Preservar em Liberdade

Carlos von Wieser

UM OLHAR

FOTOGRÁFICO
Sobre as Aves Brasileiras

2

3

Fotos_ ___________________________________________Carlos von Wieser
Photography
Produção Gráfica, Diagramação_ _______________________Plenarte Comunicação e Editora Ltda.
Graphic Production
Direção_ _________________________________________Anselmo J. F. da Silva (Mtb 18.188)
Art Director
Diagramação e Projeto_______________________________Carlos Rogério Secomandi
Graphic Designer
Textos em português_ _______________________________Luiz Fernando de Andrade Figueiredo
Portuguese Texts
Organização_______________________________________Eliete Rossi Pachioni
Organization
Tradução Inglês_____________________________________Patrícia Blumar Barreto
Translation
Impressão: ________________________________________Master´s Gráfica e Editora Ltda
Printing
Janeiro de 2010 / January 2010

4

5

garça-branca-grande
Great Egret

talha-mar

18

Black Skimmer

savacu

114

Black-crowned Night-Heron

85

46
pica-pau-verde-barrado
Green-barred Woodpecker

coruja-buraqueira

Index

Índice

Burrowing Owl

joão-de-barro
Rufous Hornero

59
6

29
falcão-de-coleira
Aplomado Falcon

gavião-caboclo

57

Savanna Hawk

7

67

Carlos von Wieser

E
Os voluntários para a alfabetização inaugurando a escola de Ana Dias.
(À direita, o autor aos 15 anos de idade)

“

Tudo começou há 70 anos, no

“Sertão de Itanhaém”. Um belo dia,

recebi um convite para passar férias
numa colônia chamada Ana Dias
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“

sta coletânea de fotos de pássaros nasceu há 70
anos, no “Sertão de Itanhaém”, para aonde fui
passar as férias em uma colônia chamada Ana
Dias. O convite foi feito pelos pais de um amigo
da escola alemã de Santos que colhiam bananas, palmito e
abriam suas roças mediante queimadas da floresta virgem,
centenária, um paraíso para um jovem “aventureiro”.
Diariamente, ainda no crepúsculo, eu amarrava oito sacos de
carvão e dez grandes cachos de bananas verdes no meu ca
valo Bragardo, um pangaré, e partia sozinho para a “viagem”
até a parada Ana Dias, da estrada de ferro Santos - Juquiá.
Lá minha moradia se resumia a uma barraca apoiada em quatro
colunas, cobertas com folhas de coqueiros para proteger o carvão,
que ali se armazenava. O único trem diário passava bem cedo e só
parava quando tinha carga sob o depósito, junto aos trilhos, sendo
que o maquinista tinha que carregar, quando voltava de Juquiá, e

Naquele tempo, minha mãe, uma bióloga formada na Ale
manha, me incentivou e presenteou com uma máquina foto
gráfica tipo Kodak-Box e mais cinco filmes.
O universo ornitológico ali, na Mata Atlântica, ainda não
conhecia o estilingue e os agrotóxicos, e não fugia do homem.
Eu chegava a pegar, especialmente os periquitos, com as mãos
(enquanto comiam distraídos).
Aos índios não interessava o pequeno cantor. Eles esta
vam atrás de animais fornecedores de volumes substanciais
de proteínas, limitando-se assim à caça, haja vista que ela
representava uma fartura absoluta, o que hoje recebe o
nome moderno de sustentabilidade.
Eu voltei 65 anos depois à região em busca do meu paraíso.
Lamentavelmente, não encontrei nem índios, nem flores
ta virgem. Só a destruição impiedosa. Nem imaginar, en
tão, conseguir uma boa foto com uma Kodak-Box daqueles

descarregar os essenciais mantimentos, quando chegava a Santos.
Os únicos vizinhos eram os índios bororos, que moravam em
uma maloca há três horas distante a cavalo da linha do trem.
O que nos primeiros dias era um exercício de puro pavor,
quando os bugios “cantavam” como leões, foi compensado
pelo incrível encanto dos milhares de passarinhos, que nas
manhãs iniciavam suas melodias e exibiam suas plumas bri
lhantes. E como é difícil discernir a beleza das cores e os can
tos diferentes nas madrugadas solitárias, quando teve início a
minha paixão pelos pássaros.

v elhos tempos.
Este livro não foi criado visando a um Manual de Identi
ficação Sistemática da Avifauna. Ao folheá-lo, espero que
o leitor se sinta vagando em florestas ou campos e fique
surpreendent emente feliz com os “snap-shoots” que con
segui colecionar desde a existência da fotografia colorida,
que corre paradoxalmente com os danos irreparáveis da
modernidade.
Que ao menos nossos filhos e netos aprendam como o uni
verso da natureza intacta era bonito.
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“

h i s collection of bird pictures started 70 years

When these memories come to my mind, I realize how difficult it

ago in the “Sertão de Itanhaém” where I was

is to distinguish the beauty of the colors from the different songs

invited to spend my holidays at the Ana Dias

of those lonely wee hours, when my passion for birds began.

Camp by the parents of a classmate from the

At that time, my mother, a biologist graduated in Germany, motivated

German School in Santos, who used to pick bananas, palm tree

me by giving me a Kodak-Box camera along with five film roles. The

fruits and burn centennial primary forests for cultivating their

avian world from the Atlantic Forest did not know the slingshot and the

crops, a paradise for a young adventurous boy,

pesticides yet, and did not run away from men. I used to take them,

Every day, still at dusk, I used to tie eight bags of charcoal and 10

especially the parakeets, in my hands while they distractedly perked. The

bunches of green bananas to the back of my unruly horse Bragardo

Indians were not interested in the little singers. They were after animals

and ride alone to Ana Dias train stop on the Santos –Juquiá Railroad.

that could provide them with more substantial amount of proteins, more

My house was nothing more than a hut supported by four wood-

interested thus in hunting, which abounded, in what is nowadays called

en posts, covered with palm leaves to shelter the charcoal stored

sustainability.

there. The only daily train ran very early in the morning, only stop-

I went back there 65 years later in search of my paradise. Sadly, I

ping to collect the load left under the storage next to the tracks.

did not find the Indians or the forest anymore, let alone getting a

The driver was the one in charge of collecting the load on his way

good shot with my Kodak-Box; only merciless destruction.

back from Juquiá and unloading the essential groceries when re-

I did not write this book aiming at bringing out a Systematic Man-

turning from Santos.

ual for Bird Identification. While leafing through it, I hope the

The only neighbors were the Bororo Indians, who lived in a commu-

reader feel as if they are wandering through the forests and fields

This collection of bird pictures started 70

nity three hours away on horseback from the train line. What in the

and get amazedly happy with the snapshots I have been collecting

early days was an exercise in pure terror, when the howlers “sang”

since the advent of colored photography, which paradoxically runs

years ago in the “Sertão de Itanhaém”

like lions, was made up for the incredible charm of thousands of

along with the irreparable damages of modern times.

birds, which, in the morning, started their melodies and showed off

May our children and grandchildren learn how beautiful the uni-

their bright feathers.

verse of untouched nature used to be.

“

where I was invited to spend my holidays
at the Ana Dias Camp
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escerrar a fita inaugural de um livro com tão be
las fotos de aves e, ainda mais, fotografadas por
alguém que o fez por tão puro diletantismo, só
para guardar a lembrança de um dia tê-las visto e
com elas se emocionado, é empreitada temerária. Melhor que
se deixasse que o folhear das páginas fizesse essa apresentação,
pois nenhum esforço de palavras acrescentará a essas imagens
deleite maior que sua pura contemplação.
Mas atribuição dada, junto a comentar sobre cada espécie retrata
da um pouco do saber que os cientistas e o povo têm delas, resta
obediência em cumpri-la. Mas nada será aqui dito como abertura,
apenas como consequência, por ter visto essas aves nesses seus
gestos, em suas revoadas, suas exibições de cores e penas, suas
cintilâncias. No tão natural de suas vidas, que até suas vozes com
pouco esforço se imagina. E por assim vê-las tão soltas, mas ao
mesmo tempo tão no nosso poder de tê-las, nos convidam a ir
observá-las, fotografá-las, admirá-las e amá-las.
E nesse passarear, aproveitar a mágica de nossa imaginação para
rememorar esses tempos que o Carlos nos conta, e nos juntar
mos a ele para defender que os poucos remanescentes desse
passado de lembranças continuem presentes para sempre.

en by someone who did it for such pure dilettantism, just
to preserve the memory of having seen them one day
and by them been touched, is a daring venture. Better

would it be if we let the following pages do this presentation, for no
matter how well words are chosen, nothing compares to the delight
provided by the pictures themselves.
But, task assigned, I can only carry it out obediently, and share a
bit of the knowledge that scientists and people have about each
species. But nothing will be said here as an introduction, just as
a consequence. For having seen these birds in their gestures, in
their flocks, their flights, their displays of colors and feathers, their
sparkly lights. So naturally free that we can, with just a little effort, even imagine their voices. And seeing them so freely, but at
the same time so close to us, is an invitation to watch, photograph,
admire and love them.
And while we contemplate these pictures, let’s use the magic of our
imagination to bring back the times Carlos tells us about, and join
him to help make these few remnants of a past full of memories
present forever.

Luiz Fernando de Andrade Figueiredo
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ntroducing a book with such beautiful bird pictures, tak-
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A rather shy species, they live in woodlands and woods
along the rivers and lakes, sheltering in the crown of
the trees. Although being an inhabitant of shaded
areas, they also enjoy bathing in the sun. Hardly seen
on the ground, they only come down to wallow in the
sand. When they fly, their wings produce a distinctive
sound, as produced by the tearing of a thick cloth. Reclusive, they still owe science more information about
their way of life.

Amazona aestiva

Papagaio-verdadeiro

I Blue-fronted Parrot

Jacutinga-de-garganta-azul
Aburria cumanensis I Blue-throated Piping Guan
Tímidas, vivem nas matas e mata ciliar, protegendo-se
nas copas das árvores. Mesmo sendo habitantes dessas
áreas sombreadas, gostam de tomar banhos de sol.
Também dificilmente são vistas no chão e quando
descem é para se espojarem na areia. Quando voam,
fazem um barulho exagerado com as asas, como o
produzido pelo rasgar de um pano grosso. Esquivas,
devem ainda à ciência muitas informações sobre seu
modo de vida.

É o papagaio mais conhecido do povo, pela habilidade de imitar a fala humana, o que lhe custa a liberdade, ainda ninhegos,
para servir como animal de estimação. Mesmo mantendo a fidelidade dos casais, o comum é serem vistos em bandos, nos
locais onde se reúnem de tardinha para dormir e nos pontos de alimentação. No voo, talvez para sinalizar sua presença para
os companheiros, vão pronunciando seu característico “curau.. curau...”. Mas quando empoleirados nas árvores de cujas
frutas se alimentam, mantêm-se em cauteloso silêncio. Aninham-se nos ocos de árvores mortas, onde criam uma prole
pequena de até três filhotes.
The most popular individual of its family, the parrot is famous for its ability of mimicking the human speech, which costs them their
freedom, even nestlings, to be commercialized for pets. Although being faithful couples, they are commomly seen in flocks, when they
gather at the end of the afternoon to sleep, and also in feeding spots, When they fly, maybe to signal their presence to their fellows,
they pronounce their typical “curau… curau…” But when they perch on trees whose fruits they eat from, they remain carefully silent.
They nest in the hollow of dead trees, where they raise their small brood of up to three nestlings.
14
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Pé-vermelho
Amazonetta brasiliensis I Brazilian Teal
O macho e a fêmea se distinguem, à primeira vista, por ter o primeiro o bico de cor vermelha.
Frequentemente são vistos em pequenos bandos, bastante prolíficos, pondo até 14 ovos em uma postura.
Quando voam, deixam ver bem o resplandecente colorido da asa, que lhes valeu também o nome de asa-deseda. Para defender os filhotes, quando alguém se aproxima, os pais fingem-se feridos, querendo assim atrair a
atenção do predador para longe de sua prole.
The male can be distinguished from the female at first sight for the red-colored bill.males have. They are very often
seeing in small groups and are very prolific, with up to 14 eggs in a single laying. When they fly, they ehxibit their
bright colorful wings, the reason why they are also known as the silk-winged bird. To protect their nestlings from any
threat, the parents pretend to be injured in order to attract the predator’s attention away from their brood.
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Socó-grande
Ardea cocoi I Cocoi Heron
A rainha de nossas garças, pelo tamanho e elegância, é
vista sempre solitária ou aos pares.
É comum pensar que só se alimenta de peixes, mas não
despreza outras iguarias que encontram à beira d’água:
insetos, caranguejos, sapos, cobras, até filhotes de jacarés!
Num intervalo da faina alimentar, mostra a plumagem
impecável, protegida da água por um pó, como se
fosse um talco, produzido por plumas adaptadas a
essa função.
Há que se chegar com toda cautela à beira de qualquer
lago, com a reverência que se chega a um templo, para
poder surpreendê-la antes que voe.

The queen of our herons for their height and
elegance, they are usually seen singly or in pairs.
People usually think they feed only on fruit but they
also enjoy other delicacies they find along wetlands:
insects, crabs, frogs, snakes, and even baby alligators!
This is the moment we can fully appreciate their
impeccable feathers, waterproofed by a kind of
powder similar to talcum powder, produced by plumes
adapted to this purpose. If we want to observe them
before they take flight, we must carefully approach
them during their feast break, with the reverence we
enter a temple.
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Garça-branca-grande
Ardea alba I Great Egret
Comum também nos lagos urbanos, deve ser
diferenciada da prima menor, principalmente por ter o
bico amarelo e pernas e pés pretos.
As belas penas que lhe ornam o dorso, as egretas,
principalmente no período de reprodução, foram em
algumas ocasiões motivo de sua desgraça, pois por elas
eram caçadas implacavelmente.
Tão abundante o alimento, que garça e cabeça-seca se
cruzam como se nem se vissem, desinteressados por
qualquer disputa.
Ave cosmopolita de grande porte, quem diria, é capaz
de fazer uma viagem intercontinental em sua migração,
indo aquelas que nidificam no sul dos Estados Unidos
veranearem na Colômbia.
Also found in urban lakes, we have to distinguish them
from their smaller cousin, mainly for their yellow beak and
black legs and feet. The beautiful feathers that decorate
their back mainly during breeding seasons, the egrets,
have already caused them a lot of problems, the reason
for their being merciless hunted. Food is so abundant that
the cousins cross each other’s way as if neither was there,
not interested in any dispute.
A big cosmopolitan bird, they are surprisingly able to take
intercontinental trips for their migration, nesting in the south
of the United States and then spending summer in Colombia.
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Pernilongo-de-costas-brancas
Himantopus melanurus I White-backed Stilt
De pernas longuíssimas, vive nos mangues de áreas alagadas,
manguezais e arrozais.
É inconfundível com qualquer outra ave de seu ambiente, pelas
pernas longas e asas totalmente pretas.

With very long legs, they live around flooded lands, mangroves
and paddy fields.
Their long legs and entirely black wings make them unmistakable
for any other bird of their environment.
20

Gavião-real
Harpia harpyja I Harpy Eagle
O nome popular já faz jus a seu majestoso porte e
impõe a reverência de todos onde ele se apresenta.
É considerado o mais possante rapineiro de todo o
mundo, mesmo não sendo o maior. É habitante das
grandes extensões de matas primárias, onde gosta de ficar
próximo de rios encachoeirados e barreiros, à espreita de
animais que vêm lamber a terra salina. Entre suas presas,
diversos animais de grande porte, como a preguiça-real,
coatás, macaco-prego, filhotes de veados, cachorro-domato, bugiu, além de diversas aves. Nada escapa a suas
investidas poderosas: cobras, ouriços e até mesmo animais
domésticos, como cães, bezerros, galinhas e cabritos.

Their popular name comes from their majestic posture,
which imposes reverence from all around them. It is
the most powerful raptor around the world, although
not the largest. Inhabitant of the large areas of primary
forest, they can be found near rapids and pits, on the
lookout for animals that come to lick the saline land.
Among their prey, many large animals such as the
real sloth, quatis, capuchin monkeys, baby deer, wild
dogs, howlers, and several birds, Nothing escapes their
powerful swoops, pouncing on snakes, hedgehogs and
even domestic animals like dogs, calves, chickens and
goats.
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Recebeu, de Lineu, pai da
classificação científica dos seres
vivos, um nome equivocado,
certamente por desconhecer o
significado da palavra indígena
ararauna, arara preta.
Os possantes bicos são uma
adaptação necessária para
quebrarem os coquinhos diversos,
itens prediletos de seu cardápio.
Frequentam também os
“barreiros”, para comer terra, fonte
dos necessários sais minerais.

Arara-canindé

Blue-and-yellow Macaw

They were unappropriately named
by Lineus, the father of the scientific
classification of human beings, surely
for not knowing the meaning of the
indian word ararauna, which means
black macaw. Their powerful beaks
are a necessary adaptation to break
the varied coconuts they pick, which
are their favorite dish.
They enjoy staying at muddylands,
where they come to eat earth, rich
source of mineral salts.

Arara-vermelha-grande

Ara chloropterus I Red-and-green Macaw

Ara ararauna I

É comedora de frutos e cocos, onde se vale do poderoso bico para quebrá-los. Às vezes, carrega
o fruto de até dois quilos da castanha para um galho onde o segura com os pés e o perfura com o
bico afiado. Gosta muito de frequentar os buritis e também os “barreiros”, onde vem comer a terra
e assim se suprir dos diversos sais minerais. Disputa com a arara-azul os ocos de grandes árvores
para reproduzir, mas com custo cria um filhote apenas, de uma postura de dois ou três ovos. Na falta
desses ocos, vale-se também de paredões rochosos para esconder o ninho.
A coconut and fruit eater, they make use of their powerful beak to break them. Sometimes they take
an almost-two-kilo chesnut fruit up to a branch, holding it tightly with their feet, and breaking it with
their sharp beak. They enjoy staying in palm trees and mudlands where they come to eat earth and
mineral salts. Dispute with the blue macaw the holes of big trees where they nest, but at a cost of having only one squab from a brood of two or three eggs. When hollows are not available, they hide their
nests inside rocky slopes.
22
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Maracanã-guaçu
Ara severus I Chestnut-fronted Macaw
Como outros psitacídeos, que se primam pela capacidade
vocal, têm voz variada, próprias para cada situação:
pousadas, em voo... Gostam de viver nas matas ciliares e
buritizais, alimentando-se sempre no alto das árvores de
frutos diversos.
Like some other psitacideos that are conspicuous by their
vocal ability, they have varied voices, suitable for each
different situation: landings, flights … They like to live along
rivers and lakes, feeding always on fruits they find on the top
of fruit trees.

Periquito-rei
Aratinga aurea I Peach-fronted Parakeet
Facilmente vistos em pequenos bandos, são
habitantes do cerrado, áreas de culturas e
manguezais.
Quando não estão em bandos, são vistos aos casais,
fáceis de identificar, pela testa dourada.
Alimentam-se de sementes, frutas, coquinhos,
insetos e larvas.
Easily seen in small groups, they live in the cerrado,
cultivated areas and mangroves. When they are not
flocking, they can be seen in pairs, easily identifiable
for their golden forehead. They feed on seeds, fruits,
coconuts, insects and larvae.
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Plegadis chihi I White-faced Ibis

Caraúna-de-cara-branca

Saracura-três-potes
Aramides cajanea I Gray-necked Wood-Rail
Extremamente discreta, corre para esconder-se em meio à
vegetação à simples vista de alguém.
De voz notável, que lhe valeu o nome onomatopéico, emitida
às vezes em dueto e mais frequentemente à tardinha, prenúncio
de chuva para alguns. Inquieta por natureza, demonstra seu
nervosismo pelo movimento de elevar a cauda continuamente.

Extremely discreet, they run to hide among the vegetation
at the mere sight of anyone. They have a remarkable voice,
which earned them their onomatopoeic name, emitted
sometimes in duet and usually at dusk, which is a prediction
of rain for some. Naturally restless, they show their
nervousness by constantly raising up their tails.

Habitante dos banhados abertos e arrozais,
tem a voz discreta, lembrando o grasnar
das marrecas. Quando voa, pode também
confundir-se com aquelas aves. É migratória,
perfazendo longos percursos.
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Living in open grassy marshes and paddy fields, it
has a mild voice, recalling the quacking of ducks.
When flying, they can easily be mistaken for
those birds. Migratory, they enjoy making long
journeys.
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Gavião-belo
Busarellus nigricollis I Black-collared Hawk
Também é chamado de gavião-velho, sem dúvida
pela cabeça branca.
O nome popular é muito merecido, além do
contraste do corpo ferrugem com a cabeça branca, o
“belo” apresenta ainda uma gravata borboleta negra.
É visto sempre próximo de pântanos e áreas alagadas,
à espreita de seus alimentos preferidos: peixes e
também insetos e moluscos aquáticos.
They are also called Old Hawk, undoubtedly for their
white head. Their popular name, “The Gorgeous”, is fully
deserved, for besides the contrast between their rust
color and the white head, they also show a black bow tie
around their necks.
They are often seen near swamps and marshes, on
the outlook for their favorite foods: fish, aquatic insects
and mollusks.

Coruja-buraqueira
Athene cunicularia I Burrowing Owl
The babies threaten those who get near their nests, ususally
in hollows on the ground, with a rattle-like sound that recalls
the one of a rattlesnake. Quite different from other owls for
being very active during the day, they live in fields, pastures
and grasslands, When near their hollows, where they
sometimes run for protection, they show their nervousness
with a piercing scream, fluffing and turning their heads
continuously from one side to the other.

Os filhotes, ainda no ninho, em buraco no chão, ameaçam
os que se aproximam com um chocalhar que lembra muito
o da cascavel. Um tanto diferente das outras corujas, por
serem muito ativas durante o dia, vivem nos campos, pastos
e gramados extensos.
Próximas da toca, para onde às vezes correm para refugiarse, antes demonstram seu nervosismo com um forte grito,
genufletindo e virando a cabeça para os lados seguidamente.

Gavião-caramujeiro
Rostrhamus sociabilis I Snail Kite
O bico acentuadamente adunco já denuncia seu hábito alimentar
exclusivo: o caramujo aruá, que retira do caracol com facilidade,
dada a curvatura de seu bico.
Fêmea e jovem do caramujeiro se diferencia bem do macho, que
é cinza-ardósia uniforme.
The sharply hooked beak shows their unique eating habits: the
snail Pomacea, which they easily remove from its shell, thanks
to the curvature of their beak. The female and the chicks
differ from the male, which is of a uniform slate-gray coloring.
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Xexéu

Cacicus cela
Socozinho
Butorides striata I Striated Heron
Há que se chegar muito sorrateiramente à beira de qualquer pequeno
lago, pois muito provavelmente aí terá um socozinho meio escondido
na vegetação ou pousado sobre algum ramo. Daí fisga peixes e sapos
incautos que se aproximam. Mas anda também por áreas abertas, até
praias, mas sempre é visto sozinho, como se assim sempre vivesse.
Mais comum é sermos surpreendidos por seu voo de fuga, quando
grita bem alto, desproporcional ao seu tamanho reduzido.
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One has to get very quietly at the edge of any pond, because there
will most probably be a striated heron half hidden in the vegetation
or perched on a branch. It gaffs unwary fish and frogs that come
close. But it also goes for open areas, to beaches, always seen
alone, as if they have always lived this way. We are commonly
surprised by their sudden escape flights when they cry very loudly,
disproportionate to their small size.

I Yellow-rumped Cacique

Grande cantor, além de também grande imitador, muitas vezes um único indivíduo
cantando dá a impressão de tratar-se de um coro de muitos juntos. Faz os ninhos
em bolsas bem próximas umas das outras e de preferência perto de ninhos de
formigas e vespeiros, desta forma fazendo destes seus guardas involuntários.
Great singer and mimic, very often the singing of a single individual gives the
impression that there is a whole choir of birds. They build their basket-like nests
very close to each other and preferably near ants and wasps colonies, using these
insects as their involuntary security guards.
31

Pica-pau-de-banda-branca
Dryocopus lineatus I Lineated Woodpecker
Um dos pica-paus mais comuns de serem
vistos, pois mesmo morando na mata e cerrado,
aventura-se por áreas mais descampadas e
campos de cultura, desde que tenham árvores
esparsas. Aqui, vem confundir-se com seu sósia,
o pica-pau-de-topete-vermelho, Campephilus
melanoleucos, este sim, habitante típico das
áreas ensolaradas. Mesmo quando não o vimos,
ouvimos o característico tamborilar “torrrrrrrr”,
assim descrito pelo ornitólogo Helmut Sick, e
que usa também como forma de comunicação.
They are one of the most commonly-seen
woodpeckers, as we can find them not only in
woodlands and in the savannah, where they usually
live, but also in more open areas and cultivated
fields, as long as scattered trees can be found. That
is where we can mistaken it for its double, the redcrested woodpecker, a typical inhabitant of sunny
areas. Even when we are not able to see them, we
can still hear the distinctive patter “torrrrrrrrrr”, so
described by ornithologist Helmut Sick, which is also
used as a means of communication.

Arapaçu-beija-flor
Campylorhamphus trochilirostris I Red-billed Scythebill
Muito inspirado certamente aquele que lhe deu o
batismo na ciência, registrando em seu
nome a semelhança extrema de seu longo bico com o
de alguns troquilídeos, os beija-flores.
Very inspired indeed the one who baptized them in
science, registering in their name the extreme similarity
of its long beak with some of the Trochilidae, the
hummingbirds.
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Guaxe
Cacicus haemorrhous I Red-rumped Cacique
Coloniais, barulhentos, fazem os ninhos em cestos pendentes, juntos numa árvore, como um
enfeite proposital. Preferem árvores pendentes sobre um rio, aumentando assim a proteção
dos ninhos. À passagem de qualquer possível inimigo, um gavião em voo, redobram a
gritaria. Os ninhos, feitos com barba-de-pau e capim, despertaram a atenção já dos primeiros
naturalistas, por essa arte tecelã, que então fizeram detalhados relatos da técnica de
construção.

Seriema
Cariama cristata I Red-legged Seriema
Notável pelo canto fortíssimo
emitido em dueto pelo casal, é voz
característica dos campos e fazendas.
Vai pastando pelo campo, à captura
de qualquer coisa, insetos e pequenos
vertebrados. Assustada, vale-se das
longas pernas, correndo e, só em
último caso, alçando voo, que é
sempre curto, retornando logo ao
chão. O ninho é feito sobre árvores
baixas.

Colonial and noisy, make their basketlike nests close to each, hanging from the branches as an
intentional decoration. They prefer trees hanging over a river, thus increasing the protection of the nests.
When they notice the presence of any possible enemy, a hawk in flight for example, they scream even
louder. The nests, made from Spanish moss and grass, have caught the attention of early naturalists, for
its weaving skill, who then made detailed accounts of this construction technique.

Remarkable for their very strong
singing duets performed by the
couple, it is commonly heard in fields
and farms. They graze the fields in
search for anything, insects and small
vertebrates. Frightened, they take
advantage of their long legs to run
away and, only as its last resource,
take a short flight, returning soon to
the ground. The nest is made on top
of small trees.

34

35

Criado na aldeia pelos índios, foi
adotado pelos colonizadores e também
levado para o reino. Nos quintais, por
seleção doméstica, darwiniana, foi
ficando branco. Mesmo grandalhão, vai
pousar para dormir no alto de árvores
desfolhadas, sempre com boa visão dos
arredores, por proteção. Os machos,
quando podem, arrebanham várias
fêmeas, marajás. Esquivos, preferem
como habitat as matas ao longo dos rios
e lagos protegidos por farta vegetação.
Dos ninhos, em ocos de árvores, os
filhotes nidifugos pulam, chamados pela
mãe, e correm em direção à água, para
o primeiro banho.

Caracará
Caracara plancus I Southern Caracara
A música, que tanto lhe fez fama, “Carcará, pega, mata e come!”,
não retrata, de fato, essa espécie. Entre afamados predadores,
este gavião é até um tanto pacífico, aproveitando-se mais para se
alimentar de animais já mortos ou, por oportunismo, bezerros
recém-nascidos. Sempre o vemos à beira de estradas, onde vai
comer animais atropelados, e nas queimadas, dando morte de
misericórdia às vítimas do fogo. Aceita uma grande variedade de
alimentos, vindo passear na praia e alimentar-se dos bichinhos
fartos desse ambiente. Há testemunhas de que foi visto saqueando
ninhos de garças e colhereiros. Mas é também vegetariano, vindo às
lavouras comer amendoim e feijão!

The song, which made them famous, “Caracara, catch, kill and
eat!”, in fact, does not fairly describe this species. Compared
to other famous predators, this hawk is rather peaceful, taking
advantage of its fame to feed on animals and newborn calves.
They are usually seen along the roads where they feed on
runover animals. They also give the mercy deaths to the victims
of fires. They take a wide variety of foods, also strolling along
the beaches to feast on small bugs, abundantly found in this
environment. They have already been looting nests of herons
and spoonbills. But they are also vegetarians, visiting crops to
eat peanuts and beans!

Raised in villages by the Indians, they
were adopted by the settlers and taken
to Europe. In backyards, by domestic
Darwinian selection, it gradually turned
white. In spite of being so big, they land
in the crown of leafless trees to sleep,
always with good view of the surrounding
areas, for protection. The males, when
they can, gather several females, as
real maharajahs. Elusive, they prefer
the forests along the rivers and lakes,
protected by lush vegetation. From the
nests usually built in tree hollows, the
babies jump when mummy bird calls, and
race toward the water, for their first bath.

Pato-do-mato
Cairina moschata I Muscovy Duck
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Tachã
Chauna torquata I Southern Screamer
Notável pela voz de elevado volume, que lhe valeu
o nome onomatopéico, pode ser ouvida a até três
quilômetros de distância.
Tem o hábito de ficar pousado durante horas sobre
árvores, contemplando os arredores.
É facilmente reconhecido pela gola negra que lhe
adorna o pescoço, realçada por outra branca, como
se tivesse se preparado para uma festa.
Remarkable for their high-volume voice, which earned
them their onomatopoeic name, they can be heard
up to three miles away. They usually perch on trees
for hours, watching the surroundings. They are easily
recognizable by the black collar that decorates their
neck, highlighted by another white collar, as if they had
dressed up for a party.

Urubu-de-cabeça-amarela
Cathartes burrovianus I Lesser Yellow-headed Vulture
Ao contrário do urubu-de-cabeça-preta, Coragyps atratus,
que conhecemos melhor, pois o vemos até pousado e se
aninhando em prédios no centro das grandes cidades, o de
cabeça amarela é bem mais esquivo, vivendo distante das
áreas cultivadas, preferindo as beiras de rios bem arborizadas,
os pântanos e as restingas. É muito parecido com seus
congêneres, principalmente quando visto à distância, mas
facilmente identificável quando se pode ver o colorido da cara,
com sua intensa e bela maquiagem.

Differently from the black-headed vulture, the Coragyps
atratus, which is better-known for being frequently seen
landing and nesting on buildings in the downtown area of
big cities, the yellow-headed is much more unconspicuous,
living far away from cultivated lands, prefering forested
river shores, swamps and marshes. They look much like
their counterparts, especially when viewed from a distance,
but easily identifiable, when we can see the color of their
face, with its intense and beautiful makeup.
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Guará
Eudocimus ruber

I Scarlet Ibis

É considerada pelo eminente ornitólogo Helmut Sick uma das
aves mais espetaculares do planeta.
Tem nos caranguejos seu alimento predileto, e destes absorve o
pigmento cataxantina, responsável por seu esplêndido colorido.
Bastante sociável, é vista sempre em numerosos bandos.
A plumagem vermelha carmesim contrasta vivamente com o
verde da vegetação.

Considered by the eminent ornithologist Helmut Sick,
one of the most spectacular birds on earth. Crabs
are their favorite food, and from them they absorb
cataxantina, the pigment responsible for its splendid
color. Very sociable, they are always seen in large flocks.
The crimson red plumage vividly contrasts with the green
vegetation.

40

Gralha-do-pantanal
Cyanocorax cyanomelas I Purplish Jay
Ressabiada, talvez por reconhecer não ter índole sempre idônea,
vive distante dos povoados, refugiando-se no cerradão e matas
de galeria. Prefere andar em bandos, o que aumenta as suspeitas
quanto às suas intenções. Come pequenos invertebrados e
frutas, mas não se ressente de também atacar filhotes de outras
aves e vir roubar pedaços de carne salgada secando ao sol.
Inteligente e organizada, ao menor sinal de perigo a primeira que
o vê emite um chamado típico, alertando o resto do bando, que
também responde com essa mesma vocalização.

Timorous, maybe for acknowledging they are not so goodnatured, they live away from the villages, searching refugee in
the cerrado and gallery forests. They prefer to gather in flocks,
which raises suspicion about their intentions. They feed on small
invertebrates and fruit, but do not feel guilty about attacking
other birds’ nestlings nor of stealing salted meat drying in the
sun. Intelligent and organized, they emit a characteristic call
at the slightest hint of danger, so warning the rest of the flock,
which also respond with the same vocalization.
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Garibaldi
Chrysomus ruficapillus I Chestnut-capped Blackbird
Tem predileção para morar nos lugares mais
úmidos, como capinzais próximos a banhados, onde
forma grupos comunitários, fazendo belas exibições
coletivas aéreas. Quando esses bandos encontram
arrozais já maduros, podem instituir ao lavrador um
imposto inesperado! Mas é ave alegre e agrada por
sua voz e por suas acrobacias, pois até para pousar
faz cena, com asas e cauda abertas, como um
paraquedas de aeronave.
They prefer to live in wetter places, such as grasslands
near wetlands, where they form community groups,
performing beautiful collective exhibitions in the air.
When these flocks find ripe paddy fields, they may
charge from the farmer an unexpected tax! But they
are happy and pleasant birds with their voices and
stunts, showing off even while landing, with wings and
tail open like an aircraft parachute.

Pica-pau-do-campo
Colaptes campestris I Campo Flicker
Essencialmente campestre é um dos pica-paus mais
conhecidos, em parte por seus gritos fortes de alarme.
Bastante gregário, quando visto sozinho com certeza trata-se
de algum indivíduo desgarrado temporariamente do bando.
Adaptado a escalar os troncos de árvores, para o que se vale
do apoio da cauda, que tem penas mais rígidas para este fim,
gosta também de vir ao solo, onde pasta à moda de anusbrancos.

Mostly found in the countryside, it is one of the best-known
woodpeckers, partly because of its strong cries of alarm.
Quite gregarious, when viewed alone, it is certainly an
individual temporarily strayed from the flock. Adapted to
climb the trunk of trees, they also use their tails, specially
covered by stronger feathers, for this purpose. They also
like to come to the ground, where they graze like the Guira
Cuckoo.

42

43

Tico-tico-rei
Coryphospingus cucullatus I Red-crested Finch
Do porte do tico-tico comum, e com hábitos também parecidos,
é dele destacado pela nobreza do colorido e do topete escarlate
que eriça quando nervoso, como coroa real. Assim como um
monarca, é bem mais esquivo que nosso tico plebeu. Solitários
aos casais, poucas vezes são vistos em pequenos grupos, quando
vêm dar o ar da graça de seu colorido. Não vivem na mata e, sim,
nas capoeiras baixas e espessas e de preferência mais secas. Vêm
aos campos comer as sementes das gramíneas e complementam
essa dieta com insetos.
The size of a common sparrow, and with similar habits, they differ
from the latter for their majestic color and their scarlet crest that
bristles when they get nervous, like a royal crown. And like a king
monarch, it is far more unconspicuous than our commoner sparrow.
Solitary couples, they are rarely seen in small groups, when they
come only to exhibit their wonderful coloring. They do not live in the
woods, but in low, dry, thick tangled areas. They come to the fields
to eat grass seeds, and supplement this diet with insects.
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Arapapá
Cochlearius cochlearius I Boat-billed Heron
Fosse ele o lobo-mau, Chapeuzinho Vermelho certamente
perguntaria por que ter olhos tão grandes. E ele responderia
que é para enxergar melhor suas presas quando caça à noite
quase tudo o que encontra: peixes, sapos, insetos, crustáceos,
e até pequenos mamíferos. Sabendo disto, Chapeuzinho nem
precisaria perguntar por que ter esse bico tão grande!

Were he the Big Bad Wolf, Little Red Riding Hood would certainly
ask him why he had such big eyes. And he would reply that they
are all the better to see their prey with, when hunting at night
for almost everything: fish, frogs, insects, crustaceans, and even
small mammals. Aware of this, Hood would not need to ask why
he has such big bill!
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Japacanim

Donacobius atricapilla I Black-capped Donacobius
Habitante exclusivo dos brejos e banhados, destaca-se pela variedade de vozes que emite, sendo que o casal se
apresenta também em dueto. Uma voz até parece ser de propósito, para confundir-se com o coaxar dos sapos!
No brejo são curtos seus espaços de voo, que é pesado e um tanto desajeitado, por ter as asas um tanto curtas,
vantagem, certamente, para poder passar por entre as taboas. Por ali mesmo fazem o ninho a pouca altura da água,
para protegê-lo, com certeza, de olhares curiosos, mas onde sofrem com uma cheia imprevista do rio.
Sole inhabitant of swamps and marshes, stands out for its variety of voices, with the couple singing in duet. One of the
voices seems to be used purposely to be confused with the croaking of frogs! As swamps do not provide enough room
for long flights, they are usually heavy and somehow awkward not to mention its rather short wings, which is certainly
an advantage when it comes to flying through the vegetation. There, they build their nests low over the water, to surely
protect them from prying eyes, although sometimes suffering with unexpected river floods.

Pica-pau-verde-barrado
Colaptes melanochloros I Green-barred Woodpecker
Ao contrário do pica-pau-do-campo, é mais
furtivo, precisando sempre de alguma arborização
mais densa, mesmo que no interior das cidades,
para seus trajetos. O que o denuncia é quase
sempre seu melancólico canto, já que o verde
geral sarapintado da plumagem o esconde
bem. Apenas na cabeça se orna com a sedutora
combinação de cores branca, preta e vermelha.
Unlike the campo flicker, they are more
unconspicuous, always in need of some thicker
vegetation for their routes, even within cities. What
most usually betrays them is their melancholy
singing, as the overall green mottled plumage hides
him well. Only the head is ornamental, with the
enticing combination of white, black and red.

46

47

Gralha-picaça
Cyanocorax chrysops I Plush-crested Jay
Preparadas para a festa, com o topete como uma almofada de
pelúcia, são exímias imitadoras não só de aves, mas também
de mamíferos e até do ser humano.
Tidas como um grupo de aves dos mais inteligentes, há
exemplos diversos de sua astúcia, até o de imitar a voz de um
gavião, para espantar sabiás importunos.

Dressed up for a party, their crest looking like a fluffy cushion,
they are excellent mimics, imitating not only birds, but also
mammals and humans.
Among the most intellligent groups of birds, there are several
examples of their ability, like when they imitate the voice of a
hawk to scare annoying thrushes away.

Mutum-de-penacho
Crax fasciolata I Bare-faced Curassow
O mais conhecido de nossos mutuns apresenta acentuado
dimorfismo sexual, sendo o macho todo negro com o abdome
branco. Tem o hábito de pousar para dormir sempre no mesmo
poleiro, o que se denuncia pelo acúmulo de fezes no local.
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The best known of our curassows presents a strong sexual
dimorphism, the male being all black with white belly.
They always sleep on the same perch, which is easily
spotted by the accumulation of waste found in the place.
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Carretão
Agelasticus cyanopus I Unicolored Blackbird
Social, sempre em bandos, alegra os banhados onde vive obrigatoriamente.
O macho, negro por inteiro, pode confundir-se com outras aves da família,
mas aqui o dito popular “diz-me com quem tu andas que direi quem és” é
elucidativo: a fêmea já tem o ar da camuflagem: o dorso pintado de negro e
castanho e o peito e o ventre de um amarelo discreto. Os bandos, sempre
apressados, mergulham na vegetação dos brejos, desaparecendo como por
mágica. Outras vezes pousam no alto dos talos, para tomar sol, fazendo uma
pausa em sua timidez. Alimentam-se de sementes e invertebrados, certamente
achados em abundância nesses lugares tão propícios à vida.
Gregarious, they are always seen in groups, bringing joy to the grassy marshes
and swamps where they live. The male, entirely black, can be mistaken for
other individuals of its family, but the saying “Birds of a feather flock together
“ help us distinguish them: the female already has a camouflage color, a black
and brown back and a yellowish belly and breasts.
The flocks, always in a rush, plung into the vegetation of the swamps,
disappearing as if by magic, Other times, we can see them perching on the
top of the stalks to sunbathe, a break in their shyness. They feed on seeds
and invertebrates abundantly found in these places, so conducive to life.

Asa-branca
Dendrocygna autumnalis I Black-bellied Whistling-Duck
Gosta de pastar em capins baixos e alagados, em geral não
se misturando com outras espécies. Pode, ocasionalmente,
apresentar o fenômeno do parasitismo, pondo seus ovos no
ninho do pato-do-mato, que os incuba e cria os filhotes adotivos.

They like to graze on low grasses and wetlands, and are hardly
seen flocking with other species. They can occasionally present
the phenomenon of parasitism, laying their eggs in wild ducks’
nests, which incubate and raise the adoptive brood.
Irerê
Dendrocygna viduata I White-faced Whistling-Duck
One of the most common ducks, they are also seen in urban
lakes. Nomads, they disappear all at once, in search of more
plentiful places. These trips are usually at night, surely to hide
from predators, although not silently, but with their onomatopoeic
voice. They hide their nests amidst the sparse vegetation of the
wetlands. They are most active at dusk and, during the day, are
seen dozing together in flocks.

Uma das marrecas mais comuns, são vistas também nos
lagos urbanos. Nômades, desaparecem todas de uma vez,
em busca de lugares com mais fartura. Aproveitam a noite
para esses passeios, com certeza para se esconderem de
predadores, mas mesmo assim vão se anunciando, com sua
voz onomatopeica. Escondem os ninhos em meio à vegetação
rala dos alagados. São mais ativas no crepúsculo e, durante o
dia, são vistas cochilando, juntas em bando.
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Garça-azul
Egretta caerulea I Little Blue Heron
A garça-azul prefere as áreas litorâneas, onde o
jovem, que é todo branco, pode confundir-se à
primeira vista com a garça-branca-pequena.
Também chamada de garça-morena, é grande
insetívora. Hábil, consegue até capturar uma
mosca voando. Geralmente, fica junto de outras
aves, mostrando que, em geral, as aves ribeirinhas
são de boa índole, não se incomodando umas
com a presença das outras.
The blue heron prefers the coastal areas, where
the young, which is all white, can, at first sight, be
mistaken for white-headed heron. It is also known as
the brunette heron. It is also a great insectivorous.
Skilled, it is able to catch a fly in the air. They are
usually seen side by side with other birds, showing
that, in general, coastal birds are good-natured, not
bothering with the presence of others.

João-pinto-amarelo
Icterus nigrogularis I Yellow Oriole
Gaturamo-verdadeiro
Euphonia violacea I Violaceous Euphonia
Exigente em sua dieta de frutos macios, de fácil
digestão, a natureza a dispensou de ter moela. Por
algum motivo, que ainda intriga os cientistas, é um
exemplo daquelas aves falsárias, que imitam com
maestria as vozes de outras espécies.

Morador do norte da Amazônia, não foge
à regra de seu grupo, fazendo o ninho
também em bolsa tecida.
Inhabitants of northern Amazon, they are no
exception to their group, whose nests also
look like a woven basket.

A really fussy eater when their diet of soft, easy-todigest fruit is concerned, nature has deprived them
from the gizzard. For some reason, that still intrigues
scientists, they are an example of those tricky birds that
skillfully mimic the voices of other species.
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Pavãozinho-do-pará
Eurypyga helias I Sunbittern
Ameaçada, abre as asas em leque, mostrando
um desenho que simula grandes olhos, engodo
suficiente para espantar predadores.
Solitária ou aos casais, vive à beira de rios e
igarapés, à espreita de insetos, rãs, peixinhos e
caranguejos.
When threatened, it opens its wings like a fan,
featuring a painting that simulates large eyes, a very
effective trick to scare off predators. They can usually
be seen singly or in pairs along rivers and streams, on
the lookout for insects, frogs, fish and crabs.

Garça-branca-pequena
Egretta thula I Snowy Egret
Comum também nos lagos urbanos, gosta de passear pela praia, à
procura de pequenos animais ali lançados pelas ondas.
Quando está dentro d’água, tremula os pés para espantar pequenos
animais ocultos na lama e, em seguida, capturá-los. Será que os pés
amarelos não atraem também alguns peixinhos?
É bom prestar atenção nestes pés amarelos. Um desavisado poderá assim
distingui-la da garcinha-vaqueira, que veio da África e que gosta de ficar ao
lado do gado esperando insetos pularem para não serem pisados.
Also common in urban lakes, they like walking on the beach, looking for small
animals brought by the waves. When they are in the water, they move their
feet to chase small animals hidden in the mud and then capture them. We
wonder if those yellow legs do not attract some small fish, too. We’d better
pay attention to them, as they will help distinguish these birds from the Cattle
Egret, which came from Africa, and likes to be among the cattle, waiting for
the insects that jump to avoid being trampled.
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Falcão-de-coleira

Falco femoralis I Aplomado Falcon
Hábil caçador, persegue aves que voam no campo, como o pica-pau-do-campo, que para
se proteger pousa no chão e ali fica agachado, até que o coleira se distancie.
Skilled hunter, it hunts the birds that fly in the field, as the campo flicker, which in order to
protect itself, lands on the ground and there crouches until the enemy is far away.

Cardeal-do-banhado
Amblyramphus holosericeus I Scarlet-headed Blackbird
O belo vermelho, contrastando com o preto de sua
plumagem, valeu-lhe o posto de cardeal, às vezes também
o de capitão, mas em algumas regiões é rebaixado a simples
soldado. Faz seus ninhos nos juncais, utilizando as próprias
folhas destes vegetais, nas margens encharcadas dos rios,
algumas vezes perdendo-os nas enchentes.
Eurico Santos, admirador emocionado de nossa fauna, notou
que o porte senhoril e as cores vistosas de seu barrete
vermelho, bem como o peitoral e as perneiras, dão-lhe o ar
marcial de um miliciano de outros tempos.

The beautiful red, contrasting with the black of their
plumage, earned them the rank of cardinal, sometimes also
of captain, but in some regions it is demoted to a simple
soldier. They make their nests in the reeds, using the leaves
of these plants to build them on the wet banks of rivers,
which are sometimes lost in the floods. Eurico Santos,
an excited admirer of our fauna, noted that the size and
stately bright colors of their red cap, along with the breast
and legs, give them the martial air of a militiaman from
other times.
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Lavadeira-mascarada

João-de-barro
Furnarius rufus I Rufous Hornero
Celebridade no mundo das aves, seria uma gafe querer
apresentá-lo. Sua presença junto ao homem lhe valeu até um
nome humano.
Um arquiteto da natureza, é famoso por seu ninho construído
de barro, às vezes sobrepostos, formando verdadeiros
“arranha-céus” de até dez andares, motivo de uma infinidade
de trabalhos de ornitólogos, visando compreender bem este
processo.
Eurico Santos, o grande divulgador do conhecimento de
nossos bichos, não lhe poupou elogios: superpássaro,
industrioso, honesto, inteligente, casto, trabalhador, pacífico.

Masked Water-Tyrant

A celebrity in the world of birds, it would be a gaffe to introduce
it .For living very close to humans, they were even given a
human name. An architect of nature, they are famous for their
clay, overlapping nests, forming real “skyscrapers” of up to ten
stories, object of a multitude of scientific studies aimed at fully
understand this process. Eurico Santos, the great expert on
our fauna, did not spare them great compliments: super-bird,
industrious, honest, intelligent, chaste, hardworking, peaceful…

Fluvicola nengeta I

O nome é apropriado por ter uma
grande afeição pela borda d’água, lugar
das lavadeiras. Mas, sendo insetívora,
vem procurar esse alimento onde ele
é abundante, como em currais nas
fazendas, em meio ao estrume do
gado. É mais comumente vista no chão,
como andarilho. Uma típica nordestina
da savana, veio vindo para o sudeste,
aproveitando a redução da Mata Atlântica.
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The name is appropriate for they have a
great affection for water borders, side by
side with the washer-women. But, for being
insectivorous, they prefer places where food is
abundant, as in pens on farms, in the midst of
cattle manure and are most commonly seen
on the ground. A typical northeastern from
the cerrado, came over to the southeast,
taking advantage of the reduction of the
Atlantic Forest.
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Iratauá-grande
Gymnomystax mexicanus I Oriole Blackbird
Imponente em suas vestes, não tem receio de vir ao solo procurar
alimento em meio ao estrume do gado, como fazem outros menos
coloridos de sua família, o que lhe valeu o nome de vira-bosta. É
Afeito à proximidade da água, aos campos úmidos, praias lodosas
e matas ao longo dos rios e por eles alagadas. Amazônico, é um
bairrista desse grande rio e seus afluentes.

Ariramba-de-cauda-ruiva
Galbula ruficauda I Rufous-tailed Jacamar
É como um grande beija-flor, ao olhar
do povo, por ter o bico fino e comprido
como aquele e também pela iridescência
da plumagem do dorso. Mas, ao invés do
néctar, sua dieta são os artrópodes que
passam incautos e são capturados num voo
de flecha, em seu incansável flycatch. Para
fazer o ninho, escolhe um lugar indigno de
sua delicadeza: um buraco num barranco,
manchando a brancura de sua garganta com
a tinta do barro.

Imposing in his clothes, they are not afraid of coming to the ground,
seeking food amid the cattle manure, as do other less colorful members
of its family, which earned them the name Shiny Cowbird ( vira-bosta).
They enjoy staying near the water, swamps, muddy beaches, and
flooded areas along the rivers. Amazonian, it is a faithful inhabitant of
this great river and its tributaries.

People usually see them as a big Hummingbird,
for they have the same long thin beak and
iridescent plumage of their back. But differently
from the real Hummingbirds, instead of their
nectar diet, they prefer to feed on unwary
arthropods, which they catch flying like arrows.
To make their nests, they choose a place
unworthy of their delicacy: a hole in a cliff,
staining the whiteness of their throat with the
ink on the clay.
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Gavião-pernilongo
Geranospiza caerulescens I Crane Hawk
À primeira vista, nem parece um gavião, com os pés
tão compridos e a cabeça delicada. Mas ao invés
de fazer ataques com ágeis voos de caça, como os
outros, prefere andar pelo chão ou pelos galhos das
árvores, vasculhando também os ocos, onde encontra
pererecas, lagartos e artrópodes diversos, com o que
se contenta.

Frango-d’água-comum
Gallinula chloropus I Common Moorhen
Rivalizam com a jaçanã na ocupação de qualquer pequeno lago, de pre
ferência com vegetação aquática flutuante. Sobre essa fazem seu ninho
e, algumas vezes, já que são bastante sociais, vivem juntas com pouca
briga, põem os ovos no ninho de algum vizinho, delegando a este a cria
e guarda de seus filhotes. Assustadas, correm sobre a água, como se
fossem incapazes de voar.

At first sight, it does not look like a hawk, with its long
feet and delicate head. But instead of attacking with
fast, hunting swoops like the others in their family, they
prefer to walk on the ground or through the branches, also
searching hollows for frogs, lizards and several arthropods
they appreciate feeding on.

It rivals the jacana in the occupation of any small ponds, preferably with
floating aquatic vegetation, on top of which they make their nests.
Sometimes, because they are very sociable and live peacefully together with
many others, they may lay their eggs in the nest of a neighbor, delegating to
them the raise and care of their brood. When freightened, they run on the
water as if they were unable to fly.
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Caburé-miudinho
Glaucidium minutissimum I Least Pygmy-Owl
Diminuta corujinha, tem canto repetitivo e singelo, nada lembrando os
lamentos assustadores das corujas maiores.
Ativa às vezes também durante o dia e o crepúsculo, pelo seu
reduzido tamanho pode aproveitar ninhos abandonados de pica-paus
para instalar seu próprio ninho.
A tiny little owl, it has a repetitive, simple song, nothing resembling the
frightening cries of the bigger owls. Sometimes active also during the day
and at dusk, they take advantage of their small size to build their nests in
abandoned woodpeckers’ nests.
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Anu-branco
Guira guira I Guira Cuckoo
Habitante exclusivo dos campos e outras áreas abertas, aventura-se também nas áreas urbanas, onde pode ser
visto não só nos parques, mas também pelas ruas e jardins mais arborizados.
Local inhabitant of fields and other open areas, they can also be found in urban areas, where it can be seen not only
in parks but also in woody streets and gardens.
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Gavião-caboclo
Heterospizias meridionalis I Savanna Hawk
Comum nos campos, é facilmente identificável, pois à
distância mostra-se inteiramente de cor ferrugem.
Gosta de pousar ereto sobre cercas e outros locais
destacados, certamente por ser assim mais fácil vislumbrar
os arredores à procura de seus alimentos.
Típico do cerrado, manguezais, beiras de brejos, não
se preocupa em esconder-se, pelo contrário, mostra-se
imponente em algum pedestal.
Versátil, procura para comer desde grandes insetos e
caranguejos, até lagartos, cobras e mesmo pequenas aves
incautas.

Birro, pica-pau-branco
Melanerpes candidus I White Woodpecker
Batendo aqui e ali com o bico, desaloja insetos e larvas das frestas dos
troncos.
Muito fácil de distinguir por ter o incomum colorido alvinegro, é
campestre, visitando com assiduidade pomares.
Essencialmente social, só fica isolado na época da reprodução.
Já foi visto atacando em beirais de telhados casas de agressivos
marimbondos, destruindo-as para delas retirar as indefesas larvas.

Very common in fields, it is easily identifiable for their plain rust
color when seen at a distance.. They like to land upright on
fences and other prominent places, making it easier for them to
watch the surroundings in search of food. Typical of the cerrado,
mangroves, and swamp shores, they do not bother to hide. On
the contrary, they like to impressively show off on some grand
pedestal. Versatile, their diet ranges from large insects and
crabs, to lizards, snakes, and even reckless small birds.

Pecking here and there, they displace insects and larvae from cracks in
the trunks. Easily distinguished for having an unusual black and white
color, they live mostly in the countryside, frequently visiting orchards. Very
sociable, they are only seen alone during breeding season. They have
already been seen attacking aggressive wasps colonies hanging from roof
eaves, destroying them, to then feed on the helpless larvae.
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Acauã
Herpetotheres cachinnans I Laughing Falcon
Junto com o carcará é um dos habitantes
mais comuns do cerrado e zona rural.
Fome é coisa que desconhece com
certeza, dada a extensão de seu cardápio:
carrapatos, lagartas, cupins em revoada,
cadáveres de animais, frutas, filhotes de
pássaros, cobras.
Along with the caracara, it is one of the most
common inhabitants of the cerrado and rural
areas .Hunger is definitely something they do
not know, thanks to the variety of their menu:
ticks, caterpillars, termites in flight, dead
animals, fruits, young birds, snakes.

João-pinto
Icterus croconotus I Orange-backed Troupial
Surpreendente por seu colorido tão belo, o qual gosta de exibir indo cantar
pousado nos pontos mais altos das árvores. É Parente de outro do nordeste, lá
chamado de corrupião, cobiçado para a gaiola. E como se não bastasse estar assim
tão bem vestido, quando voa faz um batido rápido da asa, intercalado com um
batido mais lento, numa clara performance exibicionista.
Impressive for its amazing color, which they love to show off, they like to perch
and sing at the top of the trees. They have a northeastern relative locally called
Campo Troupial, which is highly coveted as cage pets. And as if being dressed up
was not enough, they like to show off their wings by flapping them fast and then
slowly, as a real exhibitionist.
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They fly with their neck at full strech, which is characteristic
of their entire family. By having the largest population in the
Pantanal, they are considered the symbol of this region. The
nest, which may seem small soon after being built, gets bigger
at each breeding season, mostly reaching two meters width.

Jabiru mycteria

Tuiuiú

I Jabiru

Ao voar, o faz com o pescoço esticado, o que é característico
de toda sua família.
Por ter sua maior população no Pantanal, é considerado o
símbolo dessa região.
O ninho, que logo após construído pode parecer pequeno,
vai a cada temporada reprodutiva recebendo mais material,
chegando a ter a largura de dois metros.

Cafezinho
Jacana jacana “jovem” I Wattled Jacana
Os dedos dos pés, extraordinariamente longos, são a adaptação para distribuírem o peso
sobre a folhagem aquática, permitindo que andem como se estivessem sobre a água.
Na beira da lagoa, exibem longas pernas, apropriadas para vadear na água rasa.
Na asa têm um esporão, às vezes usado como arma.
Muito diferente dos pais, o filhote lembra mais um maçarico, certamente uma
plumagem protetora, camuflando-se na paisagem.
Their toes, extraordinarily long, are adapted to distribute their weight onto the acquatic
vegetation, allowing them to walk as if on the water surface. At the edge of the pond, a
display of long legs, suitable for wading in shallow water. On the wing they have a spur,
sometimes used as a weapon. Very different from their parents, the chick looks more like a
blowtorch, certainly used as a camouflage in the landscape.
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choca-barrada

Thamnophilus doliatus / Barred Antshrike

Vaidosa, quase sempre está
com o topete eriçado. Sempre
vista aos casais, às vezes tolera
a presença durante certo
tempo dos filhotes nascidos
na última nidificação. Prefere
a vegetação mais rala, dificil
mente indo ao interior de
matas mais espessas. Enquanto
percorre os arbustos à procura
de artrópodes, vai vocalizando,
para não se perder.
Always concerned about their
looks, they are often seen with
their crest raised. Most commonly found in pairs, they sometimes put up with the babies of
their latest brood, although not
for too long. They prefer the thin
vegetation, hardly visiting thicker
forests. While going through the
bushes in search of anthropods,
they sing in order not to get lost.

Colhereiro
Platalea ajaja I Roseate Spoonbill
O belo róseo da plumagem não é sua vestimenta
permanente, reserva-a apenas para o período nupcial.
Seu ambiente predileto são as praias lamacentas, tanto do
interior quanto do litoral, e também os manguezais.
O formato insólito do bico, que lhe valeu o nome popular,
permite sua imediata identificação. Gosta de procurar em
bandos seu alimento, constituído por diversos animais
aquáticos: peixinhos, insetos, moluscos e crustáceos.
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The beautiful pink plumage is not their permanent outfit,
specially reserved for their mating time. Their favorite
places are the muddy beaches of both the interior and the
coast, and also mangroves. The unusual format of their bill,
which earned them their popular name, immediatetly spot
them. They like to search for their food in groups, foraging
on several aquatic animals: fish, insects, molluscs and
crustaceans.
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Martim-pescador-verde (fêmea)
Chloroceryle amazona I Amazon Kingfisher
Habitante das beiras de lagos e rios, por ali mesmo se
reproduz, fazendo seu ninho em buracos de barrancos.

Living and reproducing in the borders of lakes and rivers, they
build their nests in cllif holes.

Martim-pescador-grande (macho)
Megaceryle torquata I Ringed Kingfisher

O grandalhão de sua familia convenceu até o cientista que o nomeou de sua grandeza. Até para
voar, quer se impor aos outros, voando alto de um lago para outro, enquanto vai matraqueando.
Peneira sobre a água, à espera de um peixe e, quando o pega, leva-o para um tronco, batendo-o
para atordoá-lo, antes de engoli-lo.
The big one of its family, they convinced even the scientist who named them of its greatness. Even when
they are flying, they want to impose themselves on others, flying high from one lake to another, chattering
nonstop. They sift over the water, waiting for a fish and, when they catch them, they take them to a log
where they beat them until they get dazed, to swallow them right after.
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Suiriri-cavaleiro
Machetornis rixosa I Cattle Tyrant
É um dos companheiros do gado nos pastos, seguindo-o
bem de perto para se aproveitar da facilidade de capturar os
artrópodes que fogem das pisadas. Também se aproveita
de seu lombo como um observatório ambulante desses
insetos em fuga. Nas áreas de lavouras e nas cidades, na falta
do gado ou de animais silvestres, como capivaras pastando
e deslocando insetos, segue tratores arando o chão ou
mesmo cortadores de grama!
One of the best companions of the cattle in pastures, it
follows them closely to capture arthropods that flee from their
footsteps. They also take advantage of their back as a walking
observatory of these fleeding insects. In farmlands and cities, in
the absence of cattle or wild animals such as capivaras grazing
and displacing insects, they follow tractors plowing the ground
or even lawn mowers!

Carrapateiro
Milvago chimachima I Yellow-headed Caracara
Campesino, ali é amigo do gado, pousando
sobre seu lombo com total intimidade. Certa
mente o gado gosta disto, pela limpeza que o
pinhé vem fazer de seus carrapatos e bernes.
Mas não vive só disto, também gosta de rãs,
lagartos e filhotes de aves saqueadas de seus
ninhos. Passa em um voo reto e, de quando
em quando, vai soltando seu característico grito,
que lhe valeu o nome onomatopeico de pinhé.
Rural, they are the cattle’s best companion, landing
on its back with real intimacy. The cattle like it for
sure for as they clean them from the ticks and other
parasites they find on their bodies. But they do not
feed on this only. They also eat frogs, lizards and
baby birds stolen from their nests. Flying straight,
they let out their scream from time to time, which
earned them the onomatopoeic name of Pinhé.
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Tiziu
Volatinia jacarina I Blue-black Grassquit
Mistura-se aos outros papa-capins e aparece onde há pendões dando sementes, até nos terrenos baldios
nas cidades. Destaca-se pelo seu comportamento: cada vez que emite seu canto, que lhe deu um dos seus
nomes “tiziiiuuu”, dá um salto, voltando ao mesmo pouso, o que lhe valeu outros nomes, como alfaiate,
bate-estaca, pisa-café, pula-pula, saltador, serra-serra, sobe-e-desce, tecedeira... Fora do período reprodutivo,
os machos se vestem como os jovens, só adquirindo a bela plumagem azul ferrete quando vão conquistar
as fêmeas e travar com seus adversários, por conta daquelas, suas brigas de ciúmes. Guimarães Rosa bem
notou essa mudança e pôs na voz de Lalino, numa dessas desavenças, uma ameaça: “É, então vamos ver
como é que a abóbora alastra... e deixa o tiziu mudar as penas, pra depois cantar...”
They usually mix with other seedeaters and are often seen wherever seeds can be found, even in wastelands.
Their Brazilian name Tiziu comes from the persistent wheezing call they emit while they perform their
remarkable movements, jumping upwards and then coming back to the branch, which earned them
other names such as taylor, weaver, pile-driver, saw-saw, up-and-down… When not breeding, males and
youngsters dress alike, only gettting their bluish black feathers when they want to attract the females and
fight a jealousy war against their opponents.
Guimarães Rosa noticed this change, and put in the voice of Lalino, during one of these disagreements, a
threat: “So, let’s wait for the Blue-black Grassquit change their feathers to start singing…”.

Cigana
Opisthocomus hoazin I Hoatzin
Espécie peculiar, que até lembra o ancestral das aves arqueoptérix, causa
dúvidas entre os ornitólogos quanto à sua posição sistemática.
Habitante das matas alagadas da Amazônia, quando assustada, levanta bem
alto as asas, produzindo com as penas duras e ásperas um sussurro, tentativa
de intimidar o agressor.
Sabiá-do-campo
Mimus saturninus I Chalk-browed Mockingbird
O povo o vê como um sabiá, pelo porte e por andar pelo
chão à procura de alimento. Mas é de outra estirpe. É visto
sempre em pequenos grupos familiares. Gosta de áreas
abertas, como savanas e parques urbanos, onde chama
atenção por um comportamento característico: quando
pousado, abre e fecha as asas seguidamente, o que os
ornitólogos chamam de “lampejo das asas”.

For their size and eating habits, foraging on the ground in
search of food, people often mistaken them for a thrush,
although belonging to different species. They are always seen
in small family groups, enjoying open areas such as grasslands
and urban parks, attracting attention for a characteristic
behavior: when resting, they open and close their wings many
times, what ornithologists call “ a wing display”.
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This peculiar species, which resembles the ancestor of the archeopteryx birds,
causes doubts among ornithologists as to its systematic position. Inhabitants of the
flooded forests of the Amazon, when threatened, raise their wings up high, whose
hard and rough feathers produce a whisper-like sound , an attempt to intimidate
its aggressor.
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Iraúna-grande
Molothrus oryzivorus I Giant Cowbird
Parente do chopim, tem também o mau
hábito deste, pondo seus ovos em ninhos
alheios. Mas paga esse delito com a boa ação
de retirar de bois e cavalos os carrapatos.
Pelo menos, escolhe para serem pais adotivos
de seus filhotes outros de seu tamanho! Ao
contrário de quase todos de sua família, onde
se perfilam famosos barítonos e sopranos, tem
uma voz discreta e até meio sem graça.

A relative of the Marshbird, it also has the
bad habit of laying their eggs in other birds’
nests. But they pay the offense with the
good deed of removing the ticks from horses
and cattle. At least, they choose to be their
babies’ foster parents others of their own
size! Unlike most of the famous baritones
and sopranos of their family, they have a
rather mild, dull voice.

Cabeça-seca
Mycteria americana I Wood Stork
É meritória sua sociabilidade, convivendo com
outras aves em perfeita paz. Sabe tirar proveito
da inclemência do tempo. Quando as lagoas
secam, pesca com facilidade peixes moribundos.
Alguns o julgam feioso, certamente pelo bico
um tanto exagerado e pela cabeça nua e negra,
lembrando um urubu.
Grande voador, faz às vezes extensas migrações,
juntando-se às centenas em suas invernadas.
Very sociable, they live peacefully with other birds.
They know how to take advantage of the inclement
weather. When the ponds dry up, they do not mind
feeding on dying fish. Some find them ugly, certainly for
the rather exaggerated beak and for their bald, black
head, resembling those of a vulture. Great fliers, they
sometimes migrate long distances, gathering in hundreds
during their trip.
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Caturrita
Myiopsitta monachus I Monk Parakeet
São notáveis seus ninhos coloniais, que
resultam num amontoado às vezes bastante
grande, atingindo até duzentos quilos.
Em algumas regiões são muito abundantes,
causando problemas para os agricultores.
Their colonial nests are remarkable, resulting
mostly in a quite large pile, which can
sometimes weigh up to two hundred kilos.
They are very abundant in some regions,
being a problem for farmers.

Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado
Myiarchus tyrannulus I Brown-crested Flycatcher
De plumagem discreta, exige a atenção dos observadores de
aves que só se contentam com a identificação científica das
espécies que observam, e que então se valem do ferrugem
em suas asas e cauda, para diferenciá-la de suas sósias. Mas
mesmo tão inconspícua, recebeu sugestivos nomes do povo,
como maria-tola, rabo-de-macaco e outros. Certamente o
que a torna tão notável é sua voz, que além de atraente é
variada, com uma frase diferente para cada momento do dia.
82

With a discrete plumage, they require a great attention from bird
watchers that count only on the scientific identification of the
species they observe, therefore making use of the rust on their
wings and tail to differentiate it from its counterparts. But even
so inconspicuous, they received suggestive names such as Foolish
Mary, Monkey Tail, and others. Its voice is what surely makes them
so remarkable, which is not only attractive but also varied, with a
different phrase for each moment of the day.
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Savacu
Nycticorax nycticorax I Black-crowned Night-Heron
Costuma agrupar-se quando em descanso no
pouso, dispersando quando vai à procura de
alimento.
Voando sobre a cidade à noite, sua voz pouco
atraente pode ser ouvida, confundindo as
pessoas, que julgam ser a voz de um sapo ou
outro bicho qualquer.
They usually gather when they rest from their
flights, scattering when they go in search of
food. Their rather unattractive voice can be
heard while they are flying over the city at night,
confusing the people who believe it is the voice of
a frog or other animal.

Bentevizinho-de-penacho-vermelho
Myiozetetes similis I Social Flycatcher

À primeira vista é um bem-te-vi mal crescido, que já os antigos chamavam de bem-te-vi “dos pequenos”. Mas é muito
diferente daquele no temperamento e mais exigente em seu cardápio, onde se destacam as frutinhas da erva-depassarinho, que ele recolhe e vai deixar a semente em outra árvore, perpetuando assim seu alimento. A voz é um
assobio, ouvido sempre nas matas ao longo dos rios, um de seus lugares preferidos.
At first sight, a poorly grown Flycatcher, but very different from their bigger counterparts in temperament. More demanding
in its menu, they love the small Loranthacea fruits, which they collect, leaving the seed in another tree, thus perpetuating
their food. The voice is a whistle, ever heard in the woods along the rivers, one of their favorite places.
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Certamente o mimetismo mais
perfeito entre as aves, custa às
vezes crer que não se trata do
prolongamento de um galho.
Até para não ter que abrir os
olhos, tem na pálpebra uma
pequena fenda, por onde
consegue ver.

Mãe-da-lua

Nyctibius griseus I Common Potoo

Certainly the most perfect mimicry
among birds, it is sometimes
hard to believe that it is not the
extension of a branch. For not
having to open their eyes, avoiding
the risk of being noticed, they have
a small cut in their eyelid, through
which they can see.

Aracuã-do-pantanal
Ortalis canicollis I Chaco Chachalaca
Raramente desce ao solo. A voz, muito forte, é interpretada pelo povo com diversos significados.
É habitante da mata ciliar, mata secundária e palmais.
Arboreal, they rarely come down to the ground. Their very strong voice carries different meanings.
Inhabitant of wetlands, secondary forests and palms.
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Cavalaria
Paroaria capitata I Yellow-billed Cardinal
Gostando de pântanos e beiras de rios, forma em algumas
regiões, como no Pantanal, enormes bandos, o que lhe
valeu o nome de cavalaria.

Enjoying the borders of swamps and rivers, they gather in huge
flocks in areas like the Pantanal, which earned them the name of
“Cavalry”.

Cardeal
Paroaria coronata I Red-crested Cardinal
Tomou de empréstimo esse nome católico pelo topete, qual um
chapéu cardinalício. Alimenta-se no chão, de sementes e inverteb
rados. Vive em geral solitário e calado, em sua discrição pontifícia.
Mas, no período reprodutivo, abandona o celibato e já no aman
hecer canta flauteado, feliz com seu casamento.
They borrowed their Catholic name for their crest, which looks like a
cardinal’s hat. They feed on seeds and invertebrates they find on the
ground and are usually solitary and silent, in their pontifical discretion.
But during the breeding season, they forget their celibacy and early at
dawn, start their flutelike singing, very happy for their wedding.
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Pombão

Patagioenas picazuro I Picazuro Pigeon
Nossa maior pomba dos campos e cerrados expandiu sua ocorrência com o desmatamento. Logo se revela sua
identidade pela marca branca nas asas, mais visível quando voa e que lhe deu o nome e a fama na música do cancio
neiro nordestino. O ninho é uma plataforma muito simples de gravetos, que parece desleixado, mas que é assim na
verdade por uma estratégia de camuflagem, sustenta um ovo que parece em equilíbrio.

Pomba-galega
Patagioenas cayennensis I Pale-vented Pigeon
Às vezes solitária, outras em grandes bandos, concentra-se nos
pontos de alimentação. Come frutinhos e sementes, restos de
milhos perdidos na colheita e até o néctar do pombeiro, que o
povo bem observou e o nomeou de mel-de-pomba, remelade-pomba. Nos idílios amorosos, o casal se isola e o macho
fiscaliza seu território com característicos voos.

Sometimes solitairy, sometimes in large flocks, they gather
on their feeding spots. They live on small fruits and seeds,
leftovers of corn left behind during the harvest and even on the
nectar of some trees. When mating, the couple move away
from the flock and the male protects its territory with characteristic flights.
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Our biggest pigeon, found in fields and cerrado, they have been more frequently seen because of deforestation. They
soon reveals their identity by the white mark on the wings, more visible when they are flying, and which gave them
the name and fame in the words of our great northeastern singer Luiz Gonzaga. The nest, a simple platform of sticks,
which looks sloppy as a strategic camouflage, holds one egg that seems in balance.
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João-de-pau
Phacellodomus rufifrons I Rufous-fronted Thornbird
Pequeno e de cores discretas, é mais conhecido pelo
gigantesco ninho que constrói e vai ampliando em anos suces
sivos, transformando-o num labirinto que serve também para
despistar seus predadores. Na construção usa gravetos de um
mesmo feitio e procedência e apenas a câmara recôndita onde
vai por os ovos atapeta com capim seco, musgos, fios. Os
ninhos ficam expostos em campo aberto, pendentes de ramos
de árvores altas, principalmente onde tem gado. Já os antigos
observaram que o gado, no seu pisoteio, ajuda a quebrar os
ramos secos das árvores, dando a eles a dimensão apropriada
para essa notável construção.

Jacupemba
Penelope superciliaris I Rusty-margined Guan
Como relógios naturais, anunciam as primeiras horas do dia
e o entardecer com gritos roucos. Em geral, preferem ficar
escondidas na mata, mas há relatos de que em alguns lugares
não resistem à sedução dos morangos numa plantação, vindo
ao aberto e ao chão para comê-los. Em lugares onde se
sentem protegidas, já que são alvos cobiçados dos caçadores,
acercam-se das habitações. O ninho pode ser deposto sobre
uma rocha, dentro da mata.
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As natural alarm clocks , they announce the first hours
of the day and evening with hoarse cries. In general,
they prefer to remain hidden in the woods, but there are
reports that in some places they can not resist the lure
of strawberries, thus coming out to eat them. In places
where they feel protected, as they are coveted targets of
hunters, they approach human dwellings. The nest can be
built on a rock in the woods.

Small and of discreet colors, it is best known for building
huge nests that will expand in successive years, turning it
into a maze that also serves to confuse predators. To build
them, they use sticks of the same shape and origin and only
the innermost chamber where the eggs are laid is carpeted
with dry grass and moss. The nests are built in the open,
hanging from the branches of tall trees, near cattle farms.
The elderly say that the cattle help to break the withered
tree branches with their trampling, giving them the appropriate size for this remarkable building.
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Ave comum até nos lagos de
movimentados parques urbanos, tem
um fôlego respeitável.
Mergulha em busca de peixes e vai
aparecer a uma distância considerável.
A common bird even in the lakes of
busy urban parks, it has a considerable
breath. They dive for fish and only
appears back at a considerable
distance.

Biguá

Phalacrocorax brasilianus I Neotropic Cormorant
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Andorinha-serradora
Stelgidopteryx ruficollis I Southern Rough-winged Swallow
Caipira, não gosta muito das áreas urbanas, ao contrário da cidadã
andorinha-pequena-de-casa. É vista no campo, onde se identifica
principalmente pela cor acanelada da garganta. Gosta de pousar
em lugares bem altos e também em árvores próximas a rios, de
onde o bando inteiro alça voo com a aproximação de um barco.
Com seu voo borboleteado, vãi capturando os insetos no ar,
prestando um serviço inestimável no equilíbrio da ecologia.
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A countryside inhabitant, they do not enjoy urban areas much,
unlike others of their species. They are seen in the fields, identified
mainly by their cinnamon-colored throat. They like to land in very
high places and also in trees near rivers, where the whole flock takes
flight with the approach of a boat. Flying like butterflies, they capture
insects in the air, providing an invaluable service to the ecological
balance.

Alma-de-gato
Piaya cayana I Squirrel Cuckoo
Pulando pela ramagem das árvores, à cata principalmente de lagartas, lembra
à primeira vista um caxinguelê, por sua agilidade e longa cauda.
Com um repertório vocal já bem variado, ainda não se contenta: algumas
vezes imita outras aves, motivo pelo qual é tido por alguns como um gozador.
Hopping through the tree branches, mainly in search for larvae, they resemble
a squirrel at first sight, for their agility and long tail. Even with a well-varied vocal
repertoire, they do not seem to be satisfied: now and then they can be heard
mimicking other birds, the reason why they are taken by some as a teaser.

Tiriba-fogo
Pyrrhura devillei I Blaze-winged Parakeet
Estrita em suas exigências de habitat, vive numa área pouco extensa, nas matas
secas do Pantanal e Chaco. Alimenta-se de frutos, sementes e coquinhos. É ave co
mum, mas o uso da terra para agricultura pode reduzir sua área de vida, tornando-a
uma espécie ameaçada de extinção. Foi ainda pouco estudada, desconhecendo-se
diversos aspectos de sua biologia.
Strict in terms of their habitat, they live in a small area in the dry forests of the Pantanal
and Chaco. They feed on fruits, seeds and coconuts. It is a commonly found bird, but
the use of land for agriculture may reduce its range, making it an endangered species.
Been little studied, various aspects of their biology are still unknown.
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Tapicuru-de-cara-pelada
Phimosus infuscatus I Bare-faced Ibis
Vive nos banhados e também em campos recém-arados.
Gosta de procurar alimento na água rasa, onde anda com o bico
submerso.
De certo modo também vegetariano, aprecia sementes e folhas.
Migratório, pode, em certa época, formar grandes bandos.

Garça-real
Pilherodius pileatus I Capped Heron
Fazendo jus ao nome popular, é uma espécie
incomum.
É uma das poucas garças que tem nos insetos
um importante item de sua dieta.
Prefere os rios e lagos em meio a matas, onde a
regra é ser vista isolada.

They live in marshes and also in newly plowed fields. They like to
forage in shallow water, where they wade with their beak submerged.
They are somehow vegetarian, as they also enjoy seeds and leaves.
Migratory, they may gather in large flocks at certain times.

As they were popularly named, it is an uncommon
species. It is one of the few herons that has in
insects an important item of their diet. They prefer
tangled forest rivers and lakes, where they are
most commly seen singly.
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Bem-te-vi
Pitangus sulphuratus I Great Kiskadee
Candidato eterno a uma das aves mais populares
do país, é sempre lembrado quando se quer
dar um exemplo de um nome onomatopeico,
pois até tenras crianças já conhecem o seu
inconfundível grito: bentevi.
The eternal nominee for the most popular bird in
the country, it is often remembered when you want
to give an example of an onomatopoeic name,
as even very young children already know their
unmistakable cry: kiskadee.

Pica-pau-de-cabeça-amarela
Celeus flavescens I Blond-crested Woodpecker
É também chamado de joão-velho, alusão à cabeça
grisalha. Habitante da mata, aventura-se ainda pelos
pomares. Foge um pouco à regra geral dos pica-paus,
que são eminentemente insetívoros, pois gosta também
de bagas e frutas e, quando se sente seguro, desce até
o chão para catar formigas e cupins. Anti-social, é visto
quase sempre sozinho, exceto quando acasalado ou pouco
depois, quando por algum tempo tolera ser acompanhado
pelos filhotes. Macho e fêmea se distinguem facilmente,
pelo vermelho na cara do primeiro.

It is also called Old John due to its gray head. Inhabitant
of the forest, they also venture into orchards. Unlike other
woodpackers , which are mainly insectivorous, they also like
berries and fruits, and when they feel safe, they go down to
the ground to pick up ants and termites. Nonsocial, they
are almost always seen alone except when mating or shortly
after, when for some time they tolerate being accompanied
by their brood. Male and female are easily distinguishable by
the red color on the face of the former.
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Maracanã-de-colar
Primolius auricollis I Yellow-collared Macaw
O característico colar chamou logo a atenção do cientista que o batizou.
Diariamente cumpre sua rotina de voo aos pontos de alimentação e, de
tarde, volta ao ponto de dormida. E nesses trajetos vão orientando uns aos
outros com seus gritos, só ficando quietos quando pousam para comer,
desaparecendo no verdume da folhagem.
Their distinctive necklace called the attention of the scientist who baptized
them. They methodically go through their daily routine, flying to their feeding
spots in the morning and coming back at dawn to sleep. And while they commute, they guide one another with their cries, getting quiet only when they
land to eat, disappearing into the green foliage.

Corucão
Podager nacunda I Nacunda Nighthawk
A despeito de esquivo, atreve-se a entrar nas cidades,
aproveitando-se da iluminação de postes para capturar
insetos, por esta atraídos.
Parente de um grupo de difícil diferenciação pelos leigos,
por sorte permite ser conhecido por ostentar um colar
branco, como uma gravata borboleta.

Despite elusive, they dare to enter the cities, perching on
lighting poles, to capture insects attracted by the light.
Although related to a group that is hardly identified by the
layperson, a white collar worn as a bow tie luckily help us
distinguish them.
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Casaca-de-couro
Pseudoseisura cristata I Caatinga Cacholote
Constrói um ninho um tanto exagerado, um
amontoado de gravetos de quase um metro
em uma das extensões e que tem acesso
à câmara de incubação dos ovos por um
longo corredor, certamente uma tentativa
de desestimular a entrada de intrusos.
They build a quite exaggerated nest, a pile
of sticks almost three feet long in one of the
extensions, with a corridor that leads to
the eggs, surely an attempt to discourage
intruders.

Japu
Psarocolius decumanus I Crested Oropendola
Grandes tecedores, fazem ninhos suspensos
em forma de bolsa, uma estratégia nem sempre
suficiente para proteger seus ovos e filhotes dos
bicos longos e fortes de alguns tucanos.
Exagerados, como dito na música famosa,
para se exibirem para a fêmea, emitem seu
canto e, em seguida, inclinam-se para a frente
abrindo as asas e sacudindo-as violentamente,
às vezes ficando pendurado de cabeça para
baixo no galho.
Great weavers, they make their bag-like nests
suspended from the tips of branches, a strategy
that is not always effective to protect their eggs
and babies from the long and strong beaks of
some toucans. Exaggerated, as stated in the
famous song, in order to show off for the female,
they perform their singing and soon after lean
forward, spreadind their wings and shaking them
violently, sometimes getting hung upside down on
the branch.
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Araçari-de-bico-branco
Pteroglossus aracari I Black-necked Aracari
Dependentes de ocos de árvores para
fazerem seus ninhos, aproveitam-se de
buracos que encontram, não tendo, como
os pica-paus, a habilidade para fazê-los.
Dependent on the tree hollows to make their
nests, they take advantage of the holes they
come across since they are not as skillful as
the woodpeckers to make their own.

Araçari-castanho
Pteroglossus castanotis I Chestnut-eared Aracari
Frugívoros em boa parte de sua dieta, são
excelentes dispersores de sementes, ajudando
assim a recuperação das matas.
Inquietos, quando voam o fazem de forma
ondulada, perdendo e ganhando altura, como se
estivessem exaustos, produzindo com as asas um
ruído característico.
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Mostly fruit eaters, they are excellent seed dispersers,
thus helping the recovery of forests and woodlands.
Restless, they fly with wavy movements, losing and
gaining altitude, as if they were exhausted, making a
characteristic noise with their wings.
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Príncipe
Pyrocephalus rubinus I Vermilion Flycatcher
No sudeste e centro-oeste vêm enfeitar os campos
no inverno, desafetos com os rigores do frio minuano.
Quando voltam, lá para os lados dos pampas, anunciam a
chegada do verão, por isto o nomearam também com o
nome dessa estação. Mas, por aqui, são nomeados pela
nobreza de suas tão adequadas vestes. Pousados sobre
um arbusto ou o moirão de uma cerca, nos baixios mais
úmidos, ali ficam à espreita de insetos diversos, entre
estes borboletas, que com certeza por ali passarão.
In the Southeast and Midwest regions, they come to decorate the fields in winter, running away from the rigors of the
southern cold. When they return, not far from the pampas,
they announce the arrival of summer, the reason why they
were nicknamed after this season. But around here they
are named after the nobility of their so appropriate clothes.
Perched on a bush or on fence posts in humid lowlands,
there they remain on the outlook for several insects, butterflies included, which will certainly fly by.

Sanhaço-cinzento
Thraupis sayaca I Sayaca Tanager

Uma das aves mais comuns nas grandes cidades, frequentadora
dos comedouros com frutos deixados para atraí-las, difere de
seus parentes próximos por sua cor ardósia uniforme. Social, vista
em geral em bandos, percorre as copas de árvores em busca
de frutos, seu principal alimento. O canto é flauta pura, doce. O
ninho, que muitas vezes vem tecer sobre um suporte de telhado
de varanda, é finamente trabalhado, qual um feltro, sendo difícil
reconhecer os materiais usados. E seu interior é revestido com a
maciez de pequenas penas e penugem.

One of the most common birds in large cities, they are regular visitors
to birdfeeders, attracted to the fruits purposedly left for them. Their
uniform greyish coloring differentiates them from their close relatives.
Gregarious, they are generally seen in flocks, flying through treetops
in search of fruit, their main dish. Their song is sweet, recalling that
of a flute.The nest, which are often woven on porch roof joists, is so
finely executed that it gets difficult to distinguish the materials they
are made of. And the inside is lined with the softness of small feathers and down.
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Tucanuçu
Ramphastos toco I Toco Toucan
É o maior tucano, inconfundível pelo enorme bico alaranjado.
Tendo nos frutos o item básico de seu cardápio, aventura-se
nos pomares à sua procura.
A voz, uma estrofe rouca e carregada da letra “r”, lembra a voz
de um sapo. Ao contrário de todos os outros tucanos, não
vive exclusivamente nas matas, sendo visto fazendo extensos
voos sobre campos abertos e rios largos. A despeito de serem
grandes frugívoros, são também exímios saqueadores de ninhos
de outras aves, roubando ovos e filhotes.

The largest toucan of our fauna, unmistakable for its huge
orange bill, is usually seen in orchards looking for fruits, the
basic dish of their menu. The voice, hoarse and “full of r’s”,
recalls that of a frog. Unlike all other toucans, they do not
live exclusively in woodlands, being also seen performing long
flights over open fields and wide rivers. In spite of being big
fruit eaters, they are also skilled raiders of other birds’ nests,
stealing eggs and chicks.
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Sanhaço-de-encontro-amarelo
Thraupis ornata I Golden-chevroned Tanager
Discreto em variedade de cores, mas fazendo essa bela
combinação de amarelo sobre o azul violeta, com esse arranjo
espectral chamou a atenção, tanto do cientista que o descreveu
e que lhe deu o qualificativo de “enfeitado”, quanto do povo,
que o dignifica chamando-o de sanhaço-rei. Gosta das matas e
suas bordas, mas vem também no aberto, procurando frutos
de preferência nas copas. Sabedor de sua realeza, raramente
vem ao chão aproveitar também os frutos caídos.

Although discreet in variety of colors, they display a beautiful
combination of yellow on blue violet, which drew the attention
of both the scientist who called them “embellished”, and the
people, who honorably name them “King of the Tanagers”.
Inhabitabt of forests and their edges, they also come to the
open, looking for fruits they find on the tree tops. Aware of their
royalty, they rarely come to the ground, to also peck on fallen
fruits.
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Ema

Rhea americana I Greater Rhea
Pai dedicado, embora não mereça o elogio da fidelidade, já que pode ter várias esposas ao
mesmo tempo, é ele quem incuba os ovos, que podem somar algumas dezenas.
A maior ave brasileira, dependente de nossas savanas e campos, outrora muito perseguida para
dela se obter plumas para a fabricação de meros espanadores.
Devoted father, although not a faithful husband, as it can have several wives at the same time, it is him
who incubates the eggs, which can amount to dozens. The largest Brazilian bird, dependent upon our
cerrados and fields, used to be hunted for their feathers for the manufacturing of mere dustings.
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Gavião-preto
Buteogallus urubutinga I Great Black-Hawk
O negro predominante de sua plumagem chamou a aten
ção do cientista que o batizou, lembrando, neste aspecto,
sua semelhança com o urubu. É notável pela elegância das
pernas longas e dedos curtos. De cardápio extremamente
variado, prefere presas menores, como rãs, lagartixas,
cobras, ratos e insetos. Dá aos filhotes de garças e
colhereiros caídos no solo a morte de misericórdia.
Consegue também pescar e, para a sobremesa, gosta de
algumas frutas. Não despreza nem as carniças. À distância,
confunde-se com o gavião-caramujeiro.

The predominant black color of its plumage, resembling
that of a vulture, caught the attention of the scientist
who named it. It is remarkable for the elegance of its
long legs and short fingers. In spite of their varied menu,
which even includes dead animals, they prefer the small
prey, such as frogs, lizards, snakes, rats and insects.
They give the mercy death to baby herons and spoonbills
fallen from their nests. They can also fish, and like eating
some kinds of fruit for dessert. From a distance, they can
be mistaken for a Snail Kite.
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Talha-mar
Rynchops niger I Black Skimmer
Tem o interessante hábito de pescar voando rente à su
perfície com a mandíbula arando a água e, assim, consegue
capturar sua presa.
They have the interesting habit of fishing while they fly low over
the surface, with the mandible plowing the water and thus
able to capture their prey.

Papa-capim-de-costas-cinzas
Sporophila ardesiaca I Dubois’s Seedeater
Um dos muitos chamados coletivamente de papa-capins, pela preferência de se
alimentarem nos pendões, que se arcam com seu peso e onde se misturam em
bandos de diversas espécies. As fêmeas e jovens de muitas dessas espécies são
quase indistinguíveis, aumentando a confusão desses ajuntamentos. Apenas no
período reprodutivo irão se separar aos casais, quando fica então fácil constatar a
identidade dessas fêmeas. Dedicadas à procriação, a elas cabem toda a tarefa da
construção do ninho, incubação dos ovos e criação dos filhotes.
They are one of the many collectively named Seedeater, for their preference to
feed from hanging branches, which bend with their weight and where they mingle
in flocks of several species. Most females and chicks of these species are almost
indistinguishable, adding to the confusion of these gatherings. During the breeding
season, the couples separate from the flock, when it is easier to spot the females.
Dedicated to their breeding, the females alone are responsible for the task of building the nest, hatching the eggs and raising the chicks.
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Bico-de-pimenta
Saltator atricollis I Black-throated Saltator
Típica do cerrado, onde vive em pequenos
bandos, vem ao chão alimentar-se de sementes,
mas sempre tendo o cuidado de designar uma
sentinela para ficar em pouso elevado, à espreita.

Sabiá-gongá
Saltator coerulescens I Grayish Saltator
É muito parecido com outros de seu gênero,
dos quais se diferencia por filigranas da
plumagem. Pouco arisco, em certas regiões
vem também frequentar os comedouros
com frutas colocadas para as aves, mas aí
se mostra soberano, irritando-se com a
presença das demais aves. Nessas incursões
domésticas, não despreza nem restos de
arroz e até pimentas das mais ardidas.
Um cantador emérito, de voz flauteada e
melodiosa, é apreciado para a gaiola e foram
esses passarinheiros que certamente lhe
deram o outro nome popular, trinca-ferro,
pela força de sua bicada!

Typical of the cerrado, where they live in small
flocks, they come to the ground to feed on seeds,
but never forgetting to appoint a watchman, which
remains a little higher from the ground, on guard.

Much like others of its kind, they can only be
distinguished by the filigree on its plumage.
Quite sociable, they can be seen in certain
regions foraging on birdfeeders, for then showing its sovereignty, annoyed by the presence of
other birds. During these home raids, they do
not despise rice leftovers and very hot pepper
A remarkable singer with a melodious flutelike
voice, is coveted for cage pets, whose hunters
were certainly the ones who gave them their
nickname, iron-crack, for the strenght of their
peck!
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Canário-da-terra-verdadeiro
Sicalis flaveola I Saffron Finch

Assim chamado para indicar ser ele o representante pátrio e o diferenciar
do “canário-do-reino”. Além do belo colorido, tem também um canto
trinado forte e agradável, motivo pelo qual foi ave muito apreciada para a
gaiola. Mas outros já lhe deram a alforria e ele pode ser visto em alguns lu
gares formando bandos, até mesmo em algumas áreas urbanas. É granívoro
por excelência, sociável em certa época do ano, quando pode ser visto em
bandos. Gosta de fazer o ninho em qualquer buraco protegido, até mesmo
numa caveira de boi deixada sobre um moirão de cerca como enfeite.

Gavião-carijó
Rupornis magnirostris I Roadside Hawk
Um dos gaviões mais confiáveis, pode ser visto até
mesmo em parques urbanos movimentados. Certamente
sua abundância e extensão geográfica se devem, em
parte, pela versatilidade na busca de alimento, comendo
insetos, lagartixas, pequenas cobras, aves e até morcegos,
estes últimos desalojados de seus esconderijos durante o
dia. A fêmea, zelosa, é a única a incubar os ovos, mas o
macho nesse período vem lhe trazer uns petiscos.

They were probably given their name to indicate that they are the real
representative of the country and thus differentiate them from Finch. Besides
their beautiful coloring, they also have a strong, pleasant trill song, the reason
why they are so coveted as cage pets. But they can now be seen flocking in
some places, urban areas included. Proeminently granivores, they are sociable in
certain time of the year, when they can be seen in flocks. He likes to nest in any
protected hole, even in a bull’s skull left on a fence post for decoration.
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One of the most trustful hawks, they can be seen even
in busy urban parks. Certainly, their abundance and
geographic extent is partly due to their varied diet, feeding
on insects, lizards, snakes, small birds and even bats, the
latter displaced from their hiding places during the day. The
careful female is the one that incubates the eggs, being the
male responsible for bringing her some snacks.

Tico-tico-do-campo
Ammodramus humeralis I Grassland Sparrow
Discreto, pelo tamanho e pela plumagem cinza e parda,
para bem se camuflar em meio aos capinzais onde vive
e se aninha. A voz pode passar por um sonido de um
inseto, com um timbre eletrônico. O ninho, até por falta
de um suporte nos campos limpos e pastagens, é feito no
próprio chão, ao pé de uma macega de capim. Caminha
por entre o capim enquanto procura seu alimento ou
mesmo para esconder-se, o que lhe valeu também o
nome de tico-tico-rato.
Their discreet size and ash brown plumage are used as a
camouflage among the grasslands where they live and nest.
The voice can be mistaken for the sound of an insect, with an
electronic timbre. They built their nests on the ground in grasslands and pastures. They walk through the grass while looking
for food or even to hide from any predators, which also earned
them the name of Mouse Sparrow

Chorão
Sporophila leucoptera I White-bellied Seedeater
O canto é muito distinto, quase um assobio melancólico
u-í, u-í, u-í, que o povo nota bem, o que se percebe pelos
nomes que recebe: patativa-chorona, boiadeiro, cigarra.
Vive nas matas baixas, nas proximidades de campos e
brejos. Na aparência, chama a atenção pelo bico robusto e
avermelhado, que lhe vale novos batismos: bico-vermelho,
papa-capim-do-bico-vermelho.
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Their song is unique, almost a melancholy whistle-u t,
u t-u-t, which everybody knows very well, as their various popular names show: Patativa-Chorona, Seedeater,
Cowbird, Grassquit. They live in the lowlands nearby
fields and marshes. Their robust, reddish beak stands out,
responsible for their new nicknames: Red-billed, Red-billed
Seedeater.

Andorinha-do-rio
Tachycineta albiventer I White-winged Swallow
Diferente das outras, que preferem os largos voos pelo
céu, esta se restringe à proximidade dos rios, sempre a
pouca altura. Pousada nas rochas que afloram, ou mesmo
aproveitando a carona de um barco maior, daí faz seu
voo rasante à cata dos insetos. Ali mesmo, nas barrancas
do rio, faz o ninho e, às vezes, aproveita-se de um ninho
abandonado de martim-pescador. Mas faz seu próprio
acabamento, com capins e materiais macios. Também
os buracos nos troncos secos, caídos sobre o rio ou nas
rochas, são aproveitados para alojar o ninho.

Unlike the others of their species, who prefer the wide flights
across the sky, these ones prefer to fly low near the rivers.
Landing on water rocks , or even enjoying the ride on a
larger boat, they then swoop down in search of insects. They
make their nests on river banks, making use of holes in dry
floating trunks and rocks, sometimes taking advantage of an
abandoned Kingfisher ‘s nest. But they do their own finish,
with grass and soft materials.

Maria-faceira

Syrigma sibilatrix I Whistling Heron
O amarelado do corpo pode ser mais ou menos intenso, pois depende de um pó liberado sobre as penas para tornálas impermeáveis.
Ao contrário de todas as outras garças, que têm voz rouca, a faceira emite um sibilo melodioso, esticando o pescoço e
abrindo o bico. Ao contrário da maioria das garças, pode ser vista também em lugares secos. O macho faz um voo de
exibição para impressionar a fêmea.
The yellowish coloring of their body can be more or less intense, as it depends on a powder released over the feathers to make
them waterproof. Unlike all other herons, which have a hoarse voice, they emit a melodious whistling sound, stretching their
neck and opening the beaks. Unlike most herons, they can be seen in dry places,too. The male flaunts an exhibition flight to
impress the female.
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Saíra-amarela
Tangara cayana I Burnished-buff Tanager
Com um padrão de cores de fácil reconhecimento,
apresenta grande variação nas diversas regiões.
Grande apreciador das frutas, não despreza prati
camente nenhuma, não fazendo diferença se são
nativas ou exóticas, nem mesmo se comê-las causará
desagrado aos donos dos pomares.
With an easily recognized coloring, which varies widely from
region to region, these birds are greatly fond of fruit, and
despise hardly any, native or exotic, not bothering about
whether eating them will cause the farmers any trouble.

Polícia-inglesa-do-norte
Sturnella militaris I Red-breasted Blackbird
Vive nos campos mais secos com
gramíneas e nos campos de cultura,
onde come grãos no chão e é vista em
bandos numerosos pousados nos arames
das cercas. Também nos campos recém
semeados, se não se toma a precaução
de enterrar bem a semente, lá vem ela
fazer a precoce colheita.
They live in the driest grasslands and
cultivated fields, where they are seen
pecking on grains they find on the ground
or perching in flocks on fence poles. And
in newly-sown fields, one must bury the
seeds very well, to prevent the uninvited
guest from feasting on an early harvest.
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Saíra-sete-cores
Tangara seledon I Green-headed Tanager
Com essas tintas na paleta, qualquer mestre da pintura
se contentaria e com elas faria grandes obras. Circulam
pelos topos das árvores nas serras, muitas vezes juntas
com diversas outras espécies de mesmos hábitos. Por aí
vão à procura das fruteiras, com manifesta preferência
pelos ingazeiros e gravatás. E esses passeios a cada dia
se repetem a horas certas, combinadas. Na verdura das
copas, e a pressa com que às vezes passam, só os chilreios
constantes documentam sua passagem. Muito sociais, os
filhotes de ninhadas anteriores ou mesmo outros adultos
do bando manifestam seu altruísmo, ajudando na criação
das novas proles.

With these paints on the palette, any master would be
satisfied and paint great works. These birds are often seen
circling over the tops of mountain trees, often along with
several other species that share the same habits. So they
go, in search of fruit, with clear preference for inga, an
Amazonian fruit, and bromeliads. They take these trips every day, repeated at appointed, regular times. Through the
greenery of the tree crowns, and for the haste with which
they sometimes pass, they are only noticed by the constant
chirping of their voices. Very sociable, the chicks from previous broods or even other adults in the flock, express their
altruism helping in the raising of each new nestling.
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Choró-boi
Taraba major I Great Antshrike
Gosta das capoeiras, nas beiras de rio, onde é fácil ouvir o seu canto, muito mais fácil que vê-la,
já que está sempre semi-escondida na vegetação densa. A voz, característica, é uma sequência de
“qua” que vai se acelerando, do presto ao prestíssimo, e termina com uma gostosa gargalhada.
Sua ração diária é de insetos e outros artrópodes colhidos sobre a folhagem, mas quando tem a
oportunidade também inclui lagartixas e até mesmo pequenos mamíferos.
They prefer to live in secondary forests and on river banks, where their song can be heard. More
often heard than seen, they are always half-hidden in dense vegetation. The characteristic voice is a
sequence of “qua” which gets faster and faster, from presto to prestissimo, and ends with a nice laugh.
They feed not only on insects and other arthropods found on the foliage, but also on lizards and even
small mammals.

127

Muito bem denominado na nomenclatura científi
ca, pois de fato é um grande apreciador de palmei
ras, onde mais frequentemente é visto, gosta de
pousar bem no topo delas para cantar. Rivaliza
em frequência, nas cidades, com o sanhaço-cinza,
tendo a voz parecida com a dele, porém mais
forte e menos melodiosa.

Thraupis palmarum I Palm Tanager

Sanhaço-do-coqueiro

Their scientific name was very well chosen, since
they are great palmtree fans, where they like to sing
perching right on top of them. They are as frequently
seen in big cities as the grey tanger, with a similar
but stronger and less melodic voice.
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Socó-boi
Tigrisoma lineatum I Rufescent Tiger-Heron
O jovem distingue-se do adulto, que só adquire
sua plumagem definitiva aos dois anos de idade.
É visto quase sempre sozinho, ativo no
crepúsculo.
Sua voz, na época da reprodução, é um grito
forte, comparado ao esturro da onça-pintada.
Prefere viver nas áreas com matas, fazendo seu
ninho no alto das árvores.
Entre os itens de seu cardápio não poderiam
faltar sapos e pererecas, habitantes comuns
dos pântanos.

Curicaca
Theristicus caudatus I Buff-necked Ibis
Juntos para pernoitar, cantam em grupo, jogando a cabeça para trás.
Parecem não ter nenhuma restrição alimentar, apanhando gafanhotos,
aranhas, centopeias, lagartixas, cobras, ratos...
They can be seen gathering at sleeping time, singing in group, throwing
their heads to the back. Not a fussy eater, they feed on almost
everything they find on the ground: grasshoppers, spiders, centipedes,
lizards, snakes, rats ...

As it takes them two years to acquire their definite
plumage, it is easy to distinguish the youngs from
the adults. Almost always seen alone, they are very
active at dusk. Their voice, during breeding season,
is a strong cry, compared to the roar of the jaguar.
They prefer to live in forests, making their nest
high in the trees. Frogs and other common marsh
inhabitants are essential items in their menu.
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Maçarico-real
Theristicus caerulescens I Plumbeous Ibis
Ave pouco comum, por isto ainda pouco conhecida.
Um de seus pratos prediletos são moluscos
aquáticos.
Not very commonly found, little is known about them.
They feed mainly on aquatic mollusks.

Suiriri
Tyrannus melancholicus I Tropical Kingbird
Avesso ao frio, desaparece de grande parte do Brasil no inverno, indo refugiar-se no
clima tropical. Depois volta, com datas marcadas e vem pousar no lugar habitual de
todos os anos. Escolhe sempre o local mais alto para pousar, pois precisa ter a melhor
visão das redondezas, em sua vigilância constante dos insetos que passam em voo.
Not fond of cold weather, they disappear from most parts of south Brazil during the winter,
seeking refuge in the tropical climate,coming back then at the same time every year to land
in the same usual places. They always choose the highest place to land to have the best
view of the surroundings, in their constant lookout for flying insects.
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Tico-tico
Zonotrichia capensis I Rufous-collared Sparrow
É uma das aves mais comuns nas cidades, vindo com
muita confiança até bem próxima das habitações humanas.
Alimenta-se de grãos que cata no chão, por onde anda
saltitando, geralmente aos casais. O ninho é uma pequena
tigela, do tamanho de uma xícara de chá, escondido em
pequenas moitas e, às vezes, até mesmo no próprio chão,
em meio à vegetação rasteira. Na primavera está ativo no
acasalamento e reprodução, cantando insistentemente um
canto um tanto tristonho, que parece dizer: “minha vida é
assim, assim, assim, assim...”.

One of the most common birds in the cities, they
confidently come close to human dwellings. It feeds
on grain they peck on the ground, where they hop,
usually in couples. The nest is a small bowl, the size of
a tea cup, hidden in small clumps and sometimes even
on the ground, among the vegetation. In the spring,
they are actively mating and reproduction, singing
repeatedly a somewhat sad song that seems to say:
“My life is like this, this, this”.
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Maçarico-grande-de-perna-amarela
Tringa melanoleuca I Greater Yellowlegs

Vindo para cá apenas no quadrante quente do ano, anda pelas praias barrentas dos rios e lagoas, à procura de
toda sorte de artrópodes. Confunde-se com outros de seu gênero, exceto quando voa e emite o característico
canto que lembra o do pica-pau-do-campo.
Coming here only during the hot quarter of the year, they like to walk along the muddy shores of rivers and lakes,
looking for all sorts of arthropods. They are easily confused with others of their kind, except when they fly and sing the
characteristic song that resembles that of the campo flicker.
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Ferreirinho-relógio
Todirostrum cinereum I Common Tody-Flycatcher
Recebeu esse nome porque sua voz lembra o ruído feito
quando se dá corda num relógio. Bem pequeno, quase que
só o percebemos quando vocaliza, pois está sempre meio
escondido nas ramagens das árvores. Sobrevive até mesmo
em pequenas praças no centro das grandes cidades, onde
encontra os pequenos insetos de que se alimenta, e um lugar
para dependurar o seu ninho, uma cestinha habilmente tecida,
de preferência sobre algum laguinho, aumentando assim a
sua proteção. Popular, por esse sinantropismo, ganhou outros
carinhosos nomes: tirri, pipoca, ferreirinho, carrapeta...

They were named so because their voice resembles a
clock being wound. Quite small, they are hardly noticed,
except when they sing. Survive even in small squares
in the center of big cities, where they can find not
only the small insects they feed on, but also a place to
hang its nest, a basket expertly woven, preferably on a
pond, thus increasing its protection. Very popular, this
synanthropic earned them other affectionate names:
tirri, popcorn, tody-tyrant, carrapeta ...
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Sabiá-barranco
Turdus leucomelas I Pale-breasted Thrush
É frequentador dos pomares, onde prefere as frutas já caídas
de maduras, que vai debicando, dando seus pulinhos e
aproveitando também para comer insetos igualmente atraídos
pelo odor do mel. Mas se no chão a mesa não está farta, não
faz cerimônia de ir bicar os figos ou abrir um buraco num
mamão e ali lambuzar-se. O canto, mesmo não sendo a una
nimidade de preferência, se comparado ao do sabiá-laranjeira,
é flauteado e harmonioso, que o caboclo, que bem sabe
ouvir a bicharada, entende assim: “Eu plantei, não nasceu,
apodreceu, frio, frio”.

They are regular orchard visitors, where they prefer the
fallen ripe fruits, which they peck, hopping and eating
insects also attracted by the honey smell. But if they can
not find enough food on the ground, they smear on figs and
papayas, without any ceremony. Their harmonious song,
although not a unanimous choice when compared to the
Rufous-bellied Thrush, sounds like a flute. Local countryside
people, who can very well distinguish the different bird
voices, interpret their song like this: “I planted, it didn’t
grow, it rot, cold, cold”.
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Cambacica
Coereba flaveola I Bananaquit
À primeira vista lembra o bem-te-vi, alguns até acham que é o filhote
dele! Mas é bem menor, cabendo na palma da mão. Gosta muito do
néctar das flores, que disputa com os beija-flores. Como não tem o
bico comprido como aqueles, fura a base das corolas e aí consegue o
seu mel. Para alcançar algumas flores, como não sabe pairar no ar como
os beija-flores, vai se esgueirando pelos ramos, fazendo acrobacias,
pendurado de cabeça para baixo. Muito comum nas áreas urbanas,
contentando-se com exíguos jardins, principalmente se ali houver plantas
florindo com néctar o ano todo. O macho constrói seus ninhos esféricos
apenas para dormir neles, mesmo fora do período de incubação.

Sabiá-laranjeira
Turdus rufiventris Vieillot I Rufous-bellied Thrush
Cidadão notório por seu belo canto, foi contemplado com o título de ave símbolo do Dia
Nacional das Aves.
Embora nunca permitindo maiores intimidades, deixa-se aproximar a uma distância
surpreendente, principalmente onde há muito tempo convive com a presença humana, como em
alguns parques de grandes cidades.
Para cantar, estufa o peito e assume a postura de um maestro e assim entoa o belo canto já
comparado com o do rouxinol europeu.
Notorious citizen for its beautiful song, it was awarded the title of Bird Symbol of Brazil. While never
allowing greater intimacy, they let itself be approached at a surprising distance, especially in places
where they have long lived along with the human presence, as some large urban parks. To sing, they
fluff their chest and, posturing as a conductor, they sing their beautiful song, already compared to
the Europeann Nightingale.
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At first glance they resemble a flycatcher, being even mistaken for its
baby! But they are much smaller, fitting into the palm of our hand. They
compete with the hummingbirds for the nectar of the flowers. But as they
do not have the long bill of those, they pierce the base of the corollas
to get its honey, which they love. To reach some flowers, as they cannot
hover like a humminbird, they sneak through the branches, performing
acrobacies, hanging upside down. They are very commonly seen in urban
areas, contenting themselves with scant gardens, especially if there are
any plants blossoming with nectar all year round. The male builds its
spherical lined nests only to sleep in, even outside the incubation period.
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Habitante das praias dos grandes rios, prin
cipalmente da Amazônia, por ali mesmo faz
seu ninho.
They live and build their nests on the shores of
great rivers, especially the Amazon.

Batuíra-de-esporão
Vanellus cayanus I Pied Lapwing
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Quero-quero
Vanellus chilensis I Southern Lapwing
Habitante estrita dos campos, é vista com frequência também
nos gramados dos parques urbanos, campos de aviação e
campos de futebol, onde insiste em permanecer, mesmo
após iniciada a partida! Faz voos rasantes sobre qualquer
animal que se aproxima, defendendo valentemente seus
ninhos e filhotes. Faz o ninho no próprio chão, sem nenhum
preparo, confiando na camuflagem dos ovos e filhotes. Na asa
tem um esporão que usa para a defesa, que às vezes exibe
para os inimigos alçando a asa ou no vôo.

Commomly found in lowlands, they are often seen in lawns
of urban parks, airfields and soccer fields, where they insist
on staying, even after the game started! They swoop down
on any animal that approaches, bravely defending their
nests and young. They build their nests right on the ground,
without any preparation, relying on the camouflage of their
eggs and chicks. They have a spur used for defense, which
they sometimes display to the enemies elevating the wings
or in flight.
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Arapaçu-do-campo
Xiphocolaptes major I Great Rufous Woodcreeper
Pantaneiro, tem a particularidade, estranha para
os arapaçus, de vir também ao chão se alimentar
de insetos, principalmente quando segue for
migas de correição, aproveitando para pegar os
bichinhos que fogem apavorados desse ataque
sangrento. O bico possante é usado como uma
alavanca, para retirar lascas de árvores mortas,
em busca dos suculentos artrópodes, ou como
picareta, para abrir buracos no chão.

Picapauzinho-anão
Veniliornis passerinus I Little Woodpecker
Os machos, como é comum nos pica-paus, diferenciam-se pelo enfeites
vermelho na cabeça. Neste caso um capuz, em outros, bonés ou
bigodes. As batidas de bico na madeira não servem apenas para desalojar
animaizinhos de que alimenta, mas também para anunciar sua presença ali,
cada espécie com seu típico tamborilar. Timidos em excesso, basta verem
alguém para se posicionarem do lado de lá do tronco, mostrando quando
muito a cabecinha. Quase sempre aos casais, ajuntam-se também com
outras aves nos chamados bandos mistos, que vão percorrendo o espaço
em seu banquete coletivo, cada um com sua preferência.

Pantaneiro, unlike other woodcreepers, they also
come to the ground to feed on insects, especially
when they follow carnivore ants, to catch the
insects that flee in terror from this bloody attack.
The powerful beak is used as a lever to remove
chips of dead trees in search of arthropods or as a
pick , to drill holes in the ground.

The males, as in all woodpeckers, are distinguished by the red ornaments
on their head. In this case, a hood, in others, hats or mustaches. Pecking on
wood not only serves to dislodge small animals they feed on, but also to announce their presence, each species with its typical intermitant drumming.
Extremely shy, they move to the other side of the trunk at the mere sight of
someone, letting us see just a little of their head. Often seen in couples, they
also gather with other birds in so-called mixed groups, helping themselves at
their collective banquet, which caters for all tastes and preferences.

Fogo-apagou
Columbina squammata I Scaled Dove
Produz um forte ruído com as asas, semelhante a um chocalho, o que lhe valeu tam
bém o nome de rola-cascavel. Mas a onomatopeia de sua voz é que predomina em
sua denominação. Vive também em fazendas, em geral vista aos casais, procurando se
mentes no chão. O ninho, como o de muitos outros columbídeos, é feito sem muitos
cuidados: uma tigelinha chata e rala, feita de gravetinhos e pobremente forrada de
penas. Como são colocados em galhos de arbustos, um tanto expostos, essa singeleza
deve ser uma estratégia de proteção, chamando pouco a atenção.
It is also called rattlesnake dove due to the rattle-like sound produced by their feathers when
flying. But the onomatopoeia of their voice is predominant in their name. Usually seen in
couples, they also live on farms, looking for seeds on the ground. The nest, like those of many
other columboids, is careless : a flat and thin bowl made of twig and poorly covered with
feathers. They are placed on shrub branches, somewhat exposed, which must be a protection
strategy, thus calling little attention.
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Pomba-de-bando
Zenaida auriculata I Eared Dove
Típica dos campos nordestinos, do cerrado
e caatinga, expandiu sua distribuição, tirando
proveito do desmatamento no sudeste e a criação
das áreas de lavoura. Nessas áreas constitui
grandes populações, aninhando-se nos canaviais
e alimentando-se nas plantações de soja, onde
causam prejuízos aos agricultores. Um ótimo
exemplo, portanto, de desajuste ambiental. Mas
tem uma tendência natural a ter grandes popu
lações, pois mesmo em suas áreas naturais de
ocorrência assim acontece.
Commonly found in the Northeastern fields, cerrado
and caatinga, they have now spred towards the
Southeast, taking advantage of deforestation and
the increasing of crop areas. In these areas they
form large populations, which is common among
this species, nesting in sugar cane plantations and
feeding on soy grains, causing losses to soy farmers.
A great example of environmental disbalance.

Noivinha-branca
Xolmis velatus I White-rumped Monjita
Como todo tiranídeo típico, gosta de ficar empoleirada em
algum lugar aberto, como um moirão de cerca, para dali fazer
seus voos de captura de insetos. De vez em quando voa para
lá e para cá e paira por alguns instantes, peneirando. Sempre
solitária ou aos casais, é de dia muito quieta, mas alardeia-se de
madrugada, quando emite seu discreto pio insistentemente, que
se parece com a voz de um inseto. Habitante do campo, tem
que aproveitar os possíveis lugares para esconder o seu ninho,
buracos em cupinzeiros, numa forquilha de uma arvoreta ou
junto aos pecíolos das folhas dos coqueiros.
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Like any typical flycatcher, they like to perch in open fields, usually
on fence posts, from where they fly to catch insects. Every now
and then they fly back and forth and hovers for a moment. Always
singly or in pairs, they are very quiet during the day, but show off
early in the morning, when they emit a discrete sounds, similar
to that of an insect. A countryside bird, they hide their nests in all
possible places: in termite nests, in a fork of a small tree or along
the petioles of palm tree leaves.
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Arara-azul-grande
Anodorhynchus hyacinthinus I Hyacinth Macaw
Muito cobiçada pelo comércio ilegal, suas populações têm sido
recuperadas em algumas áreas graças a programas bem conduzidos
de preservação. Vêm com frequência ao chão, catar cocos de
algumas palmeiras, de que se alimentam.
Chama a atenção o possante bico, deste que é o maior
representante de sua família em todo o mundo.
Aproveitam-se de coquinhos regurgitados pelo gado, descendo
ao solo para procurá-los.
Nidificam sempre em cavidades, em árvores e também em
barrancos. Na tentativa de se banharem, às vezes enlameiam-se
completamente, só podendo voar após secarem.
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Highly coveted by illegal traders, their populations have been
recovered in some areas thanks to well-conducted conservation
programmes.
They come down to the ground very often to feed on
small coconuts that fall from palm trees. Being the biggest
representative of its family, their powerful beak stands out .
They profit from the little coconuts regurgitated by the cattle,
when they come down from the trees.
They nest in hollows, trees and sometimes in cliffs. As an
attempt to bathe, they sometimes get completely muddy, being
able to fly only after they are dry again.
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“Solicito aos leitores desta obra que se, por acaso, alguma sugestão de foto ou característica de
pássaro estiver tecnicamente equivocada, favor corrigir e perdoar o erro. Peço também que seja
feita uma avaliação final, já que é possível que tenha ocorrido algum engano, em um determinado
detalhe, embora todos nós queremos evitar erros ou mal entendidos. Desejo que todos encon
trem interesse educativo nos iniciantes do “Bird Watching” e sua conservação. Assim, este livro
não pode ser considerado um manual de reconhecimento do campo, pois para isso precisaria
de um índice sistêmico dos pássaros. Também não é um livro de arte, limitado a fotos perfeitas
para competir em concursos ou dar de presente em aniversários. Eu seria feliz se, inclusive os
adolescentes, o folheassem e o devolvessem à biblioteca e que se identificassem com a proteção
do nosso meio ambiente”.
Carlos von Wieser – Janeiro de 2010.

I ask the readers of this book to help us correct it and forgive us for possible slips, in case any
picture suggestion or bird characteristic is technically inconclusive.
I also ask for a final evaluation, as we may possibly have mistaken any particular detail. We all want
to avoid mistakes or misunderstandings.
I hope all readers can find an educacional interest in birdwatching and its conservation.
Thus, this book was not meant to be a manual for field recognition, for it would need to present
a systematic index of birds. Not also an art book, with perfect pictures intented to enter a contest
or to be given as a birthday gift. I would be very glad to know that teenagers could leaf through it
and return it to their local library, and thus sympathising with our environment conservation.
Carlos von Wieser – January 2010.
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