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Guia das Aves da Invernada do Barro Branco

Introdução
A área verde da Invernada do Barro Branco da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
local onde se situa o Centro Médico e demais Unidades Militares, possui uma grande
importância ambiental na Zona Norte da Cidade de São Paulo, sendo considerada Zona de
Amortecimento do Parque Estadual Alberto Löfgren - Horto Florestal e do Núcleo Pedra
Grande do Parque Estadual da Cantareira.
A Invernada encontra-se em área de transição entre a floresta e a antropização da
metrópole de São Paulo, com extensão de mais de 121 hectares, possuindo uma rica e
abundante fauna silvestre, contendo animais dos grupos herpetofauna, mastofauna,
avifauna, entre outros.
Em destaque, podemos ressaltar a avifauna, com 120 espécies, entre endêmicas e
migratórias, todas catalogadas na área da Invernada, mediante o “Projeto de Levantamento
de Aves em Áreas Militares”, iniciado em 2007, resultante da parceria entre o Centro de
Estudos Ornitológicos (CEO) e a Comissão do Verde e Meio Ambiente do Centro Médico da
Polícia Militar (CVMA / C Med). O projeto em questão foi estendido a 15 complexos militares
no Estado de São Paulo, pertencentes ao Exército Brasileiro, à Força Aérea Brasileira e à
Polícia Militar, demonstrando seu sucesso.
A avifauna desperta nas pessoas grande interesse por sua beleza, comportamento,
carisma, vocalização, o que pode aprimorar a atenção dos cidadãos por sua correlação com
a flora e demais elementos da fauna, motivando-nos a promover ações para preservar e
conservar o meio ambiente.
Curiosidade: A fim de potencializar a oferta alimentar à avifauna, a CVMA do C Med,
com apoio da APMBB e ajuda da SVMA realizou-se, desde 2008, o plantio aproximado de
25.000 mudas arbóreas nativas na Invernada do Barro Branco.
“Da natureza nada se tira, a não ser fotos; nada se mata, a não ser o tempo;
nada se deixa, a não ser pegadas nos lugares certos”
(Autor desconhecido)
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Reflexão - preservar e conservar, para quê?
A manutenção e conservação dos fragmentos florestais urbanos potencializam
a qualidade de vida da sociedade que vive ou interage com as cidades. A região da
Invernada, estudo do presente guia, possui uma rica e abundante fauna silvestre, onde
podemos encontrar cento e quarenta e nove espécies distribuídas em cinquenta e nove
famílias e vinte e seis ordens dos grupos: Herpetofauna (répteis e anfíbios); Avifauna (aves)
e Mastofauna (mamíferos).
As florestas e as áreas verdes urbanas são demasiadamente importantes para a
qualidade ambiental das cidades, já que assumem um papel de equilíbrio com o efeito
regulador sobre o microclima, absorvendo grandes quantidades de radiação solar e dióxido
de carbono, condicionando uma umidade no ar e uma eficiente barreira sonora.
O crescimento das áreas antropizadas e da urbanização nas cidades, fragmenta florestas
e as áreas verdes urbanas de forma muito rápida e agressiva, impactando diretamente a
fauna e a flora.
Almejo que o presente estudo estimule a preservação e conservação da floresta da
Invernada do Barro Branco e dos demais fragmentos florestais de nossa e de outras cidades,
promovendo a manutenção da saúde e conservação da fauna silvestre, além de estender
os benefícios da flora à toda sociedade, aos seres vivos e aos recursos naturais do entorno.
Vale ressaltar que este estudo científico atende toda a nomenclatura e ordem
sistemática padronizada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, o que possibilita
aos servidores militares e civis e, ainda, aos funcionários terceirizados que trabalham
nas doze Unidades da Polícia Militar e no Clube dos Oficiais existentes no complexo da
Invernada do Barro Branco, a ampliação de seus conhecimentos sobre a avifauna local, de
forma correta e didática. Para isso, este estudo apresenta fotos, informações detalhadas
e direcionamento a link que possibilita escutar a vocalização da ave e acrescentar mais
conteúdo sobre a mesma. Portando, trata-se de um excelente material educativo.
A importância deste estudo se pauta em seu papel educativo-ambiental inovador,
pois é um excelente material didático e interativo, acessível a qualquer pessoa. O intuito é
promover a reflexão sobre o que queremos, como agimos e como pretendemos deixar a
natureza às futuras gerações.
Boa leitura.
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Mapa do Complexo da Invernada do Barro Branco

Dimensões da área da Invernada: 1.213.605,06 m2
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Orientações sobre a topografia das aves
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Inspirado no Guia de Campo Aves da Grande São Paulo.
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Guia das Aves da Invernada do Barro Branco
Inhambu-chintã

Retorne ao Índice

Crypturellus tataupa

Foto: Silvia Faustino Linhares

Sua vocalização é ouvida no interior da mata da Invernada do Barro Branco,
mas é uma ave muito arisca, difícil de ser avistada.
É um tinamídeo relativamente comum em grande parte do Brasil e que
apresenta boa resistência às alterações antrópicas.
Alimenta-se de diversas sementes, insetos, artrópodes e vermes.

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

Retorne ao Índice

Penelope obscura

Foto: Ferrão

O jacuguaçu, conhecido como jacuaçu, é uma ave de tamanho avantajado.
No Centro Médico é muito presente, adentrando em alojamentos, ambulatório
e até no Pronto Atendimento.
Seu habitat está vinculado a florestas. É um animal frugívoro, embora se
alimente também de folhas, brotos, grãos e insetos.

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

Retorne ao Índice

Nycticorax nycticorax

Foto: Ferrão

O socó-dorminhoco é conhecido como savacu e pertence à família Ardeidae.
Alimenta-se de peixes, anfíbios, crustáceos, insetos, pequenos répteis e
filhotes de outras aves.
É comum encontrá-lo próximo aos lagos existentes na área do Presídio
Militar Romão Gomes, incluindo o córrego do Mandaqui, que nasce neste local,
no Interior da Invernada.

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

Retorne ao Índice

Butorides striata

Foto: Ferrão

O socozinho é uma ave da família Ardeidae e podemos encontrá-la
próximo aos lagos existentes na área do Presídio Militar Romão Gomes, mais
especificamente no córrego Mandaqui, que nasce no Interior da Invernada.
Alimenta-se de peixes, insetos aquáticos, caranguejos, moluscos, anfíbios
e répteis. Permanece imóvel por longos períodos, empoleirado sobre a água ou
em suas proximidades, à espera de presas.

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

Retorne ao Índice

Ardea alba

Foto: Ferrão

A garça-branca, conhecida por garça-branca-grande, é uma ave da
ordem Pelecaniformes e da família Ardeidae.
Podemos encontrá-la na área do Presídio Militar Romão Gomes, nos lagos
do córrego do Mandaqui.
Alimenta-se principalmente de peixes e também de pequenos roedores,
anfíbios, répteis, insetos, e além de pequenas aves.

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

Retorne ao Índice

Syrigma sibilatrix

Foto: Luiz Bravo

A maria-faceira é uma garça que geralmente vive solitária ou aos pares.
Podemos encontrá-la na área do Presídio Militar Romão Gomes, nos lagos
e na Academia do Barro Banco, nas margens do córrego do Mandaqui.
Alimenta-se de insetos, anfíbios, pequenos roedores, peixes, minhocas e
outros invertebrados.

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

Retorne ao Índice

Egretta thula

Foto: Ferrão

A garça-branca-pequena apresenta bico e tarsos pretos, e dedos dos pés
amarelos.
Alimenta-se de peixes de forma bastante ativa. Aprecia também insetos,
larvas, caranguejos, anfíbios e pequenos répteis.
É encontrada na Invernada, margeando os pequenos lagos existentes no
Presídio Militar Romão Gomes.

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

Retorne ao Índice

Mesembrinibis cayennensis

Foto: Ferrão

O coró-coró é uma ave frequentadora da Invernada, considerando a
existência da floresta e áreas alagadas com cerca de 20 nascentes e pequenos
regatos. Diariamente o coró-coró sobrevoa no final da tarde o Centro Médico,
vocalizando.
Costuma ser flagrado pelas câmeras Trap existentes na mata da Invernada
para monitoramento da fauna silvestre.

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

Retorne ao Índice

Coragyps atratus

Foto: Ferrão

Os urubus possuem significativa importância na natureza, mantêm o
ambiente limpo, eliminando desde carcaças até ossos de animais mortos.
Ave do grupo dos abutres do Novo Mundo. Conhecido como urubu-decabeça-preta.

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

Retorne ao Índice

Accipiter striatus

Foto: Silvia Faustino Linhares

O tauató-miúdo, conhecido como gavião-miúdo, é encontrado nas florestas
da Invernada.
Ao alimentar-se, não hesita em atacar presas de tamanho maior. Sua dieta
consiste principalmente em pequenas aves, incluindo pequenos roedores e
pequenas rãs.

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

Guia das Aves da Invernada do Barro Branco
Gavião-carijó

Retorne ao Índice

Rupornis magnirostris

Foto: Ferrão

O gavião-carijó é uma ave de rapina Accipitriforme da família Accipitridae.
É comum ouvir sua vocalização na área verde do Centro Médico.
Alimenta-se de insetos, aves, lagartos e morcegos.

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

Retorne ao Índice

Buteo brachyurus

Foto: Flavio Guglielmino

É comum encontrar o gavião-de-cauda-curta sobrevoando o complexo da
Invernada do Barro Branco.
Alimenta-se, principalmente de outras aves, além de répteis, invertebrados,
anfíbios e roedores.

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

Retorne ao Índice

Spizaetus tyrannus

Foto: Silvia Faustino Linhares

Gavião de tamanho avantajado com aproximadamente 70 cm.
Eventualmente o gavião-pega-macaco é observado sobrevoando o Centro
Médico na companhia dos urubus (Coragyps atratus), com envergadura maior.
Alimenta-se de mamíferos, aves e répteis; tirados, em grande parte, das
árvores da floresta.

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

Retorne ao Índice

Aramides saracura

Foto: Ferrão

A saracura-do-mato é uma ave gruiforme da família Rallidae. Bastante
arisca.
É observada embrenhada na vegetação da mata ciliar do Córrego Ribeirão
Tremembé, no Centro Médico.
Alimenta-se de ovos de pererecas, pequenos anfíbios e insetos.

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

Retorne ao Índice

Pardirallus nigricans

Foto: Demis Bucci

A saracura-sanã pertence à família Rallidae.
É encontrada entre a vegetação fechada da floresta da Invernada, sendo
muito arisca.
Alimenta-se de pequenos anfíbios, insetos, brotos, capins, larvas em brejos
e beiras de lagos.

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

Retorne ao Índice

Vanellus chilensis

Foto: Ferrão

Ave bastante comum, encontrada nos jardins e campos de futebol existentes
na Invernada e no terraço do ambulatório do Centro Médico.
Sua vocalização deu origem a seu nome onomatopeico “quero-quero”.
Alimenta-se de invertebrados aquáticos, pequenos peixes e, ainda, de
artrópodes e moluscos terrestres.

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

Retorne ao Índice

Columbina talpacoti

Foto: Constantino Melo

A rolinha, conhecida como rolinha-caldo-de-feijão, é uma das pombas mais
comuns no Brasil, muito presente na Invernada e bem adaptada ao meio urbano.
Alimenta-se de grãos encontrados no chão.

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

Retorne ao Índice

Columba livia

Foto: Ferrão

O pombo-doméstico é uma espécie originária da Eurásia e África,
introduzida no Brasil no início da colonização portuguesa. Adaptou-se
perfeitamente à vida nas cidades em todos os continentes, com exceção da
Antártica.
As fezes desse animal podem transmitir muitas doenças ao homem, como
histoplasmose, salmonella, criptococose, toxoplasmose, entre muitas outras.

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

Retorne ao Índice

Patagioenas picazuro

Foto: Ferrão

A asa-branca é uma ave columbiforme da família Columbidae. Vive nos
campos com árvores, áreas urbanas, cerrados, caatingas e florestas de galeria.
Frequentemente pode ser encontrada no Centro Médico.
Foi referenciada na famosa música “Asa Branca” do Luiz Gonzaga.

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

Retorne ao Índice

Zenaida auriculata

Foto: Luiz Fernando

A avoante, conhecida como pomba-de-bando, é uma ave da ordem
dos Columbiformes, da família Columbidae.
Alimenta-se de grãos silvestres e de brotos de plantações.
Costuma ser vista, em grupos, nos jardins do Centro Médico.

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

Retorne ao Índice

Leptotila verreauxi

Foto: Peter Mix

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

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

Retorne ao Índice

Leptotila rufaxilla

Foto: Cárin Duarte

A juriti-de-testa-branca, também conhecida como juriti-gemedeira,
pertence à família Columbidae. Parecida com a juriti-pupu (Leptotila verreauxi).
Ela é granívora e frugívora.
Os registros desta espécie foram obtidos por auxilio de armadilha fotográfica,
mediante câmera Trap, instalada na mata do Centro Médico.

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

Retorne ao Índice

Piaya cayana

Foto: Luiz Bravo

A alma-de-gato é possuidora de uma enorme cauda, que fica levemente
caída durante o voo.
Sua alimentação é basicamente composta de insetos.
É encontrada nas matas da Invernada, mais frequentemente nas bordas da
mata existente no Centro Médico.
Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/alma-de-gato
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Papa-lagarta-de-euler

Retorne ao Índice

Coccyzus euleri

Foto: Maria Albers

O papa-lagarta-de-euler é uma ave cuculiforme da família Cuculidae.
Encontramos essa ave nas bordas da floresta da Invernada.
Alimenta-se de invertebrados pequenos e médios, principalmente lagartas.
Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
https://www.wikiaves.com.br/wiki/papa-lagarta-de-euler
44 | Página

Guia das Aves da Invernada do Barro Branco
Anu-preto

Retorne ao Índice

Crotophaga ani

Foto: Peter Mix

O anu-preto pertence à família Cuculidae. É um animal carnívoro, alimentase de gafanhotos, percevejos, aranhas, miriápodes, entre outros artrópodes.
Encontrado, frequentemente, na Invernada do Barro Branco.

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

Retorne ao Índice

Guira guira

Foto: Ferrão

O anu-branco é uma ave cuculiforme da família Cuculidae, possuidor de
uma longa calda.
Alimenta-se de gafanhotos, percevejos, aranhas, miriápodes, peixes,
lagartas, lagartixas, camundongos, rãs e filhotes de aves.

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

Retorne ao Índice

Megascops choliba

Foto: Ferrão

A corujinha-do-mato possui habitat noturno. É pertencente à família
Strigidae.
Animal caçador. Alimenta-se de grandes artrópodes, minhocas,
camundongos, morcegos, rãs, entre outros animais.

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

Retorne ao Índice

Asio clamator

Foto: Constantino Melo

A coruja-de-orelha possui tamanho aproximado de 40 cm. É ouvida com
frequência à noite, próximo ao Gabinete de Treinamento do Centro Médico.
Caça ratos, morcegos, anfíbios, répteis, insetos grandes e aves.

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

Retorne ao Índice

Lurocalis semitorquatus

Foto: Ericson Cernawsky Igual

O tuju é uma ave caprimulgiforme da família Caprimulgidae.
Não é fácil encontrá-la no período diurno, é mais comum avistá-la à noite,
seguindo sua vocalização.
Alimenta-se de insetos capturados em voo.

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

Retorne ao Índice

Nyctidromus albicollis

Foto: Luiz Bravo

O bacurau é uma ave da família Caprimulgidae, conhecido por curiango.
Animal com hábito noturno.
Alimenta-se de vários tipos de insetos, como besouros, mariposas,
borboletas, abelhas, vespas e formigas, os quais são capturados em voos curtos.
Essa espécie é encontrada caçando insetos, no campo de futebol da
Academia de Polícia Militar do Barro Branco, no período noturno.

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

Retorne ao Índice

Hydropsalis torquata

Foto: Ferrão

O bacurau-tesoura é um Caprimulgiforme da família Caprimulgidae,
conhecido como curiango-tesoura.
Apenas os machos apresentam uma longa cauda em forma de tesoura.
Possui hábito noturno em campos, capoeiras, borda de matas e beiras de
estradas.
A foto acima foi realizada no jardim interno da Divisão de Psiquiatria do
Centro Médico.
Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
https://www.wikiaves.com.br/wiki/bacurau-tesoura
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Andorinhão-do-temporal

Retorne ao Índice

Chaetura meridionalis

Foto: Constantino Melo

O andorinhão-do-temporal é uma ave apodiforme da família Apodidae.
É visto em bandos em determinada época do ano sobrevoando a Invernada,
alimentando-se de pequenos insetos durante o voo.

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

Retorne ao Índice

Phaethornis pretrei

Foto: Ferrão

O beija-flor rabo-branco-acanelado é uma ave muito rápida e pertence
à família Trochilidae.
É visto polinizando as flores dos jardins do Centro Médico.
Alimenta-se principalmente de carboidratos, conseguido através
do néctar das flores, mas come também pequenos artrópodes.

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

Retorne ao Índice

Eupetomena macroura

Foto: Peter Mix

O beija-flor-tesoura é abundante na região da Invernada, com um
temperamento agressivo com relação às outras aves nectarívoras que adentram
em seu território alimentar.
A beleza dessa ave com suas cores cintilantes, somada a capacidade de
pairar no ar é incrível, pois desafia a gravidade.

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

Retorne ao Índice

Thalurania glaucopis

Foto: Peter Mix

O beija-flor-de-fronte-violeta pertence à família Trochilidae.
É visto com sua beleza radiante polinizando as flores dos jardins do Centro
Médico.
Alimenta-se de néctar e pequenos insetos.

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

Retorne ao Índice

Amazilia lactea

Foto: Ferrão

O beija-flor-de-peito-azul é uma pequena ave com aproximadamente 9 cm,
comum na região da Invernada. Podemos encontrá-la nos jardins do Centro
Médico.
Alimenta-se de néctar e pequenos insetos.
Como as demais aves da família Trochilidae, possui uma beleza típica.

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

Retorne ao Índice

Trogon surrucura

Foto: Ferrão

O surucuá-variado é uma ave trogoniforme da família Trogonidae.
Habita as matas da Invernada, mas é difícil vê-la entre as folhagens.
Alimenta-se de insetos, vermes, moluscos e frutas, especialmente do
palmito-juçara.

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

Retorne ao Índice

Ramphastos toco

Foto: Silvia Faustino Linhares

Espécie bastante marcante, com beleza singular e tamanho avantajado.
Vive em casais ou em bandos.
Alimenta-se de frutas, insetos e artrópodes, mas costuma saquear ninhos
de outras aves e devorar ovos e filhotes.

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

Retorne ao Índice

Ramphastos vitellinus

Foto: Silvia Faustino Linhares

Ave linda, ameaçada de extinção, vista por duas vezes nas matas do Centro
Médico.
Alimenta-se de frutos, artrópodes, ovos, filhotes de outras aves, anfíbios e
morcegos. Costuma beber a água armazenada no interior de bromélias.

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

Retorne ao Índice

Ramphastos dicolorus

Foto: Ferrão

Bastante comum no Centro Médico, habita as copas das árvores da mata
da Invernada. Diariamente, sua vocalização típica é ouvida.
Alimenta-se de frutos de palmito-juçara, embaúba, pitanga, também de
artrópodes e pequenos vertebrados. Come filhotes e ovos em ninhos de outras
aves.

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

Retorne ao Índice

Picumnus temminckii

Foto: Gilberto Casarin Lima

O picapauzinho-de-coleira, com apenas 10 cm, é visto entre os ramos da
vegetação da mata ciliar no Córrego Ribeirão Tremembé, na área verde do
Centro Médico.
Alimenta-se de insetos e larvas.

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

Retorne ao Índice

Melanerpes candidus

Foto: Luiz Bravo

O pica-pau-branco, conhecido por birro, pertence à família Picidae.
Costuma ser visto entre os pinheiros (Pinus elliottii), localizado na margem
da Praça do pintassilgo no interior do Centro Médico.
Alimenta-se de insetos, larvas, sementes, frutos e mel.

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

Retorne ao Índice

Veniliornis spilogaster

Foto: Constantino Melo

O picapauzinho-verde-carijó é uma ave piciforme da família Picidae.
Vive no estrato médio da floresta, em sua borda e outros jardins arborizados.
Encontrado na mata ciliar do Córrego Ribeirão Tremembé, no interior do
Centro Médico.

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

Retorne ao Índice

Colaptes melanochloros

Foto: Ferrão

Pica-pau imponente, que possui habitat em paisagens abertas.
Visto com frequência na Praça do pintassilgo, no interior do Centro Médico.
Alimenta-se de formigas, cupins e outros artrópodes.

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

Retorne ao Índice

Colaptes campestris

Foto: Ferrão

O pica-pau-do-campo é um grande pica-pau sul-americano, campestre e
terrícola.
Vive em pequenos bandos, pousando com frequência no solo. É comum
encontrá-lo nos jardins e praças internas, do Centro Médico.
Alimenta-se de insetos, principalmente formigas e cupins.

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

Retorne ao Índice

Celeus flavescens

Foto (fêmea): Ferrão

Pica-pau-de-cabeça-amarela, conhecido como joão-velho. Ave muito
bonita da família Picidae.
Costuma ser visto entre os pinheiros (Pinus elliottii), localizados na margem
da Praça do pintassilgo, no interior do Centro Médico.
Alimenta-se de insetos, suas larvas e ovos, formigas e cupins — nas árvores
ou no solo — e de uma grande variedade de frutas e bagas.

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

Retorne ao Índice

Dryocopus lineatus

Foto: Luiz Bravo

Ave piciforme da família Picidae. Sua vocalização é ouvida nas matas da
Invernada.
Alimenta-se de insetos, larvas, sementes e frutos.
Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-de-banda-branca
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Carcará

Retorne ao Índice

Caracara plancus

Foto: Ferrão

O carcará é visto tanto sozinho como em bandos numerosos, em redor de
mamíferos e carcaças. Corre o comensalismo entre carcarás e urubus.
Ave bastante comum em toda a Invernada.
Não é um predador especializado, mas generalista e oportunista.
Essa ave foi referenciada na famosa canção “Carcará”, composta por João
do Valle e José Cândido, interpretada pela Maria Bethânia.

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

Retorne ao Índice

Milvago chimachima

Foto: Ferrão

O carrapateiro é um dos gaviões mais conhecidos no Brasil. No Centro
Médico, costuma ser encontrado na mata ciliar do Córrego Ribeirão Tremembé
e na Praça do pintassilgo.
Alimenta-se de carrapatos, lagartas, cupins, frutas, entre outras opções.
Além disso, saqueia ninhos de outras aves.

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

Retorne ao Índice

Falco femoralis

Foto: Ferrão

O falcão-de-coleira, conhecido como cauré, gavião-de-coleira e gaviãopombo. É uma ave falconiforme da família Falconidae.
Caça rente ao solo, em campos e restingas. Às vezes, peneira. Alimenta-se
de insetos, cupins, lagartixas, morcegos e, ocasionalmente, aves pequenas e
serpentes peçonhentas.

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

Retorne ao Índice

Diopsittaca nobilis

Foto: André Ricardo de Souza

A maracanã-pequena é um psitacídeo. Vive em grupos.
Ave presente nas matas da Invernada.
Alimenta-se de coquinhos de palmeiras silvestres e outros frutos. É bastante
barulhenta.

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

Retorne ao Índice

Psittacara leucophthalmus

Foto (casal): Ferrão

O periquitão é conhecido por periquitão-maracanã.
Vive em grupos barulhentos, que frequentam a área da Invernada do Barro
Branco e sua alimentação consiste, principalmente, de frutos e sementes.

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

Retorne ao Índice

Pyrrhura frontalis

Foto: Ferrão

O tiriba pertencente à família Psittacidae, conhecido por tiriba-de-testavermelha. Encontra-se nas bordas das matas da Invernada.
Alimenta-se de frutas pequenas, frutos grandes, sementes e castanhas.
Essa ave costuma ficar de cabeça para baixo, enquanto come.

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

Retorne ao Índice

Forpus xanthopterygius

Foto: Silvia Faustino Linhares

O tuim é um dos menores representantes da família Psittacidae. Encontrado
na Invernada em pequenos bandos.
Sua cor verde se confunde com as folhas das árvores, fazendo-o passar
despercebido no ambiente. Somente o som de sua vocalização denuncia sua
presença.
Alimenta-se de frutos, sementes e brotos.

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

Retorne ao Índice

Brotogeris tirica

Foto: Maria Albers

O periquito-verde da família Psittacidae, conhecido por periquito-rico.
Extremamente inteligente e popular na cidade de São Paulo e na Invernada;
onde podemos ouvir sua vocalização típica e admirá-lo sobre as árvores.
Costuma viver em grupos barulhentos.

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

Retorne ao Índice

Pionus maximiliani

Foto: Constantino Melo

A maitaca é um psitacídeo bastante comum na Invernada. Vive em casais
ou em pequenos grupos.
É comum avistá-la em cima dos exemplares arbóreos, localizados no bolsão
do estacionamento do Centro Médico.

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

Retorne ao Índice

Amazona aestiva

Foto: Peter Mix

O papagaio ou papagaio-verdadeiro é comum na Invernada. Ave inteligente
da família Psittacidae.
Geralmente, pelas manhãs, encontramos casais de papagaios sobrevoando
o Centro Médico, vocalizando.
Alimenta-se de sementes e frutos.

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

Retorne ao Índice

Herpsilochmus rufimarginatus

Foto: Flavio Guglielmino

O chorozinho-de-asa-vermelha é um pássaro pequeno, medindo
aproximadamente 11cm, da família Thamnophilidae.
Alimenta-se de insetos.
É encontrado na floresta da Invernada, principalmente nas matas ciliares,
como a do Córrego Ribeirão Tremembé, no Centro Médico.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/chorozinho-de-asa-vermelha
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Choca-da-mata

Retorne ao Índice

Thamnophilus caerulescens

Foto: Emerson Kaseker

O choca-da-mata é uma espécie frequente na floresta da Invernada, com
hábito de mover lentamente a cauda para cima e para baixo enquanto vocaliza.
Alimenta-se de insetos, os quais captura ao inspecionar as folhas e os caules
de trepadeiras, somandos a pequenos frutos.

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

Retorne ao Índice

Conopophaga lineata

Foto: Silvia Faustino Linhares

O chupa-dente é encontrado no sub-bosque da mata da Invernada.
Vive solitário ou em casais. Forrageia próximo ao solo a procura de insetos,
aracnídeos e outros artrópodes.
Alimenta-se de pequenos artrópodes.

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

Retorne ao Índice

Sittasomus griseicapillus

Foto: Demis Bucci

O arapaçu-verde é um dos menores e mais comuns entre todos os arapaçus.
Encontrado, frequentemente, escalando as árvores da mata da Invernada.
Vive solitário ou em casais.
Alimenta-se de artrópodes, apanhando os insetos sobre a casca e em
pequenos buracos no tronco das árvores.

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

Retorne ao Índice

Xiphorhynchus fuscus

Foto: Gilberto Casarin Lima

O arapaçu-rajado é encontrado arrancando lascas de liquens e cascas das
árvores próximas a Praça do pintassilgo, no interior do Centro Médico, buscando
artrópodes escondidos. Essa técnica de alimentação é chamada “espaçar”.
Alimenta-se de lacraias, centopeias, moscas, aranhas e escorpiões.

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

Retorne ao Índice

Dendrocolaptes platyrostris

Foto: Ferrão

O arapaçu-grande é uma ave passeriforme da família Dendrocolaptidae.
Costuma ser encontrada nas proximidades da Praça do pintassilgo, no
Centro Médico.
É insetívoro. Explora fendas na madeira, cascas de árvores e bromélias,
de onde tira aranhas, escorpiões, moscas, pererecas, girinos e lagartixas.
Ocasionalmente, apanha abelhas e formigas-de-correição.

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

Retorne ao Índice

Furnarius rufus

Foto: Constantino Melo

O joão-de-barro é famoso pelo seu ninho em formato de forno, muito bem
estruturado.
É visto nas áreas verdes do Centro Médico, com seu andar elegante,
revirando a gramínea a procura de alimento.
Alimenta-se de frutas, cupins, formigas, minhocas e restos alimentares
humanos, como pedaços de pão.

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

Guia das Aves da Invernada do Barro Branco
João-porca

Retorne ao Índice

Lochmias nematura

Foto: Gilberto Casarin Lima

O joão-porca é um passeriforme da família Furnariidae.
Não é visto com frequência. Os registros de observação dessa ave na
Invernada foram realizados na parte baixa do Presidio Militar Romão Gomes.
Alimenta-se de artrópodes.

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

Retorne ao Índice

Syndactyla rufosuperciliata

Foto: Maria Albers

O trepador-quiete vive nos emaranhados de galhos e cipós, a pouca altura,
no interior da mata da Invernada.
Possui o costume de forragear o estrato superior, acompanhando bandos
mistos.
Alimenta-se de artrópodes e frutos.

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

Retorne ao Índice

Synallaxis ruficapilla

Foto: Luciano Monferrari

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

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

Retorne ao Índice

Synallaxis spixi

Foto: Luiz Bravo

O joão-teneném, pertencente a família Furnariidae, é abundante no Centro
Médico e em toda a Invernada, com sua vocalização típica.
Costuma pular ou esgueirar-se em meio à vegetação mais densa,
empoleirando em locais abertos, apenas para cantar.
Alimenta-se de pequenos invertebrados, geralmente forrageando nos
ramos baixos e, ocasionalmente, no solo.

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

Retorne ao Índice

Cranioleuca pallida

Foto: Luiz Bravo

Podemos encontrar o arredio-pálido nas copas das árvores da borda da
Invernada, em casais ou em bandos mistos.
Alimenta-se de insetos e suas larvas, aranhas e outros artrópodes. Costuma
caçar em bandos mistos, procurando alimento entre as folhas e ramos.

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

Retorne ao Índice

Pyroderus scutatus

Foto: Silvia Faustino Linhares

O pavó é um dos maiores representantes da família Cotingidae. Conhecido
como pavão-do-mato, pavoa, jacu-touro e jacupiranga.
É visto próximo aos estandes de tiro da Academia de Polícia Militar do Barro
Branco, na parte baixa da Invernada.
Alimenta-se de frutas e artrópodes.

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

Retorne ao Índice

Procnias nudicollis

Foto: Luiz Bravo

Essa ave possui uma vocalização singular e característica da espécie,
extremamente forte e metálica, lembrado o som de um martelo batendo em
uma bigorna.
Costuma ficar no alto das árvores da Invernada, nas épocas de frutificação
das palmeiras.
Alimenta-se de frutas, bagas suculentas e insetos.

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

Retorne ao Índice

Tolmomyias sulphurescens

Foto: Luiz Bravo

O bico-chato-de-orelha-preta, ou simplesmente bico-chato, é uma ave da
família Rhynchocyclidae.
Alimenta-se de insetos presentes entre as folhagens e ramos da vegetação
da Invernada.
Sua vocalização lembra o som de um apito de juiz.

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

Retorne ao Índice

Todirostrum cinereum

Foto: Ericson Cernawsky Igual

O ferreirinho-relógio é encontrado com frequência entre a vegetação dos
jardins do Centro Médico. Pertencente à família Rhynchocyclidae.
Ave pequena, com apenas 8 cm de tamanho.
Alimenta-se de artrópodes.

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

Retorne ao Índice

Hirundinea ferruginea

Foto: Constantino Melo

Podemos encontrar o gibão-de-couro na fachada do prédio do Hospital da
Polícia Militar no Centro Médico.
Ele se alimenta caçando insetos, no ar, por meio de manobras rápidas e
acrobáticas.

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

Retorne ao Índice

Camptostoma obsoletum

Foto: Silvia Faustino Linhares

O risadinha é visto, em casais no alto das árvores existentes nos jardins e
borda da mata no Centro Médico.
É uma pequena ave, com aproximadamente 10 cm de tamanho.
Alimenta-se de invertebrados e frutos.

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

Retorne ao Índice

Pitangus sulphuratus

Foto: Ferrão

O bem-te-vi é uma ave bastante conhecida na Invernada.
Seu canto lembra as sílabas do seu nome onomatopeico “bem-te-vi”.
É uma ave agressiva, ameaça gaviões e urubus; quando esses se aproximam
de seu território. Costuma pousar em lugares salientes como postes e topos de
árvores.
Curiosidade: essa ave foi referenciada na canção “Bem-te-vi” de Renato
Terra, no início da década de 80.

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

Retorne ao Índice

Myiodynastes maculatus

Foto: Luiz Bravo

O bem-te-vi-rajado pertence à família Tyrannidae.
Alimenta-se de insetos, que apanha em voo, e de pequenos frutos, como o
da canela-amarela, sendo um dispersor de sementes.
Vive em casais e habita as partes internas das matas ciliares encontradas
na Invernada.

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

Retorne ao Índice

Megarynchus pitangua

Foto: Ferrão

Ave bastante ouvida no Centro Médico, com vocalização onomatopeica, a
qual deu origem ao seu nome “neinei”.
Alimenta-se de insetos, frutas, pequenos peixes, pequenos lagartos e
filhotes de outras aves.

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

Retorne ao Índice

Myiozetetes similis

Foto: Ferrão

O bentevizinho-de-penacho-vermelho, conhecido como bem-te-vizinho,
pertence à família Tyrannidae.
A vocalização dessa ave é ouvida nas bordas da mata próxima ao Centro de
Treinamento na Preservação da Vida do Centro Médico — estande de tiro da
Unidade.
Alimenta-se de insetos, capturados durante pequenos voos, e de pequenas
frutas.
Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/bentevizinho-de-penacho-vermelho
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Suiriri

Retorne ao Índice

Tyrannus melancholicus

Foto: Ferrão

O suiriri é encontrado em todo o Brasil. Adapta-se até aos maiores
conglomerados urbanos. Está presente na Invernada, principalmente no Centro
Médico.
Alimenta-se de artrópodes.

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

Retorne ao Índice

Tyrannus savana

Foto: Edu Martins

Ave que possui uma longa cauda bifurcada. Durante o voo realiza manobras
acrobáticas.
Ave migratória, formando grandes bandos durante os deslocamentos.
Alimenta-se de artrópodes e de pequenos frutos.
Encontrada na Invernada nos meses quentes.

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

Retorne ao Índice

Empidonomus varius

Foto: Silvia Faustino Linhares

A peitica é um animal migratório, que se faz presente na Invernada nos
meses mais quentes.
Vive em bordas de matas, capoeiras e outras formações com árvores de
tamanho médio.
Alimenta-se de insetos alados, que apanha em voos curtos a partir de um
poleiro, e de pequenos frutos como os do tapiá.

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

Retorne ao Índice

Myiophobus fasciatus

Foto: Silvia Faustino Linhares

O filipe é uma ave passeriforme da família Tyrannidae.
É encontrado nas bordas das matas do Centro Médico e demais Unidades
Militares da Invernada.
Alimenta-se de insetos alados, que apanha em voos.

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

Retorne ao Índice

Fluvicola nengeta

Foto: Ferrão

A lavadeira-mascarada costuma viver em casais, que caminham ativamente
pelo solo.
É comum encontrá-la na parte baixa da Invernada.
Alimenta-se de pequenos artrópodes.

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

Retorne ao Índice

Lathrotriccus euleri

Foto: Luciano Monferrari

O enferrujado é uma ave passeriforme da família Tyrannidae e possui hábito
solitário.
É vista, em determinada época do ano, no interior da mata da Invernada.
Alimenta-se de artrópodes.

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

Retorne ao Índice

Xolmis velatus

Foto: Edu Martins

A noivinha-branca é uma ave graciosa.
Vive solitária ou em casais, sendo pouco notada por seu canto.
Alimenta-se principalmente de insetos capturados em voos curtos,
retornando em seguida ao poleiro, mas também consome pequenos frutos.
Sua aparição na Invernada é modesta.

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

Retorne ao Índice

Cyclarhis gujanensis

Foto: Silvia Faustino Linhares

O pitiguari vive no alto das árvores, cantando com frequência durante o
período diurno.
Sua vocalização é ouvida próximo ao Centro de Atenção Psicológica e Social,
na área do Centro Médico.
Alimenta-se de invertebrados, apanhados no meio da vegetação.

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

Retorne ao Índice

Hylophilus poicilotis

Foto: Demis Bucci

O verdinho-coroado pertence à família Vireonidae.
Convive em bandos mistos de aves.
Alimenta-se de insetos e suas larvas. Ainda come frutos que podem superar
a quantidade de insetos ingeridos.

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

Retorne ao Índice

Vireo chivi

Foto: Demis Bucci

O juruviara é uma ave migratória, que chega à Invernada nos meses mais
quentes.
Vive no estrato médio das árvores.
Alimenta-se de insetos pequenos, como vespinhas, lagartas, formigas,
besouros e cupins, aranhas e, às vezes, frutos.

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

Retorne ao Índice

Cyanocorax chrysops

Foto: Ferrão

A gralha-picaça é uma ave passeriforme da família Corvidae.
Não é comum encontrá-la na Invernada, por ser muito arisca. Os espécimes
vistos na Invernada estavam no Centro de Altos Estudos de Segurança, próximo
aos alojamentos.
Alimenta-se de insetos, frutos e, às vezes, ovos de outras aves.

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

Retorne ao Índice

Pygochelidon cyanoleuca

Foto: Ferrão

A andorinha-pequena-de-casa está sempre presente em nosso dia-a-dia
sobrevoando a Invernada, dando um verdadeiro show com suas acrobacias
aéreas enquanto caçam insetos voadores.
Passam a maior parte do dia voando, pousando apenas para descansar ou
quando o tempo está ruim.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-pequena-de-casa
Página | 111

Guia das Aves da Invernada do Barro Branco
Corruíra

Retorne ao Índice

Troglodytes musculus

Foto: Constantino Melo

A corruíra é uma pequena ave com tamanho aproximado a 10 cm. É comum
nos jardins do Centro Médico e demais Unidades da Invernada.
Vive sozinha e em casais.
Alimenta-se de pequenos insetos, aranhas e filhotes de lagartixa.

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

Retorne ao Índice

Turdus flavipes

Foto: Ericson Cernawsky Igual

Não é tão comum encontrar o sabiá-una na Invernada; porém, algumas
vezes, foi visto e fotografado na borda da mata.
Alimenta-se de frutos de magnólia-amarela, palmitos, abacate e mamão,
entre outros.

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

Retorne ao Índice

Turdus leucomelas

Foto: Constantino Melo

O sabiá-branco, conhecido como sabiá-barranco é comumente encontrado
e/ou ouvido nos jardins do Centro Médico.
Alimenta-se, basicamente, de minhocas e artrópodes. Assim como outros
sabiás, revira as folhas caídas em busca de pequenos invertebrados e se alimenta
de pequenos frutos.

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

Retorne ao Índice

Turdus rufiventris

Foto: Constantino Melo

Ave símbolo do Estado de São Paulo e do Dia Nacional das Aves. Bastante
comum na Invernada, com sua vocalização típica.
No jardim principal do Centro Médico, essa linda ave é costumeiramente
vista.
Alimenta-se de insetos, larvas, minhocas e frutas maduras, incluindo as
cultivadas como: mamão, laranja e abacate. Come coquinhos de várias espécies
de palmeiras.
Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-laranjeira
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Sabiá-poca

Retorne ao Índice

Turdus amaurochalinus

Foto: Ferrão

O sabiá-poca pertencente à família Turdidae, é encontrado nas bordas da
mata do Centro Médico e nos jardins da Unidade, como na Praça do pintassilgo.
Onde é comum ouvi-lo vocalizando com seu agradável cantar.
Alimenta-se de invertebrados e pequenos frutos, principalmente no solo.

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

Retorne ao Índice

Mimus saturninus

Foto: Ferrão

É uma ave famosa por seu repertório de cantos, que imitam outras espécies
de aves.
Ela é abundante na Invernada, principalmente no Centro Médico, vivendo
em grupos familiares.
Alimenta-se principalmente de invertebrados e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-do-campo
Página | 117

Guia das Aves da Invernada do Barro Branco
Tico-tico

Retorne ao Índice

Zonotrichia capensis

Foto: Constantino Melo

Encontramos o tico-tico em todas as áreas abertas na Invernada do Barro
Branco, onde é comum.
Alimenta-se de sementes, brotos, frutas e insetos.

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

Retorne ao Índice

Setophaga pitiayumi

Foto: Gilberto Casarin Lima

A mariquita é uma ave passeriforme da família Parulidae. Vive no alto das
árvores, podendo descer até pequenos arbustos.
Sua vocalização é ouvida na borda da mata na Invernada.
Alimenta-se de insetos, pequenas aranhas e lagartas, obtidas em flores e,
às vezes, diretamente no voo.

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

Retorne ao Índice

Geothlypis aequinoctialis

Foto: Gilberto Casarin Lima

O pia-cobra é encontrado na mata ciliar de uma nascente, localizada morro
abaixo do Heliponto no Centro Médico. Esconde-se em moitas de vegetação,
sendo que sua observação se faz possível apenas quando voa.
Alimenta-se de insetos, principalmente, lagartas.

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

Retorne ao Índice

Basileuterus culicivorus

Foto: Constantino Melo

É encontrado nas florestas e sub-bosques da Invernada, constantemente
pulando de galho em galho.
Muito difícil de fotografar, por não parar quieto.
Alimenta-se de pequenos artrópodes.

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

Retorne ao Índice

Myiothlypis leucoblephara

Foto: Luciano Monferrari

O pula-pula-assobiador é uma ave passeriforme da família Parulidae.
É encontrada no sub-bosque da floresta da Invernada.
Insetívora. Procura seu alimento, de preferência, no solo ou muito baixo na
ramagem.

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

Retorne ao Índice

Molothrus bonariensis

Foto: Ferrão

Essa ave vive em bandos, pousa no solo para alimentar-se.
Vocaliza em voo e é bastante conhecida por seu comportamento de
parasitar ninhos de outras espécies de ave, como por exemplo o do tico-tico.
Nesses momentos, ele bota seus ovos no ninho do tico-tico, enganando-o e
estimulando-o a criar os tais filhotes como se fossem dele. Já foi vista, algumas
vezes, essa prática no jardim interno do Centro Médico, onde os supostos pais
(tico-tico) alimentavam o filhote muito maior que era do chupim.
Alimenta-se de insetos, sementes e frutos.
Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/chupim
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Saíra-viúva

Retorne ao Índice

Pipraeidea melanonota

Foto: Silvia Faustino Linhares

A saíra-viúva pertence à família Thraupidae.
Vive em casais no sub-bosque e estrato médio de mata, jardins e pomares.
Alimenta-se de frutos, insetos e sementes de alguns tipos de ervas daninhas
que são colhidas no topo das árvores, no tronco e nos galhos.

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

Retorne ao Índice

Tangara desmaresti

Foto: Maria Albers

A saíra-lagarta é um passeriforme da família Thraupidae, de beleza
inigualável, com suas cores vivas e chamativas, colorindo a Invernada.
Costumam viver em grupos de 5 a 7 indivíduos, no alto das árvores.

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

Retorne ao Índice

Tangara sayaca

Foto: Constantino Melo

O sanhaço-cinzento é uma das aves mais comuns em nosso país e, também,
na Invernada.
Alimenta-se de frutos, folhas, brotos, flores e insetos, como aleluias, entre
outros.

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

Retorne ao Índice

Tangara palmarum

Foto: Maria Albers

O sanhaço-do-coqueiro é uma ave passeriforme da família Thraupidae,
encon-trada com frequência nas palmeiras do Centro Médico.
Vive em casais e pequenos grupos.

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

Retorne ao Índice

Tangara cayana

Foto: Constantino Melo

A saíra-amarela é uma ave passeriforme da família Thraupidae.
Alimenta-se de frutos e insetos, como cupins e vespas.
Seu habitat é de matas abertas e ciliares, áreas cultivadas, parques e jardins;
motivo pelo qual encontramos, com frequência, essa ave nos jardins do Centro
Médico.
Vive em casais, nos diferentes estratos da vegetação.

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

Retorne ao Índice

Conirostrum speciosum

Foto (fêmea): Ferrão

A figuinha-de-rabo-castanho vive na copa das árvores, em pequenos grupos.
É encontrada na floresta da Invernada.
Pertence à família Thraupidae.
Alimenta-se de insetos.

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

Retorne ao Índice

Sicalis flaveola

Foto: Constantino Melo

O canário-da-terra é um pássaro que chama muito a atenção, considerando
seu amarelo intenso. Possui habitat em campos secos, de cultura e naturais;
bordas de matas; entre outros locais.
Alimenta-se de sementes no chão.
É mais comum encontrá-lo no Presídio Militar Romão Gomes, no interior
da Invernada.

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

Retorne ao Índice

Trichothraupis melanops

Foto: Ferrão

O tiê-de-topete vive no sub-bosque da floresta, em casais e pequenos
grupos.
É visto nas bordas da mata do Centro Médico e também na Praça do
pintassilgo.
Alimenta-se de insetos, frutos como: banana e mamão, incluindo algumas
sementes.

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

Retorne ao Índice

Tachyphonus coronatus

Foto: Constantino Melo

O macho possui um topete vermelho, nem sempre aparente.
É encontrado nos fragmentos de mata, no sub-bosque e jardins da Invernada;
alimentando-se de pequenos artrópodes, frutos e flores.
Costuma viver em casais.

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

Retorne ao Índice

Dacnis cayana

Foto: Ferrão

O saí-azul da ordem Passeriforme e família Thraupidae, possui habitat em
florestas, bordas das matas e jardins. A cor azul dessa ave enfeita a Invernada.
Vive em casal e/ou em pequenos grupos.
A fêmea é esverdeada.
Alimentam-se de artrópodes, frutos e néctar.

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

Retorne ao Índice

Coereba flaveola

Foto: Luiz Bravo

A cambacica é a única espécie da família Thraupidae no sistema classificativo
tradicional.
Alimenta-se de néctar, frutas e artrópodes.
Acaba adentrando o Prédio do Hospital da Polícia Militar, Centro Médico, à
procura de alimento.

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

Retorne ao Índice

Sporophila caerulescens

Foto: Ferrão

O coleirinho é a espécie mais popular do grupo dos papa-capins, sendo
também a mais abundante, na maioria dos locais onde está presente.
Essa espécie é vista em gramíneas na Invernada, alimentando-se de
sementes.

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

Retorne ao Índice

Saltator similis

Foto: Constantino Melo

O trinca-ferro possui canto melodioso muito apreciado pelas pessoas.
Vive em casais ou solitário. É encontrado no sub-bosque da Invernada.
Animal onívoro, alimentando-se de frutos, insetos, sementes, folhas e
flores.

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

Retorne ao Índice

Thlypopsis sordida

Foto: Luciano Monferrari

O saí-canário é pertencente à família Thraupidae, conhecido como canáriosapé.
Vive em casais, no alto das árvores e em arbustos próximo ao solo. É
encontrado nas áreas verdes da Invernada, alimentando-se de frutos, sementes
e insetos capturados na folhagem.

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

Retorne ao Índice

Habia rubica

Foto: Demis Bucci

O tiê-de-bando pertence à família Cardinalidae, conhecido como tiê-damata. É encontrado nas matas ciliares existentes no complexo da Invernada.
Vive aos pares ou em pequenos grupos familiares.
Alimenta-se de artrópodes e frutos.

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

Retorne ao Índice

Spinus magellanicus

Foto: Demis Bucci

O pintassilgo vive em bandos, pousando no alto das árvores ou em pequenos
arbustos. É visto nas proximidades do Regimento de Cavalaria da Academia de
Policia Militar do Barro Branco, no interior da Invernada.
Alimenta-se de sementes e pequenos frutos secos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
http://www.wikiaves.com.br/wiki/pintassilgo
Página | 139

Guia das Aves da Invernada do Barro Branco
Pardal

Retorne ao Índice

Passer domesticus

Foto: Ferrão

O pardal trata-se de uma ave exótica, proveniente do Oriente Médio. Sua
chegada ao Brasil foi através de soltura no Rio de Janeiro.
Alimenta-se de sementes, flores, insetos, brotos de árvores e restos de
alimentos deixados pelos seres humanos.
Ultimamente, sua aparição está diminuindo na Invernada.

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