
O pica-pau-de-cabeça-amarela habita 
principalmente a Mata Atlântica, mas 
pode também ser encontrado em áreas 
arborizadas dentro de grandes cidades. 
Pode ser localizado à distância quando 
se escuta uma de suas vocalizações 
características, uma sequência de dois 
assobios altos e agudos.

pica-pau-de-cabeça-amarela  
Celeus avescens



Espécie de coruja grande e relativamente 
comum, pode ser encontrada até mesmo 
em áreas arborizadas dentro de grandes 
cidades. Seu canto é bastante característico, 
um pio alto e agudo ou um latido 
acelerado, denunciando sua presença na 
escuridão da noite.

coruja-orelhuda  
Asio clamator



Além do tamanho e de serem barulhentos, 
esses “periquitos” tem poucas coisas em 
comum. Como o próprio nome já diz, o 
periquito-da-caatinga habita principalmente 
a Caatinga, onde pode ser encontrado 
geralmente aos pares ou em pequenos 
bandos. A tiriba-de-orelha-branca é uma 
exclusividade da Mata Atlântica, e encontra-
se ameaçada de extinção por habitar 

orestas mais preservadas em áreas de 
baixada, onde é encontrada quase sempre 
em pequenos bandos nas copas das árvores. 

periquito-da-caatinga  
Eupsittula cactorum,  
tiriba-de-orelha-branca  
Pyrrhura leucotis



Espécie relativamente pequena de gavião 
que habita áreas de orestas, sendo 
geralmente encontrado nas copas próximo 
à borda das matas. A espécie é migratória, 
se reproduzindo na Mata Atlântica na 
primavera e no verão e migrando para 
Amazônia no outono e no inverno. Se 
alimenta de pássaros, lagartos e insetos que 
captura em pleno voo.   

gavião-bombachinha  
Harpagus diodon



Grande, com cerca de 50 cm o japuaçu 
é o maior representante da sua família 
(Icteridae) e um dos maiores “passarinhos” 
da América do Sul. A fêmea é menor 
que o macho, não ultrapassando os 
43 centímetros. Vive em grupos e se 
reproduze em colônias, nas quais vários 
casais constroem seus ninhos em uma 
mesma árvore. O ninho, assim como em 
outra espécies do grupo, é uma bolsa 
pendente cuidadosamente trançada 
com bras de palmeira.   

japuaçu  
Psarocolius bifasciatus



Ocorrem no Brasil cinquenta e nove espécies 
de pica-paus, que habitam desde áreas de 

orestas densas até ambientes abertos com 
árvores esparsas. As espécies brasileiras 
variam em tamanho desde o diminuto 
pica-pau-anão-barrado ao pica-pau-rei, que 
chega a medir 40 centímetros.

pica-pau-anão-barrado  
Picumnus cirratus,  
pica-pau-verde-barrado  
Colaptes melanochloros,  
pica-pau-dourado  
Piculus aurulentus,  
pica-pau-rei  
Campephilus robustus



Conhecidas por sua voz alta e estridente, as 
arapongas habitam as copas de orestas. 
São importantes dispersoras de sementes, 
atuando como verdadeiras plantadoras de 

orestas. O belíssimo saí-andorinha também 
é dispersor de sementes e frequentemente é 
observado em pequenos bandos nas copas 
das árvores, próximo das bordas de oresta. 

saí-andorinha Tersina viridis,  
araponga Procnias nudicollis,  
araponga-do-nordeste  
Procnias averano



papa-formiga-de-topete  
Pithys albifrons,  
chupa-dente Conopophaga lineata, tovaca-
campainha  
Chamaeza campanisona,  
galo-da-serra Rupicola rupicola

Embora pertençam a quatro Famílias 
distintas, as aves acima possuem em comum 
o fato de serem habitantes do interior de 
áreas de oresta. De plumagems curiosa, o   
papa-formiga-de-topete e o galo-da-serra 
vivem na Amazônia, enquanto os sonoros 
chupa-dente e tovaca-campainha ocorrem 
principalmente na Mata Atlântica.    



As cascavéis são conhecidas pelo guizo ou 
chocalho na ponta da cauda das cascavéis, 
formado por restos das mudas de pele, 
acumulados à medida que a cobra cresce. 
São serpentes peçonhentas terrestres, que 
vivem em áreas de vegetação aberta, com 
poucas árvores. 

Cascavel 
Crotalus durissus



As corais-verdadeiras não são serpentes 
agressivas, mas as suas cores chamativas 
servem de alerta de seu perigo. Estas 
serpentes peçonhentas vivem sob o solo, em 
troncos, entre raízes e pedras. 

Coral verdadeira 
Micrurus corallinus



Os escorpiões são os animais peçonhentos 
que mais causam acidentes atualmente. 
São considerados pragas urbanas, pois são 
atraídos para as cidades onde encontram 
no lixo e no entulho tudo que precisam: 
alimento (baratas e outros insetos) e abrigo 
para se proteger e reproduzir.

Escorpião-amarelo 
Titys serrulatus


