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O Brasil, quinto maior país do mundo, é um dos lugares mais 
ricos em diversidade e endemismo de aves em todo o plane-
ta. Com a série de guias de campo Aves do Brasil, a Wildlife 
Conservation Society reúne uma equipe internacional de pri-
meira, que faz justiça à incrível exuberância da avifauna bra-
sileira. Este segundo guia da série apresenta 927 espécies de 
aves que ocorrem no domínio da Mata Atlântica no Sudeste 
do Brasil. Moderno e compacto, este guia de campo traz ilus-
trações em cores de qualidade incomparável, textos com as 
características de identi� cação e mapas de distribuição de 
cada ave, facilitando o reconhecimento de todas as espécies 
com ocorrência regular nessa área tão importante do país.

Editor da Cotinga, revista do Neotropical Bird Club, Reino Unido 

Ilustração da capa: John A Gwynne            Ilustração da lombada: Guy Tudor 

“Não há dúvida de que o guia da WCS é o 
melhor já publicado para as aves do Brasil”

GUIAS DE CAMPO

Um projeto da Wildlife Conservation Society

Guy M. Kirwan

Robert S. Ridgely é presidente da organização Rainforest 
Trust. É o renomado autor de The Birds of South America, Field 
Guide to the Songbirds of South America, Birds of Ecuador e 
A Guide to the Birds of Panama.

John A. Gwynne é vice-presidente emérito da Wildlife 
Conservation Society, tendo sido também diretor de criação 
da instituição. Artista plástico, é ilustrador de livros como 
Field Guide to the Birds of Panama e Birds of Venezuela.

Guy Tudor é o mais respeitado ilustrador de aves neotro-
picais, ilustrador sênior de The Birds of South America, Field 
Guide to the Songbirds of South America e A Guide to the 
Birds of Colombia.

Martha Argel é ornitóloga, com destacada atuação no 
Brasil, onde tem publicado vários livros de divulgação cien-
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OCEANO ATLÂNTICO

28  Ubatuba e Paraty
29  Ilhabela
30  Estação Ecológica  

 Jureia-Itatins 
31  Ilha do Cardoso
32  Serra do Japi
33  PE Carlos Botelho
34  PE Intervales
35  Petar (Parque Estadual    

 Turístico Alto Ribeira)
36  Itirapina 
37  Fazenda Bacury  

 e Tanquã 
38  Estação Ecológica  

 de Caetetus 
39  PE Morro do Diabo

Alguns locais notáveis para as aves. Autorização prévia para visitação pode ser necessária.

  Parques e Lugares

0 100
ESCALA

200 km

1  PN Serra das Lontras
2  Reserva Biológica Una
3  RPPN Estação Veracel
4  Serra Bonita 
5  PN Marinho Abrolhos 
6  RPPN Mata do Passarinho
7  PE Rio Doce
8  PN Serra do Cipó
9  PN Serra da Canastra
10  RPPN Santuário  

 do Caraça
11  PE Ibitipoca
12  PN Caparaó 
13  Reserva Biológica  

 de Sooretama
14  Reserva Natural Vale

PN: Parque Nacional  |  PE: Parque Estadual  |  RPPN: Reserva Particular do Patrimônio Natural

iii

15  Reserva Biológica  
 de Comboios

16  Reserva Biológica    
 Augusto Ruschi

17  PE do Desengano
18  Serra dos Órgãos 
19  Regua (Reserva       

 Ecológica de Guapiaçu)
20  Reserva Biológica União
21  Cabo Frio
22  PN Tijuca
23  Ilha Grande
24  PN Itatiaia 
25  PN Serra da Bocaina 
26  Campos do Jordão
27  São Luiz do Paraitinga

BRASIL Espécie endêmica
 (ocorre apenas no Brasil)

 Espécie quase endêmica
 (ocorre primariamente no Brasil)

Sexo
 Macho

 Fêmea

N, NE, NO norte, nordeste, noroeste
S, SE, SO sul, sudeste, sudoeste
L, O leste, oeste

 Criticamente em perigo

 Em perigo

 Vulnerável

CR

EN

VU

As cores indicam a distribuição da espécie:

 Ocorrência de aves que se reproduzem na região

 População isolada

 Ocorrência de aves errantes

 Ocorrência de aves que se reproduzem na região  

 e migram para norte no frio

 Ocorrência nos meses quentes (migrantes boreais)

 Ocorrência nos meses frios (migrantes austrais)

 Capitais dos estados 

 Brasília

Website
www.wcsbrazil.org

Legenda

Pontos cardeais

Status (MMA*)

Endemismo

Mapas das espécies

*Ministério do Meio Ambiente 
  Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, 2014
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Tecnologia em campo
Os birdwatchers dispõem de inúmeros recursos tecnológicos para uso 
em campo. Com as câmeras fotográficas digitais cada vez mais aces-
síveis, a fotografia de aves tornou-se muito popular no Brasil.
Aparelhos como smartphones, iPods e gravadores digitais são usados para 
gravar as aves e para tocar gravações e atraí-las, facilitando a observação 
(essa técnica é chamada de playback). Eles também podem ser carrega-
dos com aplicativos que são guias digitais para a identificação de aves.
Avanços tecnológicos recentes abriram perspectivas incríveis para a 
observação de aves a distância. Armadilhas fotográficas com detec-
tores de movimento, instaladas em trilhas e cevas no meio do mato, 
registram aves e outros animais que passam. Webcams instaladas em 
comedouros e ninhos transmitem em tempo real a atividade das aves, 
para internautas do mundo todo, sem interferir em seu comportamento.
Existem câmeras e binóculos com GPS, que registram automaticamente 
a posição onde foi observada uma dada ave, e ainda com gravadores 
de áudio e vídeo acoplados.
Trazendo as aves para perto de você
Um ambiente hospitaleiro atrai mais aves. Quanto mais vegetação, 
mais aves frequentam uma área, pois há mais alimento, abrigo e lugar 
para a nidificação.
Pitangueira, jabuticabeira, aroeira, jerivá, guaçatonga, crindiúva são 
algumas árvores da Região Sudeste cujos frutos as aves comem. Plantas 
como brinco-de-princesa, mulungu, paineira, bromélias, helicônias e 
ipês dão flores que os beija-flores e outras aves vão visitar em busca 
de néctar e de bichinhos. E há inúmeras espécies vegetais nativas que 
atraem os insetos dos quais as aves insetívoras se alimentam, como 
a sibipiruna e a caliandra.
Um recanto para as aves
Enriqueça o ambiente com plantas nativas que atraem as aves, como 
as citadas acima. Pode ser em seu jardim ou sua varanda, nas áreas 
verdes de seu prédio, nas calçadas de seu bairro, na escola, em praças 
perto de sua casa ou na chácara ou fazenda de sua família.
Você pode ter até um telhado verde – uma horta ou jardim plantados 
numa camada de terra ou substrato especial que reveste o alto de 
prédios e casas. Além de aumentar o conforto térmico dentro de casa, 
um telhado verde pode virar um paraíso para aves que se alimentam 
pelo chão. E se plantar espécies que fornecem alimento, você pode ter 
15 ou 20 espécies de aves em seu próprio telhado!
As aves também são atraídas com a oferta de alimentos e de água para 
beber e para o banho. Comedouros com frutas ou sementes, bebedouros 
com água açucarada, recipientes com água para o banho, tudo isso 
pode ser colocado até na janela de um apartamento.

Explore os recursos da internet:
VISITE SITES sobre observação de aves e ornitologia, bem como web-
cams de observação on-line.
PARTICIPE DE GRUPOS DE DISCUSSÃO on-line sobre observação de 
aves, nos quais é possível tirar dúvidas e partilhar informações.
COLABORE com bancos de dados (WikiAves, Xeno-canto, Táxeus, 
e-Birds), nos quais suas informações ajudarão cientistas e outros 
observadores do mundo todo.
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Muitos beija-flores são  
atraídos para bebedouros  

com água açucarada

Com uma fauna de 1902 espécies, o Brasil é um dos três países do 
mundo mais ricos em aves e está repleto de espécies espetaculares, 
muitas delas exclusivas. Por isso, é um lugar privilegiado para a observa-
ção de aves, prática que se popularizou no país na última década e que 
fascina cada vez mais brasileiros. 
 Observar aves é divertido e faz bem ao ambiente
Também conhecida como passarinhada, birdwatching ou birding, a ob-
servação de aves pode ser praticada por pessoas de qualquer idade 
ou condição física. É uma forma de lazer que envolve o contato com a 
natureza, proporciona bem-estar e relaxa a mente. As saídas em grupo 
propiciam a convivência familiar e novas amizades, e permitem compar-
tilhar experiências e momentos agradáveis. 
 Além disso, essa atividade nos ensina muito sobre o ambiente e o modo 
como as pessoas se relacionam com ele. O turismo de observação de 
aves constitui, ainda, uma fonte sustentável de renda que benefi cia co-
munidades dos locais visitados pelos birdwatchers e ajuda a proteger 
os ambientes naturais. Os observadores podem fornecer informações 
importantes para ornitólogos e ecólogos. No site WikiAves, por exemplo, 
as fotos de milhares de fotógrafos ajudam os cientistas a entender me-
lhor a ocorrência das aves do Brasil. 
 Como observar
Se possível, use binóculos (de 7 a 10 aumentos), que ampliam a ima-
gem da ave e permitem ver mais detalhes. Ao observar, caminhe deva-
gar, atento à vegetação e ao céu, e seja silencioso. Em geral há mais 
aves em atividade de manhãzinha, mas mesmo que você acorde tarde 
pode ver espécies interessantes, ainda que em menor número. No Su-
deste do Brasil pode-se passarinhar o ano todo; a melhor época, porém, 
é setembro e outubro, quando as aves estão criando e são mais ativas.
Muitos birdwatchers dedicam-se também à fotografi a de aves. Você en-
contra informações sobre equipamentos e técnicas na internet e em 
grupos especializados nas redes sociais. 
 Identifi cando as aves 
 Use este livro para identifi car as aves. Encontre nele os grupos de si-
lhueta parecida à que procura (por exemplo, gaviões, beija-fl ores, saíras 
etc.). Compare entre si as ilustrações de espécies semelhantes à que 
deseja identifi car. Preste atenção a características descritas no texto; 
detalhes em itálico são mais úteis para a identifi cação. Veja abaixo os 
nomes das partes das aves; conhecê-los facilita identifi car as aves. De-
pois, analise os mapas e veja se o local de sua observação está dentro 
da área onde uma dada espécie ocorre.  
 Outro modo de identifi car as aves é pela voz, pois muitas são mais 
ouvidas que vistas; este guia descreve cantos e chamados da maioria 
das aves. Visite sites como o WikiAves e o Xeno-canto, que têm grandes 
acervos de gravações de vozes.

Saia e explore sua região. 
Aves incríveis podem estar 
por aí, como o urubu-rei.

Uma dica para reconhecer mais aves: 
folheie este guia nas horas vagas e, assim, 
familiarize-se com as aves de sua região.peito
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As serras costeiras capturam a umidade dos ventos que sopram  
do mar, e boa parte dela cai como chuva nas vertentes voltadas  
para o mar, onde vicejam orquídeas, bromélias e outras epífitas.  
Na vertente interior, crescem matas de planalto mais secas.

ESTA É UMA SEçãO TíPICA QUE VAI DAS BAIXADAS 
COSTEIRAS DE SãO PAULO–RIO (DIREITA) EM DIREçãO 
A MINAS GERAIS, NO INTERIOR (ESQUERDA).

Ambientes que se vão. Em 1500, a 
costa do Brasil era quase totalmente flores-
tada. Embora habitada por pessoas desde 
ao menos 12 mil anos antes, a “descober-
ta” europeia trouxe uma mudança extensa 
e permanente à ecologia regional.

Cinco séculos depois, a Mata Atlântica 
está reduzida a uma fração diminuta 
da extensão original. Apenas 7% a 8% 
dela sobrevivem em remanescentes de 
tamanho significativo. Somando-se os 
fragmentos menores (mais de 250 mil!), 
pouco mais de 11% restam, mas as ma-
tinhas isoladas não são eficientes para a 
proteção da fauna silvestre.

A extensão de ambiente sobrevivente 
varia muito dentro do vasto mosaico da 
Mata Atlântica. As encostas íngremes da 
Serra do Mar, voltadas para o oceano, es-
tão melhor preservadas por serem inaces-
síveis e pela proteção legal dentro de par-
ques. No outro extremo, os manguezais, a 
restinga e as matas da baixada costeira 
têm sido devastados pela urbanização e 
expansão portuária. Da mesma forma, no 
interior a mata de planalto já quase se foi, 
engolida pela agropecuária.

Oceano Atlântico

Matas serranas

Matas de baixada Restingas

Quando a floresta é fragmentada, suas aves 
começam a desaparecer. Em Campinas (SP), 
nove anos depois que uma floresta maior foi 
reduzida a um bloco isolado de 252 hectares, 
os cientistas registraram a perda do tucano-
de-bico-verde, de dois surucuás e de mais 
oito espécies. Nos 15 anos seguintes, sumi-
ram outras 30 espécies, incluindo a saíra-
ferrugem, o anambé-de-rabo-preto e muitos 
insetívoros de sub-bosque.

Saíra-ferrugem

Anambé-de-rabo-preto

Tucano-de-bico-verde

Manguezais

4

A riqueza  
de ambientes  
gera diversidade
A diversidade da Mata Atlântica revela-se 
enquanto percorremos suas múltiplas pai-
sagens, a partir da costa. Ilhas costeiras e 
manguezais dão lugar às restingas, terre-
nos arenosos com vegetação única e ame-
açada, e às matas de baixada. Nas serras, 
matas de encosta e serranas sobem, no 
sul, até a mata de araucária e os campos 
de altitude. Mais além estão a matas se-
midecíduas dos planaltos interiores e as 
paisagens do Cerrado.

Cada paisagem tem seu conjunto próprio 
de espécies de aves. Uma curta viagem 
de fim de semana, entre uma cidade no 
planalto e a praia, demonstra isso. Preste 
atenção e você verá, nas matas de baixa-
da ou na praia, aves que nunca viu ao re-
dor de sua casa. Esta simples observação 
ajuda a entender por que a proteção de 
um único ambiente é insuficiente para as-
segurar a sobrevivência de toda a imensa 
variedade de espécies da Mata Atlântica.

Algumas aves, como a araponga, o sabiaúna e o bandeirinha, 
migram entre diferentes altitudes nas serras costeiras, em ciclos 
anuais ainda não totalmente compreendidos.

Dentro da mata, diferentes aves ocupam 
diferentes níveis. Os tucanos vivem nas árvores 
emergentes e no dossel. Arapaçus escalam os 
troncos no subdossel. Tangarás voejam por entre 
o sub-bosque. Tovacas caminham pelo chão. 

Matas serranas

Matas de araucária

Campos de altitude

Matas semidecíduas

Cerrados

Ár vores emergentes

Dossel

Sub-bosque

Chão da mata

Subdossel
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PAPAGAIO-MOLEIRO
MEALY AMAZON

PAPAGAIO-DE-PEITO-ROXO
VINACEOUS-BREASTED AMAZON

CHAUÁ
RED-BROWED AMAZON

PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA
RED-TAILED AMAZON

SABIÁ-CICA
BLUE-BELLIED PARROT

PAPAGAIO-MOLEIRO Amazona farinosa  38 cm
Escasso, atualmente com ocorrência bem localizada, em mata das baixadas 
costeiras do S da Bahia ao NE de São Paulo. Até 600 m de altitude. Bico 
claro com ponta escura; largo anel orbital branco. Colorido verde uniforme, 
penas da nuca e das costas cobertas com um pó branco (lembrando fari-
nha, daí o nome popular); às vezes com algum amarelo na coroa. Asa com 
espelho vermelho; cauda nitidamente bicolor em voo, a metade terminal 
mais clara. Difere de outros papagaios por não ter padrão facial e pelo anel 
orbital evidente. Em casal ou grupinhos, vive no interior de matas extensas 
e raramente sobrevoa áreas abertas. Tem grande variedade de chamados, 
alguns potentes; são mais frequentes um “tchó” ou “tchó-tchó” e um “tchap-
tchap-tchap-tchau”, às vezes intercalados com notas mais gorgolejadas.

PAPAGAIO-DE-PEITO-ROXO Amazona vinacea  32 cm
Escasso, de ocorrência localizada, em mata de encosta e de altitude (em 
alguns lugares, sobretudo em mata de araucária) do L de Minas Gerais e 
extremo S da Bahia ao S de São Paulo. Em geral de 800 a 2000 m de alti-
tude. Bico rosado com ponta mais clara; estreito anel orbital cinza. Cor geral 
verde, loro vermelho, nuca e peito vináceos com escamado escuro. Espelho 
vermelho na asa, base da cauda também vermelha. Muito mais serrano que 
os demais papagaios da região, com os quais não ocorre. Compare com o 
cuiú-cuiú (página 145), bem menor. Em casal ou grupinhos, geralmente não é 
muito fácil de detectar; em Campos do Jordão, porém, é numeroso. Chamado 
mais frequente, um “krau”, que pode ser repetido várias vezes, com inflexões 
variadas. Ameaçado por desmatamento e captura de filhotes.

CHAUÁ Amazona rhodocorytha  34 cm
Raro ou escasso, hoje de ocorrência muito localizada, em dossel e borda 
de mata, inclusive de restinga, nas baixadas costeiras da Bahia ao Rio de 
Janeiro. Até 600 m de altitude. Maxila clara, mandíbula escura; estreito anel 
orbital cinzento. Cor geral verde, com testa vermelha, loro amarelado e face 
azulada, muitas vezes bem evidente. Asa com espelho vermelho e penas 
externas da cauda com algum amarelo. Substitui o papagaio-de-cara-roxa na 
porção norte, sem sobreposição com ele. Compare com o papagaio-moleiro 
(anel orbital bem visível, coroa sem vermelho) e com a curica (face com 
azul e amarelo, espelho laranja na asa, página 145), com os quais ocorre. 
Em casal ou bandinhos, às vezes é visto com o papagaio-moleiro. Chamado 
mais característico, um “chauá, chauá, chauá...” rouco, dado em voo ou pela 
ave pousada. Ameaçado por desmatamento e captura de filhotes.

PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA Amazona brasiliensis  34 cm
Raro, de ocorrência localizada, em dossel e borda de mata de baixada, de 
restinga e manguezal, no litoral S de São Paulo. Em geral abaixo de 50 m de 
altitude, ocasionalmente até 300 m. Bico claro; estreito anel orbital cinza. Cor 
geral verde, com testa vermelha, lado do pescoço azul-arroxeado e garganta 
mais rosada. Sem espelho na asa; penas externas da cauda com muito 
amarelo e algum vermelho. Costuma ser o único papagaio em sua reduzida 
área de ocorrência, mas em alguns locais talvez ocorra junto com a curica 
(página 145). Comportamento parecido como do chauá, mas muito mais 
confinado a áreas costeiras. Dá diversos gritos e guinchos quase musicais, 
tanto em voo quanto pousado, e em geral é bem menos rouco que o chauá 
e o papagaio-moleiro. Enfrenta riscos em razão da ocupação imobiliária da 
costa e da captura de filhotes; ocorre em áreas protegidas, como as ilhas 
Comprida e do Cardoso. Até recentemente era considerado ameaçado.

SABIÁ-CICA Triclaria malachitacea  32 cm
Raro ou escasso, em mata de encosta nas serras litorâneas do Espírito 
Santo ao S de São Paulo, podendo descer à baixada costeira em São Paulo 
e no Rio de Janeiro (sobretudo no inverno). Em geral de 400 a 1200 m de 
altitude. Cauda um tanto longa. Bico claro. Todo verde-vivo,  com azul no 
meio do peito e na barriga. Bonito, característico da mata pluvial. É improvável 
confundi-lo, mas compare com a  do cuiú-cuiú (página 145), de cauda mais 
curta e comportamento distinto. Em casal ou bandinhos; é discreto, arredio 
e difícil de detectar. Voa abaixo do dossel. Canto peculiar, bem diferente da 
voz de outros psitacídeos, uma série variável de notas melódicas (lembrando 
um sabiá, daí o nome popular) dadas pela ave pousada; em voo, a voz é 
um pouco mais cortante.
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PICA-PAU-DE-COLEIRA
RINGED WOODPECKER

JOÃO-VELHO
BLOND-CRESTED WOODPECKER

PICA-PAU-DE-CARA-CANELA
HELMETED WOODPECKER

PICA-PAU-AMARELO
CREAM-COLORED 
WOODPECKER

B

A

GêNERO Celeus Inclui pica-paus elegantes e com crista, fáceis de reconhecer. Vivem em ambientes 
florestais; duas espécies estão restritas à porção norte da região.
PICA-PAU-AMARELO Celeus flavus  26 cm

Raro, em mata e capoeira, bordas e áreas abertas adjacentes, na baixada 
costeira da Bahia e N do Espírito Santo. Abaixo de 100 m de altitude. Crista 
arrepiada e pontuda, bem visível, bico amarelo. Amarelo ou amarelo-creme 
(  com bigode vermelho), com marrom-enegrecido mesclado nas coberteiras 
da asa, alto dorso e peito (às vezes muito pouco); penas de voo escuras, 
cauda enegrecida. Inconfundível, é o único pica-pau todo amarelo. Percorre 
a mata a qualquer altura, movendo-se ao longo de troncos e galhos gros sos. 
Tem predileção por cupins e formigas arborícolas, e é visto em embaúbas. 
Não costuma juntar-se a bandos mistos. Vocalização mais frequente, um 
“kri-kri-kri-kri-ku” forte e ressoante, a última nota sempre um pouco mais 
grave. A população do L do Brasil é tida como ameaçada.

PICA-PAU-DE-COLEIRA Celeus torquatus  28 cm
Raro, em dossel de mata, capoeira e bordas, nas baixadas costeiras da 
Bahia e N do Espírito Santo. Abaixo de 100 m de altitude. Bico cinza. Crista 
arrepiada e pontuda. Cabeça e pescoço pardo-acanelados (  com bigode 
vermelho); por cima ferrugíneo-vivo barrado de preto. Grande área preta no 
peito; de resto, barrado de branco-sujo e preto por baixo. De padrão vistoso, 
é um pica-pau elegante, difícil de confundir. Vive em casais, que parecem 
manter territórios extensos; em geral fica a grande altura, sozinho ou em 
casal, e não se junta a bandos mistos. Perfura a madeira para pegar insetos 
e larvas e, como os demais Celeus, também come muitas formigas e cupins. 
Chamado, um “kli! kli! kli!...” potente e sonoro, dado de forma espaçada. 
Esta população isolada às vezes é considerada uma espécie à parte (C. 
tinnunculus) e está ameaçada pelo desmatamento.

JOÃO-VELHO Celeus flavescens  28 cm
Escasso ou razoavelmente comum, de ocorrência ampla, em mata, capoeira 
e arvoredos plantados, e até na arborização urbana (na cidade de São Paulo 
parece estar aumentando em número). Ao menos até 1500 m de altitude. 
Atraente, com crista longa e arrepiada, bem característica. Na maior parte 
da área (A) quase todo preto por baixo, com cabeça e crista amarelo-claras 
(bigode vermelho no ). Por cima enegrecido com escamado amarelo-claro; 
rabadilha também amarela. No L da Bahia (B), bem diferente, muito mais claro 
por cima, com o amarelo da cabeça prolongando-se por toda a parte superior, 
com marcas pretas, mais densas, no baixo dorso e nas asas; esta forma talvez 
constitua uma espécie à parte (C. ochraceus). Aves com plumagem intermediária 
são encontradas onde ambas as formas entram em contato. No L da Bahia e 
do Espírito Santo, compare com o pica-pau-amarelo (mais amarelo-creme) e o 
pica-pau-de-coleira (com papo preto). Visto em geral sozinho, às vezes em casal 
ou até grupinhos, percorrendo a vegetação a qualquer altura; come sobretudo 
formigas e cupins, mas também frutos; chega a visitar pomares e comedouros 
perto da mata. Voz, uma repetição rápida de 2-4 notas “kri”, penetrantes e 
ressonantes. Também chamado de pica-pau-de-cabeça-amarela.

PICA-PAU-DE-CARA-CANELA Dryocopus galeatus  28 cm
Raro, em mata e capoeirão serranos, no S de São Paulo (sobretudo em 
Intervales). Até 800 m de altitude. Bico branco ou córneo. Crista bem longa 
(dependendo da atitude da ave, pode parecer pontuda ou arrepiada, como 
um “moicano”). Cabeça, crista e mento vermelhos, área auricular com fino 
barrado castanho e preto; demais partes superiores pretas, estria branca 
descendo pelo lado do pescoço (mas não além) e rabadilha e coberteiras 
supracaudais de cor creme. Papo e peito pretos, demais partes inferiores 
barradas de pardo e preto.  com mais pardo na face e na testa. Difícil de 
confundir; compare com o pica-pau-rei (página 215), bem maior, de pescoço 
vermelho, sem pardo na face. Não é visto com frequência e é sempre muito 
procurado pelos observadores de aves na região. Sozinho ou em casal, per-
corre troncos e galhos mais grossos, a qualquer altura, em geral procurando 
larvas de besouro sob a cortiça; nesse processo, costuma arrancar grandes 
pedaços de casca. Quieto e discreto; fácil de observar uma vez localizado, 
não tenta se esconder. Canto característico, uma série de 3-7 notas “reip” 
potentes e bem enunciadas. Também dá um tamborilar forte. Provavelmente 
nunca foi comum e agora está ameaçado pelo desmatamento.

EN


