                                
Nyctidromus albicollis

Foto: Evaldo Cesari

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.

Foi vista algumas vezes na RPPN São Francisco de Assis, porém há relatos 
desse animal espalhado em todo município de Alterosa.

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/perfil_evaldojr
http://www.wikiaves.com.br/wiki/bacurau
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Andorinhão-do-temporal       
Chaetura meridionalis

Foto: Jarbas Mattos

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

de Alterosa.
Alimenta-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
https://www.wikiaves.com.br/perfil_jarbasmattos
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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Rabo-branco-acanelado           
Phaethornis pretrei

Foto: Silvia Faustino Linhares

O beija-flor rabo-branco-acanelado é uma ave pertence à família Trochilidae.
É visto polinizando as flores da RPPN Josepha Mendes Ferrão e arredores.
Alimenta-se principalmente de carboidratos, conseguido através do néctar 

das flores, mas também ingere pequenos artrópodes.

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

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/trochilidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
http://www.wikiaves.com.br/wiki/rabo-branco-acanelado
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Beija-flor-tesoura        
Eupetomena macroura

Foto: Luiz Bravo

O beija-flor-tesoura, ave pertencente à família Trochilidae.
Abundante na região das RPPNs, com um temperamento 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.

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.wikiaves.com.br/perfil_bravo
http://www.wikiaves.com.br/wiki/trochilidae
https://www.sinonimos.com.br/cintilante/
http://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-tesoura
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Beija-flor-de-orelha-violeta  
Colibri serrirostris

Foto (macho): Cárin Duarte

O beija-flor-de-orelha-violeta é uma ave da família Trochilidae.
Vive em áreas semiabertas, bordas de floresta, capoeiras, cerrados, 

campos, cidades, parques e jardins. Encontrado nas bordas das 3 RPPNs em 
pauta, também já foi visto no interior da RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Alimenta-se do néctar de flores e caça pequenos artrópodes em voo.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
http://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-de-orelha-violeta
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Besourinho-de-bico-vermelho               
Chlorostilbon lucidus

Foto (fêmea): Ferrão

O besourinho-de-bico-vermelho é uma ave da família Trochilidae.
Vive em jardins e quintais floridos, capoeiras ralas, áreas abertas e matas de 

candeias floridas. Encontrado no Sítio Videira e nas bordas das 3 RPPNs Josepha 
Mendes Ferrão, São Francisco de Assis e Instituto Olho D’Água.

Alimenta-se quase que exclusivamente em voo e é adaptado para sugar 
o néctar das flores. Também come insetos e aranhas.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/trochilidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/besourinho-de-bico-vermelho
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Beija-flor-tesoura-verde          
Thalurania furcata

Foto (macho jovem): Cárin Duarte

O beija-flor-tesoura-verde é uma ave da família Trochilidae.
É comum vê-lo polinizando as flores existentes no jardim da Capela São 

Francisco de Assis no Sítio Videira. 
Alimenta-se em flores a pouca altura, buscando também insetos na 

vegetação ou capturando-os no ar.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
http://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-tesoura-verde
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Beija-flor-de-fronte-violeta  
Thalurania glaucopis

Foto (macho): Emerson Kaseker

O beija-flor-de-fronte-violeta é uma ave da família Trochilidae.
Ave que frequenta as flores das Reserva Legal Pousada dos Tucanos e as 

RPPNs Josepha Mendes Ferrão, São Francisco de Assis e Instituto Olho D’Água. 
Alimenta-se de néctar, fura o tufo de flor do lado de fora. Também caça 

insetos e pequenas aranhas.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_kaseker
http://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-de-fronte-violeta
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Beija-flor-de-peito-azul         
Amazilia lactea 

Foto: Emerson Kaseker

O beija-flor-de-peito-azul é uma ave da família Trochilidae.
Uma pequena ave com aproximadamente 9 cm, comum na região das 

RPPNs. Porém, também é encontrada em área urbana, como no jardim da Praça 
do Cavacos e nas Praças de Alterosa.

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/perfil_kaseker
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-verde           
Chloroceryle amazona

Foto (macho): Silvia Faustino Linhares

O martim-pescador-verde é uma ave pertencente à família Alcedinidae.
Frequentemente é visto empoleirado em árvores localizadas nas margens 

do lago vizinho à RPPN Instituto Olho D’Água e também nas árvores do “Lago do 
Amor” existente na RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Alimenta-se principalmente de peixes.

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/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/martim-pescador-verde
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Ariramba-de-cauda-ruiva     
Galbula ruficauda 

Foto (macho): Ferrão

A ariramba-de-cauda-ruiva é uma ave pertencente à família Galbulidae.
Vive em casais. É vista com frequência nas RPPNs Instituto Olho D’Água e 

São Francisco de Assis, onde é comum encontrar buracos estreitos e compridos 
nos pequenos barrancos, cavados pela ariramba-de-cauda-ruiva.

Caça exclusivamente insetos em voo.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/ariramba-de-cauda-ruiva
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João-bobo                        
Nystalus chacuru 

Foto: Cárin Duarte

O joão-bobo é uma ave pertencente à família Bucconidae.
Habita bordas de matas e é encontrado nas beiras das estradas na área 

rural de Alterosa.
É uma ave oportunista, alimenta-se de insetos e pequenos vertebrados, 

como lagartos e pererecas. Apanha suas presas esperando por sua passagem a 
partir de um poleiro nas galhadas da borda da mata.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
http://www.wikiaves.com.br/joao-bobo
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Tucanuçu                          
Ramphastos toco 

Foto: Silvia Faustino Linhares

O tucanuçu é o maior dos tucanos, ave da família Ramphastidae.
Vive aos pares ou em bandos que voam em fila. Essa espécie foi a que 

motivou o casal Dinêila e Fábio Ferrão a colocar o nome da Reserva Legal de 
“Pousada dos Tucanos”, considerando o avistamento de dezenas deles pousando 
sobre as árvores da Reserva Legal em um determinado dia, emocionando o 
casal pesquisador.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/tucanucu
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Picapauzinho-barrado    
Picumnus cirratus 

Foto (macho): Constantino Melo

O picapauzinho-barrado, também conhecido como pica-pau-anão-barrado, 
é uma ave pertencente à família Picidae.

É comum avistá-lo no interior e bordas de florestas altas e capoeiras de Alterosa. 
É encontrado nas Reservas objeto do presente estudo, entre suas vegetações.

Alimenta-se de larvas e adultos de pequenos insetos. Ave pequena e 
graciosa, medindo aproximadamente 10 cm.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_cdemelo
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-anao-barrado
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Pica-pau-branco             
Melanerpes candidus

Foto: Silvia Faustino Linhares

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

RPPN Josepha Mendes Ferrão e da RPPN São Francisco de Assis.
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/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/picidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-branco
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Pica-pau-pequeno       
Veniliornis passerinus

Foto (macho): Jarbas Mattos

O pica-pau-pequeno, também conhecido como picapauzinho-anão, é uma 
ave pertencente à família Picidae.

Vive em áreas abertas e bordas de matas.  É encontrado nas bordas das 
RPPNs São Francisco de Assis, Instituto Olho D’Água e Josepha Mendes Ferrão, 
bem como, na Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se de insetos entre outros artópodes.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_jarbasmattos
http://www.wikiaves.com.br/wiki/picapauzinho-anao
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Pica-pau-verde-barrado
Colaptes melanochloros

Foto (macho): Luiz Bravo

O pica-pau-verde-barrado, é uma ave pertencente à família Picidae. Ave 
imponente com hábitos em paisagens abertas.

Visto com frequência nas árvores que margeiam a RPPN Josepha Mendes 
Ferrão.

Alimenta-se de formigas, cupins, entre 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/perfil_bravo
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 (macho): Ferrão

O pica-pau-do-campo, também conhecido como chã-chã, 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 pastos da área rural de Alterosa.  Também são encontrados 
alguns indíviduos grudados, no período noturno, na parede da Capela São 
Francisco de Assis, no Sítio Videira.

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/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/picidae
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 (macho): Luiz Bravo

O pica-pau-de-cabeça-amarela, conhecido como joão-velho. 
Ave muito bonita da família Picidae.
Costuma ser visto entre árvores existentes nas RPPNs e Reserva Legal, 

Unidades de Conservação objetos do presente estudo.
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/perfil_bravo
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 (macho): Silvia Faustino Linhares

O pica-pau-de-banda-branca é uma ave pertencente à família Picidae. 
Sua vocalização é ouvida nas matas das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos 

Tucanos.
Possui uma beleza singular e um tamanho avantajado 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/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/picidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-de-banda-branca
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Seriema                                 
Cariama cristata

Foto: Ferrão

A seriema é uma ave pertencente à família Cariamidae.
Possui o costume de andar pelo chão, aos pares ou em pequenos bandos. 

Se perseguida, foge correndo, deixando para voar somente se sentir perigo. 
Muito comum escutar e visualizar a seriema nos pastos que ficam ao redor das 
RPPNs e também no interior da Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se desde insetos até pequenos vertebrados, como roedores e 
pequenos répteis. 

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cariamidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/seriema
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Carcará                                  
Caracara plancus

 Foto: Ferrão

O carcará é uma ave pertencente à família Falconidae.
É visto tanto sozinho como em bandos, em redor de carcaças. Vive em 

comensalismo com os urubus. Sobrevoa as RPPNs e todo o município de 
Alterosa, inclusive nas áreas urbanas à procura de alimento. 

Alimenta-se de quase tudo, animais vivos ou mortos e até de lixo.
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/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/a_vocalizacao_das_aves
http://www.wikiaves.com.br/wiki/carcara
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Carrapateiro                     
Milvago chimachima

 Foto (macho): Cárin Duarte

O carrapateiro é uma ave pertencente à família Falconidae.
É um dos gaviões mais conhecidos no Brasil. Costuma ser observado 

sobrevoando as RPPNs e próximo aos gados espalhados nos pastos existentes 
na área rural do município de Alterosa.

Alimenta-se de carrapatos, lagartas, cupins, frutas, entre outras opções. 
Além disso, saqueia ninhos de outras aves.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
http://www.wikiaves.com.br/carrapateiro
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Quiriquiri                             
Falco sparverius

Foto (jovem): Silvia Faustino Linhares

O quiriquiri é uma ave pertencente à família Falconidae.
Ocupa áreas semiurbanizadas, margens de estradas e ambientes abertos. 

Não é comum avistá-lo em Alterosa, porém já foi encontrado nas margens da 
rodovia.

Alimenta-se de lagartos e grandes insetos, apreciando  também, roedores, 
pequenas cobras, morcegos e pequenas aves. Possui o costume de apanhar sua 
caça em voo de baixa altura.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/quiriquiri
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Maracanã                             
Primolius maracana

Foto: Flavio Guglielmino

A maracanã, também conhecida como maracanã-verdadeira, é uma 
ave pertencente à família Psittacidae, grupo das aves mais inteligentes.

Habita beiras das matas das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos, 
em grupos barulhentos.

Alimenta-se de frutos, principalmente de palmeira.

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

Retorne ao Índice

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

Foto: Maria Albers

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

Vive em grupos barulhentos, que frequentam a região onde ficam as 
Unidades de Conservação objetos do presente estudo (RPPNs e RL). Também 
utilizam o sótão da Capela São Francisco de Assis, no Sítio Videira, para a 
nidificação (construção de ninho).

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/perfil_gracaalbers
http://www.wikiaves.com.br/wiki/periquitao-maracana
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Jandaia-de-testa-vermelha    
Aratinga auricapillus

Foto: Jarbas Mattos

A jandaia-de-testa-vermelha, também conhecida como jandaia-mineira, é 
uma ave da família Psittacidae.

Vive em bandos grandes e muito barulhentos. Frequentam a região das 
RPPNs de Alterosa no Cavacos. 

Alimenta-se de sementes, castanhas e frutas.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_jarbasmattos
http://www.wikiaves.com.br/wiki/jandaia-de-testa-vermelha
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Periquito-rei                     
Eupsittula aurea

Foto: Silvia Faustino Linhares

O periquito-rei é uma ave pertencente à família Psittacidae. Conhecida na 
região pelo nome de coquinho.

Vive em casal, que permanece unido por toda a vida. Encontrado aos 
arredores das RPPNs Josepha Mendes Ferrão, Instituto Olho D’Água e São 
Franscico de Assis. 

Alimenta-se de frutas, castanhas e sementes.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/periquito-rei
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Tuim                                         
Forpus xanthopterygius

Foto (macho): Cárin Duarte

O tuim é um dos menores representantes da família Psittacidae. Encontrado 
na região das RPPNs de Alterosa no Cavacos.

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

http://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
https://www.wikiaves.com.br/wiki/tuim


Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

Página | 105

Periquito-de-encontro-amarelo           
Brotogeris chiriri

 Foto: Emerson Kaseker

O periquito-de-encontro-amarelo é uma ave pertencente à família Psittacidae.
Vive em campos de vegetação baixa e matas ciliares. Costuma frenquentar 

a RPPN Josepha Mendes Ferrão, na mata ciliar do regato São Francisco, local 
onde se encontra o Lago do Amor.

Adaptou-se aos ambientes urbanos, podendo ser encontrado em grupos, 
no Cavacos e Alterosa.

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

Foto: Jarbas Mattos

O papagaio-verdadeiro é uma ave inteligente da família Psittacidae.
É comum encontrá-lo pelas manhãs, cruzando o céu sobre as RPPNs São 

Francisco de Assis e Instituto Olho D’Água.
Costuma viver em casal e voam tão juntos que parecem ser uma grande 

ave de quatro asas.
Alimenta-se de sementes e frutos.

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/perfil_jarbasmattos
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cadeia_alimentar
http://www.wikiaves.com.br/wiki/papagaio-verdadeiro
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Choquinha-lisa                
Dysithamnus mentalis

Foto (macho): Jarbas Mattos 

A choquinha-lisa é uma ave da família Thamnophilidae.
É encontrada próximo ao dossel das florestas das RPPNs São Francisco de 

Assis e Instituto Olho D’Água.
Vive geralmente aos pares, pulando vagarosamente em busca de pequenos 

insetos.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_jarbasmattos
http://www.wikiaves.com.br/choquinha-lisa
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Choca-barrada                
Thamnophilus doliatus

Foto (macho): Caroline Avelar 

A choca-barrada é uma ave pertencente à família Thamnophilidae.
Frequentadora da RPPN Josepha Mendes Ferrão, Sítio Videira e Sítio São 

Dimas. Também é encontrada em outras regiões do Cavacos e Alterosa.
Alimenta-se de artrópodes.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_31d965738f61fc2
http://www.wikiaves.com.br/wiki/thamnophilidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/choca-barrada
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Choca-da-mata               
Thamnophilus caerulescens

Foto (macho): Silvia Faustino Linhares 

A choca-da-mata é uma ave da família Thamnophilidae.
É comum encontrá-la, geralmente aos casais, nos estratos médios e inferior 

da floresta que compreende as RPPNs São Francisco de Assis e Instituto Olho 
D’Água.

Alimenta-se de insetos, mas também pode incluir pequenos frutos em sua 
dieta.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/thamnophilidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/choca-da-mata
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Chupa-dente                    
Conopophaga lineata

Foto (fêmea): Luiz Bravo 

O chupa-dente é uma ave pertencente à família Conopophagidae.
Vive solitário ou em casais. Forrageia próximo ao solo à procura de insetos, 

aracnídeos e outros artrópodes.
Costuma ser visto na mata ciliar do Regato São Francisco no interior da 

RPPN Josepha Mendes Ferrão.
 Alimenta-se de pequenos artrópodes.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_bravo
http://www.wikiaves.com.br/wiki/conopophagidae
http://www.wikiaves.com.br/chupa-dente
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Arapaçu-rajado              
Xiphorhynchus fuscus

Foto: Jarbas Mattos 

O arapaçu-rajado é uma ave da família Dendrocolaptidae.
Possui o habitat no estrato médio denso de matas primárias ou secundárias 

tardias. É visto na floresta  que compreende as RPPNs São Francisco de Assis e 
Instituto Olho D’Água.  Possui o hábito de subir pelos troncos das árvores.

Alimenta-se de artrópodes em geral: lacraias, centopeias, moscas, aranhas 
e até escorpiões.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_jarbasmattos
http://www.wikiaves.com.br/wiki/dendrocolaptidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/arapacu-rajado
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Arapaçu-de-cerrado   
Lepidocolaptes angustirostris

Foto: Silvia Faustino Linhares 

O arapaçu-de-cerrado é uma ave da família Dendrocolaptidae.
Possui o hábito de subir pelos troncos das árvores. É visto com frequência 

nas árvores da RPPN Josepha Mendes Ferrão e RL Pousada dos Tucanos.
Alimenta-se de insetos, além de aranhas, escorpiões, pererecas, girinos e 

lagartixas.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/dendrocolaptidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/arapacu-de-cerrado
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Arapaçu-grande             
Dendrocolaptes platyrostris

Foto: Luiz Bravo 

O arapaçu-grande é uma ave da família Dendrocolaptidae.
É o maior dos arapaçus, medindo aproximadamente 27 centímetros de 

comprimento. Encontrados nas RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.
Alimenta-se de insetos, além de aranhas, escorpiões, pererecas, girinos, 

lagartixas, entre outros pequenos animais.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_bravo
http://www.wikiaves.com.br/wiki/arapacu-grande
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Bico-virado-carijó         
Xenops rutilans

Foto: Luiz Bravo 

O bico-virado-carijó é uma ave pertencente à família Xenopidae.
É visto no interior das florestas que compreendem as RPPNs São Francisco 

de Assis e Instituto Olho D’Água.
Alimenta-se de insetos, formigas, aranhas e pequenos artrópodes.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_bravo
http://www.wikiaves.com.br/wiki/bico-virado-carijo
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Casaca-de-couro-da-lama       
Furnarius figulus

Foto: Silvia Faustino Linhares 

O casaca-de-couro-da-lama é uma ave da família Furnariidae.
Vive em matas ribeirinhas, babaçuais, brejos e áreas úmidas. É encontrado 

na mata ciliar do regato São Francisco na RPPN Josepha Mendes Ferrão, como 
também na várzea da Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se de insetos, suas larvas e pequenos peixes.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/casaca-de-couro-da-lama
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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. Pertencente à família Furnariidae.

É visto com seu andar elegante, revirando a gramínea à procura de alimento 
no pasto ao redor da Capela São Francisco de Assis no Sítio Videira.

Bastante comum em todo o município de Alterosa.
Alimenta-se de frutas, cupins, formigas, minhocas e restos alimentares 

humanos, 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/perfil_ferrao
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João-de-pau                      
Phacellodomus rufifrons

Foto: Ferrão 

O joão-de-pau é uma ave da família Furnariidae.
Habita campos com arbustos e árvores esparsas. É encontrado nas 

proximidades da RPPN Josepha Mendes Ferrão.
Vive aos pares ou em pequenos grupos familiares. 
Alimenta-se de insetos obtidos na vegetação arbórea ou no solo.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/joao-de-pau
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João-botina-do-brejo
Phacellodomus ferrugineigula

Foto: Luciano Monferrari 

O joão-botina-do-brejo é uma ave da família Furnariidae.
Habita matas úmidas em brejos e restingas pantanosas. É encontrado na 

Reserva Legal Pousada dos Tucanos, na várzea do Sítio São Dimas e na RPPN 
Josepha Mendes Ferrão.

Alimenta-se de artrópodes e suas larvas.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_monferrari
http://www.wikiaves.com.br/wiki/joao-botina-do-brejo
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Curutié                                   
Certhiaxis cinnamomeus

Foto: Silvia Faustino Linhares 

O curutié é uma ave pertencente à família Furnariidae.
Encontrado nas vegetações das varzeas da Reserva Legal Pousada dos 

Tucanos e nas RPPNs Josepha Mendes Ferrão, São Francisco de Assis e Instituto 
Olho D’Água.

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

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/curutie
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João-teneném                   
Synallaxis spixi

Foto: Jarbas Mattos 

O joão-teneném é uma ave pertencente à família Furnariidae.
É encontrado pulando em meio à vegetação mais densa das RPPNs e Reserva 

Legal, objetos do presente estudo.
Alimenta-se de artrópodes. Possui o costume de procurar alimento nos 

ramos 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/perfil_jarbasmattos
http://www.wikiaves.com.br/wiki/joao-tenenem
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Bico-chato-de-orelha-preta    
Tolmomyias sulphurescens

Foto: Silvia Faustino Linhares 

O bico-chato-de-orelha-preta, ou simplesmente bico-chato, é uma ave da 
família Rhynchocyclidae.

Sua vocalização lembra o som de um apito de juiz. 
Alimenta-se de insetos presentes entre as folhagens e ramos da vegetação 

existente na RPPN Josepha Mendes Ferrão e arredores.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
https://www.wikiaves.com.br/wiki/bico-chato-de-orelha-preta

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
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Teque-teque                      
Todirostrum poliocephalum

Foto: Luciano Monferrari

O teque-teque é uma ave pertencente à família Rhynchocyclidae.
Ave pequena e muito agitada, quase nunca fica imóvel. 
É visto em árvores na RPPN Josepha Mendes Ferrão e também, com bastante 

frequência, no Sítio São Dimas, propriedade em frente a essa reserva.
Alimenta-se de pequenos frutos e captura insetos em pleno ar.

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

Retorne ao Índice

https://www.wikiaves.com.br/perfil_monferrari
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Ferreirinho-relógio       
Todirostrum cinereum

Foto:  Luciano Monferrari 

O ferreirinho-relógio é uma ave pertencente à família Rhynchocyclidae.
Vive escondido no meio da vegetação baixa e apresenta o comportamento 

característico de movimentar a cauda lateralmente. Ave pequena, com apenas 
8 cm de tamanho.

É encontrado em vários locais, inclusive na RPPN Josepha Mendes Ferrão.
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

https://www.wikiaves.com.br/perfil_monferrari
http://www.wikiaves.com.br/wiki/ferreirinho-relogio
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Gibão-de-couro               
Hirundinea ferruginea

Foto: Jarbas Mattos 

O gibão-de-couro é uma ave da família Tyrannidae.
É visto em pequenos grupos frequentando a cidade de Alterosa, próximo 

às praças.
Alimenta-se caçando insetos no ar por meio de manobras acrobáticas.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_jarbasmattos
http://www.wikiaves.com.br/wiki/gibao-de-couro
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Guaracava-de-barriga-amarela              
Elaenia flavogaster

Foto: Flavio Guglielmino 

A guaracava-de-barriga-amarela é uma ave da família Tyrannidae.
Vive em casais ou pequenos grupos familiares. É vista no Cavacos e nas 

proximidades da RPPN Josepha Mendes Ferrão.
Alimenta-se principalmente de pequenos frutos.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_flavioguglielmino
http://www.wikiaves.com.br/guaracava-de-barriga-amarela
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Alegrinho                              
Serpophaga subcristata

Foto: Luiz Bravo 

O alegrinho é uma ave pertencente à família Tyrannidae.
É encontrado na RPPN Josepha Mendes Ferrão, deslocando-se sobre as 

àrvores. Também é encontrado na Reserva Legal Pousada dos Tucanos e em 
seus arredores.

Alimenta-se de insetos capturados nas árvores, folhagens e até no solo.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_bravo
http://www.wikiaves.com.br/wiki/alegrinho
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Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado
Myiarchus tyrannulus

Foto: Silvia Faustino Linhares 

A maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado é uma ave da família Tyrannidae.
É encontrada nas três RPPNs Josepha Mendes Ferrão, São Francisco de 

Assis e Instituto Olho D’Água e também na Reserva Legal Pousada dos Tucanos.
Alimenta-se de insetos e suas larvas, bem como, de frutos.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado
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Bem-te-vi                              
Pitangus sulphuratus

Foto: Ferrão 

O bem-te-vi é uma ave pertencente à família dos Tiranídeos.
Seu canto lembra as sílabas do seu nome onomatopeico “bem-te-vi”.
Ave agressiva, ameaça outras aves quando essas se aproximam de seu 

território. Bastante comum em todo o município de Alterosa e nas proximidades 
das Unidades de Conservação do presente estudo.

Alimenta-se de artrópodes, pequenos vertebrados e frutos.
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/perfil_ferrao
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 pertencente à família Tyrannidae.
Possui o hábito de passar a maior parte do tempo no solo, andando à 

procura de insetos próximo ao gado e cavalos existentes nos pastos ao redor 
das RPPNs e da Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

É comum encontrá-lo sobre o telhado da Capela São Francisco de Assis, no 
Sítio Videira.

Alimenta-se de artrópodes, preferencialmente insetos.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_ferrao
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Bem-te-vi-rajado          
Myiodynastes maculatus

Foto: Ferrão 

O bem-te-vi-rajado pertence à família Tyrannidae.
Vive em casais e habita as bordas das florestas das RPPNs e Reserva Legal 

Pousada dos Tucanos.
Alimenta-se de insetos que apanha em voos, além de pequenos frutos, 

sendo um dispersor de sementes pela região.

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/perfil_ferrao
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Neinei                                     
Megarynchus pitangua

Foto: Emerson Kaseker 

O neinei é uma ave da família dos Tiranídeos.
É comum escutar sua vocalização característica e onomatopeica, a qual 

deu origem ao seu nome “neinei”, nas proximidades da RPPN Josepha Mendes 
Ferrão.

Alimenta-se de insetos, frutas, pequenos peixes, pequenos lagartos e 
filhotes de outras aves.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_kaseker
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Bentevizinho-de-penacho-vermelho
Myiozetetes similis

Foto: Ferrão 

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

A vocalização dessa ave é ouvida nas bordas da mata da RPPN Josepha 
Mendes Ferrão e seus arredores.

Alimenta-se de insetos, capturados durante pequenos voos e, ainda, 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/perfil_ferrao
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Suiriri-de-garganta-branca     
Tyrannus albogularis

Foto: Silvia Faustino Linhares 

O suiriri-de-garganta-branca é uma ave da família Tyrannidae.
É encontrada nas bordas das três RPPNs e da Reserva Legal Pousada dos 

Tucanos.
Comum em todo o Estado de Minas Gerais.
Alimenta-se de insetos e frutas.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/tyrannidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/suiriri-de-garganta-branca


Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

134 | Página

Suiriri                        
Tyrannus melancholicus

Foto: Cárin Duarte 

O suiriri é uma ave pertencente à família Tyrannidae.
É encontrado em todo o Brasil. Presente nas áreas urbanas de Alterosa 

e Cavacos. Também é vista nas proximidades das RPPNs e da Reserva Legal 
Pousada dos Tucanos.

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

http://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
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Tesourinha               
Tyrannus savana

Foto: Jarbas Mattos 

A tesourinha é uma ave pertencente à família Tyrannidae.
Possui uma longa cauda bifurcada. Durante o voo realiza manobras acrobáticas.
Ave migratória, forma grandes bandos durante os deslocamentos.
É encontrada nos meses quentes na região das Unidades de Conservação 

em pauta.
Alimenta-se de artrópodes e de pequenos frutos.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_jarbasmattos
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Filipe                         
Myiophobus fasciatus

Foto: Emerson Kaseker

O filipe é uma ave pertencente à família Tyrannidae.
Costuma ser visto nas bordas das florestas existentes nas RPPNs São 

Franciscos de Assis, Instituto Olho D’Água e Josepha Mendes Ferrão.
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/filipe

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_kaseker
http://www.wikiaves.com.br/filipe
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Príncipe                    
Pyrocephalus rubinus

Foto (macho): Jarbas Mattos

O príncipe é uma ave pertencente à família Tyrannidae.
Presente na região do Cavacos, próximo às RPPNs. 
Além das cores, destaca-se por seu hábito de pousar em galhos expostos, 

mourões, cercas, postes e fios.
Alimenta-se de insetos capturados no ar ou no solo.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_jarbasmattos
http://www.wikiaves.com.br/wiki/principe


Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

138 | Página

Lavadeira-mascarada  
Fluvicola nengeta

Foto: Ferrão

A lavadeira-mascarada é uma ave pertencente à família Tyrannidae.
Costuma viver em casais, que caminham ativamente pelo solo.
É visto com frequência, próximo aos açudes do Sítio São Dimas e do Lago 

do Amor no interior da RPPN Josepha Mendes Ferrão.
Alimenta-se de pequenos artrópodes que captura na lama das margens de 

rios, regatos, lagoas e lagos.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/lavadeira-mascarada
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Freirinha                   
Arundinicola leucocephala

Foto (macho): Silvia Faustino Linhares

A freirinha é uma ave pertencente à família Tyrannidae.
Encontrada na mata ciliar das RPPNs Instituto Olho D’Água e Josepha 

Mendes Ferrão.
Comum em brejos, banhados, margens de rios e lagos. 
Alimenta-se de insetos que captura em pleno voo.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/freirinha
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Tesoura-do-brejo   
Gubernetes yetapa

 Foto: Ferrão

A tesoura-do-brejo é uma ave pertencente à família Tyrannidae.
É encontrada solitária ou em casais nas várzeas do Sítio São Dimas e da 

Reserva Legal Pousada dos Tucanos.
Comum em brejos, banhados, margens de rios, regatos e lagos. 
Alimenta-se de insetos e outros artrópodes.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/tesoura-do-brejo
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Maria-preta-de-penacho     
Knipolegus lophotes

 Foto: Silvia Faustino Linhares

A maria-preta-de-penacho é uma ave pertencente à família Tyrannidae.
É encontrada solitária ou em casais nas várzeas do Sítio São Dimas e da 

Reserva Legal Pousada dos Tucanos.
Comum em brejos, banhados, margens de rios, regatos e lagos. 
Alimenta-se de insetos que são capturados no ar após um rápido voo.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/maria-preta-de-penacho
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Suiriri-pequeno   
Satrapa icterophrys

 Foto: Silvia Faustino Linhares

O suiriri-pequeno é uma ave pertencente à família Tyrannidae.
É encontrada nas beiras das matas das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos 

Tucanos.
Comum em brejos, banhados, margens de rios, regatos e lagos. 
Alimenta-se de artrópodes.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/suiriri-pequeno
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Primavera            
Xolmis cinereus

Foto: Emerson Kaseker

A primavera é uma ave da família Tyrannidae.
Frequenta os pastos e as beiras das matas das RPPNs e Reserva Legal 

Pousada dos Tucanos.
Na ação de caça, costuma pousar em pontos altos, utilizando postes, 

mourões, cercas, antenas, entre outros locais altos, de onde se lança em voos 
rápidos e curtos para caçar insetos em pleno voo ou no chão, voltando quase 
sempre ao mesmo ponto. Costuma acrescentar peixes à sua dieta.

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

Retorne ao Índice

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

Foto: Ferrão

A noivinha-branca é uma espécie migratória, típica de áreas campestres, da 
família Tyrannidae.

É comum encontrá-la sobre o telhado da Capela São Francisco de Assis, no 
Sítio Videira e, também, nos arredores das Unidades de Conservação destaques 
do presente estudo.

Alimenta-se principalmente de insetos e de frutos.

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/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/tyrannidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/noivinha-branca
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Juruviara                    
Vireo chivi

Foto: Cárin Duarte

A juruviara é uma ave migratória pertencente à família Vireonidae.
É comum encontrá-la nos fragmentos das RPPNs e Reserva Legal Pousada 

dos Tucanos.
Alimenta-se principalmente de insetos e também de frutos.
Percorre as copas das árvores em busca de seu alimento, que consiste em 

insetos pequenos, aranhas e frutas.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
http://www.wikiaves.com.br/wiki/juruviara
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Gralha-do-campo
Cyanocorax cristatellus

Foto: Ferrão

A gralha-do-campo é uma ave pertencente à família Corvidae.
Vivem em grupos de 4 a 8 indivíduos, bastante abundante na região onde se 

encontra a RPPN Josepha Mendes Ferrão e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.
É um animal onívoro. Alimenta-se de frutos, insetos, sementes, bagas, 

pequenos répteis e outras aves e ovos.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/passeriformes
http://www.wikiaves.com.br/gralha-do-campo
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Gralha-picaça       
Cyanocorax chrysops

Foto: Silvia Faustino Linhares

A gralha-picaça é uma ave da família Corvidae.
Habita as matas das RPPNs Josepha Mendes Ferrão, São Francisco de Assis e 

Instituto Olho D’Água, bem como a mata da Reserva Legal Pousada dos Tucanos.
Alimenta-se de insetos, frutos e, às vezes, ovos de outras aves.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/gralha-picaca
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Andorinha-pequena-de-casa
Pygochelidon cyanoleuca

Foto: Emerson Kaseker

A andorinha-pequena-de-casa é uma ave da família Hirundinidae.
É muito presente no município de Alterosa, tanto nas áreas urbanas como 

nas rurais, pois diariamente é vista sobrevoando acrobaticamente enquanto 
caçam insetos sobre a RPPN Josepha Mendes Ferrão.

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/perfil_kaseker
http://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-pequena-de-casa
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Andorinha-serradora
Stelgidopteryx ruficollis

Foto: Silvia Faustino Linhares

A andorinha-serradora é uma ave pertencente à família Hirundinidae.
Vive em pequenos grupos, empoleirada em galhos mortos, morões, cercas 

e fios. É encontrada com maior frequência na região de Estiva, na área rural do 
Cavacos. Porém, também é vista na Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se de cupins, formigas, moscas e até abelhas.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-serradora
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Andorinha-do-campo          
Progne tapera

Foto: Luciano Monferrari

A andorinha-do-campo é uma ave da família Hirundinidae.
Habita o campo e a paisagem aberta de cultura. Costuma pousar sobre 

fios elétricos e cercas. É encontrada voando sobre as RPPNs e a Reserva Legal 
Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se de cupins, formigas, moscas e até abelhas, da mesma forma 
que a andorinha-serradora.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_monferrari
http://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-do-campo


Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

Página | 151

Andorinha-de-sobre-branco
Tachycineta leucorrhoa

Foto: Jarbas Mattos

A andorinha-de-sobre-branco é uma ave da família Hirundinidae.
Costuma voar baixo sobre os gramados e aparece nas margens dos rios. É 

encontrado nas proximidades da RPPN Josepha Mendes Ferrão e Reserva Legal 
Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se de insetos e pequenos artrópodes.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_jarbasmattos
http://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-de-sobre-branco
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Corruíra                 
Troglodytes musculus

Foto: Emerson Kaseker

A corruíra é uma ave pequenina pertencente à família Troglodytidae. 
Vive solitária ou aos pares; macho e fêmea cantam em dueto. É encontrada 

nas bordas das matas das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.
Alimenta-se de pequenos insetos que procura entre a folhagem baixa e em 

todo lugar escondido. Também aprecia pequenas 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/perfil_kaseker
http://www.wikiaves.com.br/wiki/corruira
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Japacanim            
Donacobius atricapilla

Foto: Silvia Faustino Linhares

O japacanim é uma ave pertencente à família Donacobiidae. 
É encontrada nas várzeas da Reserva Legal Pousada dos Tucanos e arredores, 

onde encontra pequenos organismos para alimentar-se.
Alimenta-se de insetos.

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

Retorne ao Índice

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

Foto: Silvia Faustino Linhares

O sabiá-barranco é uma ave pertencente à família Turdidae. 
É comum encontrá-lo nos pomares nas proximidades das RPPNs e Reserva 

Legal Pousada dos Tucanos. Canta somente na primavera, época em que 
acasala.

Alimenta-se basicamente de minhocas, artrópodes e 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/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-barranco
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Sabiá-laranjeira  
Turdus rufiventris

Foto: Cárin Duarte

O sabiá-laranjeira é uma ave pertencente à família Turdidae.
Ave símbolo do Dia Nacional das Aves. É encontrada nas bordas das matas 

das Unidades de Conservação do presente estudo, com sua vocalização típica.
Alimenta-se de insetos, larvas, minhocas e frutas maduras, incluindo frutas 

cultivadas como o mamão, a laranja e o abacate sendo, portanto, uma ave 
dispersora de sementes.

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

Retorne ao Índice

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

Foto: Silvia Faustino Linhares

O sabiá-poca é uma ave pertencente à família Turdidae.
Visto em bordas das matas ciliares das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos 

Tucanos e nos arredores. Só canta na época de reprodução.
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/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-poca
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Sabiá-do-campo
Mimus saturninus

Foto: Luciano Monferrari

O sabiá-do-campo é pertencente à família Mimidae.
É uma ave famosa por seu repertório de cantos, que imitam outras espécies 

de aves.
Vive em grupos familiares e é encontrado frequentando as RPPNs e Reserva 

Legal Pousada dos Tucanos.
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/perfil_monferrari
http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-do-campo
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Tico-tico              
Zonotrichia capensis

Foto: Silvia Faustino Linhares

O tico-tico é uma ave pertencente à família Passerellidae.
É um dos pássaros mais conhecidos e estimados do Brasil.
A canção “Tico-tico no Fubá” composta em 1917 por Zequinha de Abreu, é 

um chorinho de fama internacional que homenageia esta ave.
Ele é encontrado em todo município de Alterosa, tanto na área urbana 

como na rural e nas proximidades das RPPNs.
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/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/tico-tico
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Tico-tico-do-campo
Ammodramus humeralis

Foto: Emerson Kaseker

O tico-tico-do-campo é uma ave pertencente à família Passerellidae.
Vive em campos secos com gramíneas, porém é visto entre as vegetações 

das bordas das RPPNs São Francisco de Assis e Instituto Olho D’Água.
Alimenta-se basicamente de sementes, mas também apanha pequenos 

insetos.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_kaseker
http://www.wikiaves.com.br/wiki/tico-tico-do-campo
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Pula-pula            
Basileuterus culicivorus

Foto: Jarbas Mattos

O pula-pula é pertencente à família Parulidae. 
É uma ave bastante inquieta, daí seu nome popular de pula-pula. 
Vive no interior de florestas, encontrado nas RPPNs São Francisco de Assis, 

Instituto Olho D’Água e Josepha Mendes Ferrão.
Alimenta-se de insetos capturados na superfície de ramos e folhas.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_jarbasmattos
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pula-pula
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Japu                         
Psarocolius decumanus

Foto: Emerson Kaseker 

O japu é uma ave pertencente à família Icteridae. 
É bastante comum encontrar grupos de japu utilizando a RPPN Josepha 

Mendes Ferrão e seus arredores.  Também é visto em bandos misturados com 
outras espécies de aves, como as gralhas. 

Alimenta-se de frutas.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_kaseker
http://www.wikiaves.com.br/wiki/japu
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Encontro                 
Icterus pyrrhopterus

Foto: Silvia Faustino Linhares  

O encontro é uma ave pertencente à família Icteridae. 
Comum avistá-lo nos ambientes florestados. Vive solitário, aos pares e, 

eventualmente, em bandos mistos.
Frequentador assíduo das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.
Alimenta-se de invertebrados, frutos e flores. Também, suga o néctar das 

flores.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/encontro


Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

Página | 163

Pássaro-preto
Gnorimopsar chopi

Foto: Cárin Duarte  

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

É comum em áreas agrícolas. 
Vive normalmente em pequenos grupos que fazem bastante barulho. 

Pousa no chão ou em árvores sombreadas. Muito comum na região da Estiva, 
área rural de Cavacos.

Alimenta-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/grauna

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
http://www.wikiaves.com.br/grauna
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Garibaldi                    
Chrysomus ruficapillus

Foto (macho): Luiz Bravo   

O garibaldi é uma ave pertencente à família Icteridae.
Vive nas paisagens úmidas, banhados, brejos e várzeas, em bandos 

numerosos. 
É encontrado na Reserva Legal Pousada dos Tucanos e também nas RPPNs 

Instituto Olho D’Água e Josepha Mendes Ferrão.
Alimenta-se de frutas, sementes, grãos e pequenos artrópodes.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_bravo
http://www.wikiaves.com.br/wiki/icteridae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/garibaldi
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Chupim-do-brejo     
Pseudoleistes guirahuro

Foto: Cárin Duarte    

O chupim-do-brejo, também conhecido na região pelo nome de pássaro-
preto-soldado ou somente soldado, é uma ave pertencente à família Icteridae.

Vivem nos brejos, nas várzeas com capim alto, quase sempre em bandos. 
É encontrado nas várzeas existentes na Reserva Legal Pousada dos Tucanos 

e seus arredores.
Alimenta-se de grãos e sementes que encontra nos brejos.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
http://www.wikiaves.com.br/chopim-do-brejo
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Chupim                      
Molothrus bonariensis

Foto (macho): Cárin Duarte    

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

parasitar ninhos de outras espécies de aves como, por exemplo, o do tico-tico. 
Nesses momentos, ele bota seus ovos no ninho do tico-tico, enganando-o e 
estimulando-o a criar os tais filhotes como se fossem dele.

É comum encontrá-lo em todo o município de Alterosa.
Alimenta-se de insetos, sementes e frutos.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
http://www.wikiaves.com.br/chupim
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Polícia-inglesa-do-sul    
Sturnella superciliaris

Foto (macho): Cárin Duarte    

O polícia-inglesa-do-sul é uma ave pertencente à família Icteridae.
Vive em zonas úmidas. É visto com mais frequência nas margens do braço 

da represa de Furnas, que divide o município de Alterosa com Areado. 
Alimenta-se de larvas, insetos e várias sementes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/policia-inglesa-do-sul

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
http://www.wikiaves.com.br/policia-inglesa-do-sul
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Cardeal-do-nordeste     
Paroaria dominicana

Foto: Mario Olyntho    

O cardeal-do-nordeste é uma ave da família Thraupidae.
Vive em mata baixa e rala. É visto na cidade de Alterosa e em seus arredores. 
Alimenta-se principalmente de sementes e, também, de insetos e frutas.

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

Foto: Constantino Melo    

O sanhaço-cinzento é uma ave da família Thraupidae.
Ave muito comum em nosso país e, também, em Alterosa e nos arredores 

das Unidades de Conservação realçadas no presente guia. 
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/perfil_cdemelo
http://www.wikiaves.com.br/policia-inglesa-do-sul
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Sanhaço-do-coqueiro 
Tangara palmarum

Foto: Constantino Melo    

O sanhaço-do-coqueiro é uma ave da família Thraupidae.
Vive em casais e pequenos grupos. É encontrado na região das RPPNs e  

Reserva Legal Pousada dos Tucanos.
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/perfil_cdemelo
http://www.wikiaves.com.br/policia-inglesa-do-sul
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Saíra-amarela        
Tangara cayana

Foto (macho): Flavio Guglielmino    

A saíra-amarela é uma ave pertencente à família Thraupidae.
Seu habitat é em matas abertas e ciliares, áreas cultivadas, parques e 

jardins.
É encontrado frequentando a RPPN Josepha Mendes Ferrão.
Vive em casais, nos diferentes estratos da vegetação.
Alimenta-se de frutos e insetos, como cupins e vespas.

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/perfil_flavioguglielmino
http://www.wikiaves.com.br/policia-inglesa-do-sul
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Canário-da-terra   
Sicalis flaveola

Foto (macho): Luiz Fernando Figueiredo  

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

Muito abundante na região das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos. 
Alimenta-se de sementes no chão.

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/perfil_luizfernando
http://www.wikiaves.com.br/policia-inglesa-do-sul
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Tiziu                                 
Volatinia jacarina

Foto (macho): Jarbas Mattos   

O tiziu é uma ave pequena pertencente à família Thraupidae.
Ave que vive em bandos, que podem chegar a dezenas de indivíduos.
Possui o hábito de saltar para cima e pousar no mesmo local de origem. Seu 

canto lembra as sílabas do seu nome onomatopeico “ti” “ti” “tiziu”.
É encontrado saltando nas cercas das RPPNs.
Alimenta-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/perfil_jarbasmattos
http://www.wikiaves.com.br/policia-inglesa-do-sul
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Tico-tico-rei-cinza         
Coryphospingus pileatus

Foto (macho): Ferrão 

O tico-tico-rei-cinza é uma ave pertencente à família Thraupidae.
Costuma ser visto na RPPN Josepha Mendes Ferrão e em seus arredores, 

andando no chão ou nos arbustos baixos, a pouca altura do solo.
Alimenta-se de sementes, esmagando-as com o bico. Come também insetos 

e outros artrópodes.  Esporadicamente se alimenta de frutos. 

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/tico-tico-rei-cinza
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Tico-tico-rei                        
Coryphospingus cucullatus

Foto (macho): Flavio Guglielmino

O tico-tico-rei é uma ave pertencente à família Thraupidae.
Vive solitário a maior parte do ano, eventualmente juntando-se a bandos 

mistos de espécies granívoras.
É visto na RPPN Josepha Mendes Ferrão e em seus arredores.
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-rei 

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_flavioguglielmino
http://www.wikiaves.com.br/wiki/tico-tico-rei
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Tiê-preto                               
Tachyphonus coronatus

Foto (macho): Emerson Kaseker

O tiê-preto é uma ave da família Thraupidae.
O macho possui um topete vermelho, nem sempre aparente.
É encontrado nos fragmentos de mata das RPPNs Instituto Olho D’Água, 

Josepha Mendes Ferrão e São Francisco de Assis.
Costuma viver em casais e alimenta-se de frutos, sementes, flores e insetos.

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/perfil_kaseker
http://www.wikiaves.com.br/policia-inglesa-do-sul
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Saí-andorinha                   
Tersina viridis

Foto (macho): Maria Albers,                                                       Foto (fêmea): Constantino Melo

A saí-andorinha é uma ave pertencente à família Thraupidae.
O macho desta espécie é azul-brilhante e a fêmea e o macho juvenil são 

esverdeados.
É visto na RPPN Josepha Mendes Ferrão e no Sítio São Dimas.
Alimenta-se de frutos e insetos.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_gracaalbers
http://www.wikiaves.com.br/perfil_cdemelo
http://www.wikiaves.com.br/wiki/thraupidae
http://www.wikiaves.com.br/wiki/sai-andorinha
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Saí-azul                                  
Dacnis cayana

Foto (macho): Silvia Faustino Linhares                                   Foto (fêmea): Silvia Faustino Linhares                             

O saí-azul é uma ave pertencente à família Thraupidae.
O macho é azul e negro, com as pernas rosadas, enquanto a fêmea é verde, 

com a cabeça azulada e pernas alaranjadas.
É encontrado nas bordas das florestas das Unidades de Conservação em 

pauta (RPPNs e RL).
Alimenta-se de néctar, insetos e frutas. 

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

Retorne ao Índice

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

Foto: Ferrão                             

A cambacica é uma ave pertencente à família Thraupidae.
Vive solitária ou aos pares, sendo bastante ativa.
É comum encontrá-la na RPPN Josepha Mendes Ferrão e em seus arredores. 

Também podemos encontrá-la nas áreas urbanas de Cavacos e Alterosa.
Alimenta-se de néctar, frutas e artrópodes. Disputa com os beija-flores os 

alimentadores artificiais contendo água e açúcar.

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/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/cambacica
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Bigodinho                             
Sporophila lineola

Foto (macho): Luiz Bravo                            

O bigodinho é uma ave pertencente à família Thraupidae.
Costuma formar bandos mistos com outras aves papa-capins.  É encontrado 

frequentando áreas abertas da RPPN Josepha Mendes Ferrão e nas gramíneas 
do Sítio Videira e Sítio São Dimas.

Alimenta-se basicamente de sementes.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_bravo
http://www.wikiaves.com.br/wiki/bigodinho
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Baiano                                     
Sporophila nigricollis

Foto (macho): Silvia Faustino Linhares                            

O baiano é também conhecido como bico-de-prata, ave pertencente à 
família Thraupidae.

Como o bigodinho, o baiano costuma formar bandos mistos com outras 
aves papa-capins.  

Ave presente no município de Alterosa.
Alimenta-se de sementes.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/baiano
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Papa-capim-de-costas-cinzas
Sporophila ardesiaca

Foto (macho): Jarbas Mattos                            

O papa-capim-de-costas-cinzas é uma ave da família Thraupidae.
Costuma formar bandos mistos com outras aves papa-capins.  
Ave frequentadora das pastagens vizinhas às RPPNs.
Alimenta-se de sementes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
  http://www.wikiaves.com.br/papa-capim-de-costas-cinzas 

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_jarbasmattos
http://www.wikiaves.com.br/papa-capim-de-costas-cinzas
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Coleirinho                            
Sporophila caerulescens

Foto (macho): Cárin Duarte                            

O coleirinho é uma ave pertencente à família Thraupidae.
Vivem em grupos de 6 a 20 indivíduos, inclusive às vezes formam grupos 

mistos com outras espécies de papa-capins e tizius.  
Abundante na região da RPPN Josepha Mendes Ferrão e Reserva Legal 

Pousada dos Tucanos.
Alimenta-se de sementes.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
http://www.wikiaves.com.br/coleirinho
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Canário-do-campo        
Emberizoides herbicola

Foto: Silvia Faustino Linhares                             

O canário-do-campo é uma ave da família Thraupidae.
Vive solitário ou em casais.  É encontrado na região das Unidades de 

Conservação em destaque neste guia.
Alimenta-se caçando insetos e coletando sementes no chão ou no meio 

dos talos das gramíneas.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/canario-do-campo
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Batuqueiro                          
Saltatricula atricollis

Foto (macho): Silvia Faustino Linhares                             

O batuqueiro, também conhecido como bico-de-pimenta, é uma 
ave pertencente à família Thraupidae.

Habita áreas abertas existentes no município de Alterosa.
Alimenta-se de sementes e artrópodes.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_silvialinhares
http://www.wikiaves.com.br/wiki/batuqueiro
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Trinca-ferro                        
Saltator similis

Foto: Silvia Faustino Linhares                             

O trinca-ferro, também conhecido como trinca-ferro-verdadeiro, é uma ave 
pertencente à família Thraupidae.

Habita as bordas da mata da Reserva Legal Pousada dos Tucanos, como 
também as bordas das matas das RPPNs.

Alimenta-se de frutos, insetos, sementes, folhas e flores.

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

Retorne ao Índice

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

Foto (macho):  Flavio Guglielmino                             

O saí-canário é uma ave da família Thraupidae.
Vive solitário, ou em pares no período reprodutivo.
Muitas vezes é encontrado entre a vegetação e árvores existentes na RPPN 

Josepha Mendes Ferrão.
Alimenta-se de frutos, sementes e insetos capturados na folhagem.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_flavioguglielmino
http://www.wikiaves.com.br/wiki/sai-canario
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Azulão                                     
Cyanoloxia brissonii

Foto (macho): Emerson Kaseker                                                          Foto (fêmea): Cárin Duarte                             

O azulão é uma ave pertencente à família Cardinalidae.
É encontrado na várzea e mata ciliar da Reserva Legal Pousada dos Tucanos.
É uma ave territorialista, motivo pelo qual não são encontrados grupos de 

azulões, somente casais. O macho é totalmente azul-escuro, com partes azuis 
brilhantes, a fêmea e os filhotes são pardos.

Alimenta-se de sementes, frutas e insetos.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_kaseker
http://www.wikiaves.com.br/perfil_carin
http://www.wikiaves.com.br/wiki/azulao
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Pintassilgo                           
Spinus magellanicus

Foto (macho): Ferrão                              

O pintassilgo é uma ave pertencente à família Fringillidae.
Vive em bandos, pousa no alto das árvores e em pequenos arbustos nas 

bordas nas RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.
Infelizmente, essa ave tornou-se um pássaro raro devido, principalmente, à 

intensa perseguição do comércio clandestino de aves silvestres.
Alimenta-se de sementes e pequenos frutos secos.

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

Retorne ao Índice

http://www.wikiaves.com.br/perfil_ferrao
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pintassilgo
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Fim-fim                                   
Euphonia chlorotica

Foto (macho): Luciano Monferrari                             

O fim-fim é uma ave pertencente à família Fringillidae.
Habita matas baixa e ralas. Encontrado na RPPN Josepha Mendes Ferrão e 

propriedades vizinhas.
É um animal frugívoro, alimenta-se de frutas.

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/perfil_monferrari
http://www.wikiaves.com.br/wiki/fim-fim
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Pardal                                      
Passer domesticus

Foto (macho): Cárin Duarte

O pardal é uma ave exótica, proveniente da Europa, pertencente à família 
Passeridae.

Sua chegada ao Brasil foi através de soltura no Rio de Janeiro.
É encontrado na região onde fica a RPPN Josepha Mendes Ferrão.
Alimenta-se de sementes, flores, insetos, brotos de árvores e restos de 

alimentos deixados pelos seres humanos.

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