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O Bosque de Sapucaí está localizado entre os municípios de Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão e São

Bento do Sapucaí, região conhecida como O Triângulo das Serras, esse trecho da Mantiqueira Paulista ainda

resguarda um fragmento florestal com dimensões significativas, de 100 hectares contínuos e o Sítio encontra-se

na base dessa serra, próximo às margens da Bacia do Lageado.  A área total do Bosque compreende 10 hectares e

70% são cobertos por uma manta verde, que abriga a biodiversidade da Mata Atlântica. 

A avifauna que frequenta o Sítio é diversa e abundante. Dentre as "queridinhas" dos observadores destaque para

o emblemático tiê-sangue, espécie que simboliza o Bioma Mata Atlântica. Vale mencionar também o tucano-de-

bico-verde, ave que já foi considerada ameaçada de extinção, devido a caça indiscriminada. 

Para entrar em contato com esses seres, que deixam os dias no Sítio mais harmônicos, você poderá caminhar

pela Trilha do Bosque, que possui apenas 2,2 km de extensão, mas que apresenta diversidade de habitats, o que

proporciona condições ideais para diferentes espécies de aves frequentarem a propriedade, seja para

alimentação, vivência ou repouso. 

Até o momento foram catalogadas 70 espécies de aves, isso em apenas 2 manhãs e algumas observações

pontuais de Alice e Daniel, os anfitriões. A certeza é que essa diversidade é maior e contamos com sua ajuda para

que o Bosque de Sapucaí continue preservado e representativo.  A lista completa da avifauna está disponível na

plataforma internacional eBird, que aliás, é alimentada gradualmente.

Venha para o Bosque de Sapucaí observar essa diversidade, você fará bem para sua saúde física, psicológica e

emocional. 



Seu nome científico é Ramphastos dicolorus, essa
espécie é facilmente avistada nas áreas do Bosque de
Sapucaí. Na ocasião, foi possível observar dois
indivíduos comendo frutos de Lauraceae (Fig.1), o que
contribui para a disseminação da floresta. 
Os tucanos são importantes também para o controle
populacional de insetos, aranhas e até de pequenas
aves. Vale mencionar, que o equilíbrio ambiental
depende dessas interações.

Essa espécie constrói seu ninho em ocos de árvores,
até mesmo em poste de madeira, como observado
há 500m do Bosque de Sapucaí. Normalmente o
macho faz exibições para a fêmea e após cópula, ela
bota entre 2 e 4 ovos que são incubados por
aproximadamente 18 dias. Durante os
levantamentos, observou-se árvores mortas com
cavidade, possibilidades para o tucano e outras aves
procriarem.

Fig. 1 - Tucano-de-bico-verde

Tucano de bico verde

Fig. 2 - Árvore morta e oca no sítio Bosque de Sapucaí



já esteve nas listas de

espécies ameaçadas de

extinção 



No dia da amostragem observou-se apenas o macho
entre o bambuzal, próximo a entrada do Bosque de

Sapucaí.(Fig.3). Ao ouvir seu chamado entre as
folhagens, tentamos a aproximação e atração com uso
de playback, mas ele continuou com comportamento

tímido, bem diferente de seu "primo", o tiê-preto -
Tachyphonus coronatus (Fig. 4)- que ficou bem

agitado com o áudio, portanto foi necessário parar a
reprodução do método para evitar estressar as aves. 

O nome científico do tiê-sangue é Ramphocelus
bresilius, ele é encontrado exclusivamente no Brasil e
até 1.000m de altitude. Essa é a ave símbolo da Mata
Atlântica, sua alimentação inclui frutas, insetos e
vermes, mas tem preferência por bananas. O macho
difere da fêmea pela coloração, ela é discreta (próxima
página), predomina a cor marrom, com rabadilha
avermelhada e bico com coloração menos
discrepante.

tiês

Fig. 4 - Macho de tiê-preto Fig. 3 - Macho de tiê-sangue registrado na entrada da propriedade



O sucesso reprodutivo

está relacionado a

coloração da plumagem



japu

Fig. 5 - Ninho de japu observado na entrada do sítio Bosque de Sapucaí

Fig. 6 - Japu 

Caso você esteja caminhando distraído pelas áreas do
Bosque e ouvir um som metalizado, forte e complexo, fique
tranquilo, você pode estar prestes a observar uma exibição
do japu (Psarocolius decumanus). Enquanto o macho
"canta", ele inclina a cabeça, sacode as asas e ergue a cauda. 

A diferença

sexual dessa

espécie é o

porte, o macho

é 10cm maior

que a fêmea.  

A dieta é composta por frutas, mas há relatos dessa espécie
alimentar-se de insetos alados. Algo que ainda não foi
descrito na literatura, mas observou-se na zona rural de São
Bento do Sapucaí, um bando com 4 indivíduos
alimentando-se de ovos. Eles revezavam as investidas no
galinheiro: enquanto um roubava, outros vigiavam e até
disputavam o ovo com o japu que tinha conquistado o
alimento. O indivíduo que conseguia um ovo, distanciava-
se, batia o ovo contra o tronco e comia. 

O ninho é costurado
cuidadosamente na extremidade
da folha do jerivá (palmeira), o
macho retira com o bico as fibras
de bananeiras diretamente do
"caule" e produz essa arte
(observação pessoal). No interior da
"bolsa", folhas de bananeiras
picadas auxiliam na proteção dos
ovos e deixa o ninho confortável e
quentinho para os filhotes. 

O macho mede quase 50cm e a
fêmea de 36 a 38cm, o peso varia
entre 155 a 360 gramas. 



Essa espécie é admirada por seu canto forte e
estalado, por ser um exímio cantor, muitas vezes é
condenado a prisão perpétua, pois segundo o Ibama,
ele está entre as 10 aves mais apreendidas em
operações de fiscalização. Os dados são alarmantes,
mas com trabalhos educacionais e atividades que
sensibilizam, a situação pode melhorar.

No Bosque de Sapucaí é possível encontrar bandos de
canarinhos (Sicalis flaveola) próximo as edificações,
nas áreas abertas, porém arborizadas. 

A espécie apresenta dimorfismo sexual (diferença
entre macho e fêmea) como pode ser observado nas
imagens 7 e 8. Alimenta-se principalmente de
sementes e ocasionalmente insetos. São registrados
do nível do mar até 1.800m de altitude.

canário da terra

Fig. 7 - Sicalis flaveola macho Fig. 8 - Sicalis flaveola fêmea



Diga não ao cativeiro

Observe as aves em seu

habitat



Espécie relativamente comum na trilha do Bosque de
Sapucaí, para encontrar o limpa-folha, fique atento ao
seu canto, normalmente ele responde o playback, mas
evite estressar os indivíduos, que são curiosos e
"briguentos".  Eles percorrem o subosque em busca de
alimento, é comum vê-los pendurados em folhas e
galhos, procurando aranhas e insetos.

limpa folha de testa baia

Fig. 9 - Philydor rufum, conhecido por limpa-folha-de-testa-baía

Pode apresentar um leve tom esverdeado, neste caso,
a variação da coloração está relacionada as
subespécies existentes e não ao dimorfismo sexual. Ao
todo, são sete subespécies reconhecidas pela ciência
até o momento. Apesar dos esforços, ainda não há
informações sobre os hábitos reprodutivos dessas
aves, que habitam entre 500 a 1.500m de altitude.



use o playback

com parcimônia



A família Picidae (pica-paus) é diversa nas áreas do
Bosque de Sapucaí, onde foram catalogadas as três
espécies destaques nesta página, além do
picapauzinho-verde-carijó. Esse número pode ser
ainda maior, pois a Mata Atlântica abriga mais de 20
espécies de pica-paus e no Brasil, são reconhecidas 59
espécies deste grupo. São muitas curiosidades que
cercam essas aves, a cabeça possui 4 estruturas
diferentes que possibilitam os pica-paus bicarem uma
árvore até 22 vezes por segundo sem sofrerem lesões
cerebrais. 

Fig. 10 - Dryocopus lineatus,  pica-pau-de-banda-branca (macho)

Pica paus

Fig. 11 - Picumnus cirratus,  picapauzinho-barrado (fêmea)

Fig. 12 - Colaptes campestris,  pica-pau-do-campo (macho)



árvores mortas contribuem

para a sobreviência de

outras espécies



Observações de campo real izadas em 8 e 15 de dezembro de 2019 e contribuições enviadas pelos proprietários .

Bióloga Responsável
Rita de Cássia Sousa

CRBio:  074766/01   

Você pode atuar como cidadão cientista,  envie os dados diretamente ao eBird e contribua
com a ciência!

https://ebird.org/hotspots
Hotspot: Bosque de Sapucaí, BR-SP




