
CARTILHA ZOOLÓGICO

8/12/2015

Footer Text 1



AVES

8/12/2015

Footer Text 2



ARARA AZUL GRANDE

8/12/2015

Footer Text 3

Nome científico: Anodorhynchus hyacinthinus

Distribuição: Principalmente no Brasil, mas também 

estende-se pelas florestas da América do sul.

Habitat: Habita buritizais (matas, cerrados), florestas de 

galeria.

Comportamento: Vive em bandos ou casais.

Longevidade: 40 anos.

Incubação: 27 a 30 dias.

Nº de filhotes: 2 a 3 ovos.

Peso adulto: 1,5 kg

Alimentação na natureza: Frugívoro: frutos e 

principalmente sementes.

Ameaçado 

de Extinção
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- Plumagem totalmente azul, com um anel amarelo em 

torno do olho e fita da mesma cor na base da mandíbula. 

- Azul escuro que ao longe parece preta (conhecida 

também como arara-preta). 

- Faz ninhos em troncos de árvores ou barrancos 

chegando a botar de 2 a 3 ovos. 

- Um animal endêmico (espécie de área restrita) da 

América do Sul.

Ameaçado de extinção devido sua caça e destruição de 

habitat. 

- Também conhecida como arara-uno ou arara-hiainta.

Ameaçado 

de Extinção



ARARA HÍBRIDA

8/12/2015

Footer Text 5

Nome científico: Ara ararauna x Ara chloropterus

Distribuição: É um animal encontrado em cativeiro, porém 

há relatos na natureza.

Habitat: Habita buritizais (matas, cerrados), florestas de 

galeria.

Comportamento: Vive em bandos ou casais.

Longevidade: 60 anos.

Incubação: 25 dias.

Nº de filhotes: 2 a 4 ovos.

Peso adulto: 1,5 kg

Alimentação na natureza: Frugívoro: Frutos e 

principalmente sementes.
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- O hibridismo é o cruzamento de dois animais de 

espécies ou gêneros diferentes, resultando em 

descendente que podem ser de três tipo:

- Férteis: Quando macho e fêmea são totalmente férteis, 

podendo assim gerar filhotes férteis.

- Inférteis: Quando macho e fêmea são inférteis, não 

podendo gerar filhotes (Nesses casos, o hibrido infértil nem 

é considerada uma nova espécie, pois ele não pode 

gerar individuo para formar uma população)

- Semi Férteis: Quando somente os macho ou as fêmeas 

têm capacidade de se reproduzir.
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Nome científico: Ara ararauna

Distribuição: América Central ao Brasil.

Habitat: Várzeas com buritizais e beira de matas.

Comportamento: Vive em bandos.

Longevidade: 60 anos.

Incubação: 25 dias.

Nº de ovos: 02 a 03.

Peso adulto: 1 a 1,5 kg

Alimentação na natureza: Frugívoro: frutos, vegetais, 

grãos e sementes.
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- Em especial a Arara Canindé quando escolhe um 

parceiro é para a vida toda.

- Pode ser formado casal de macho com macho ou até 

mesmo fêmea com fêmea. 

- Possuem uma vocalização bem característica e que pode 

ser escutada de muito longe. 

- É uma ave com comportamento passivo, é possível  ser 

domesticada com muita facilidade, apesar de serem 

proibidas a utilização desses animais como animais de 

estimação.

- Migram em certas épocas do ano em busca de alimento. 

- Deslocam-se a grandes distâncias durante o dia entre os 

locais de descanso e de alimentação.
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Nome científico: Ara chloroptera

Distribuição: América Central ao Paraguai, e norte da 

Argentina.

Habitat: Florestas e cerrados.

Comportamento: Vivem em pares.

Longevidade: 50 anos.

Incubação: 30 dias.

Nº de ovos: 02 a 03.

Peso adulto: 1 a 1,5 kg 

Alimentação na natureza: Frugívoro: frutos, vegetais, 

grãos e sementes.
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- A arara grita alto, muito alto, e sua voz não é nada 

afinada. 

- Elas possuem um bico muito forte, língua carnosa e 

cauda longa em forma de espada. 

- Alimentam-se principalmente de sementes, castanhas, 

frutos e insetos. 

- O bico forte permite que elas escavem o tronco das 

árvores para comer larvas de insetos. 

- Os filhotes com 6 meses de idade já são considerados 

adultos.

- Foi localmente extinta de lugares que ocorria 

antigamente, como no Espírito Santo, boa parte da Bahia 

e o norte do Rio de Janeiro.
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Nome científico: Amazona amazonica

Distribuição: Colômbia, Venezuela, Guianas ao Peru, 

Trinidad Tobago e Brasil.

Habitat: Mata, litoral atlântico e manguezais.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 40 anos.

Incubação: 25 a 26 dias.

Nº de ovos: 03.

Peso adulto: 350 a 400 g

Alimentação na natureza: Frugívoro: frutos, folhas e 

sementes.
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- É uma espécie ameaçada de extinção devido ao tráfico.

- É uma espécie endêmica (encontrado exclusivamente em 

determinada região) das Américas. 

- Chegam a viver 50 anos de idade se forem tratados 

adequadamente. 

- No período reprodutivo, pousa em galhos altos e 

começa a improvisar uma série de gritos e assobios.

- É uma espécie monogâmica (o casal permanece unido 

por toda vida).

- Vive em bandos de até 8 indivíduos, reunindo-se às 

centenas para pernoitar, quando fazem bastante barulho.



PAPAGAIO-VERDADEIRO

8/12/2015

Footer Text 13

Nome científico: Amazona aestiva

Distribuição: Paraguai, norte da Argentina, Bolívia e 

Brasil.

Habitat: Matas úmidas, secas e beiras de rios.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: Mais que 50 anos.

Incubação: 29 dias.

Nº de ovos: 03 a 04.

Pesos adulto: 350 a 400 g

Alimentação na natureza: Frugívoro: sementes, frutos, 

folhas e grãos.
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- O Papagaio-verdadeiro é o mais comum a ser 

domesticado. 

- São Psitacídeos caracterizado por seu bico curvado se 

alimentando de sementes, frutos e folhas.

- Macho e fêmea voam tão juntos um do outro que o casal 

parece ser uma grande e fabulosa ave de quatro asas, o 

que se observa inclusive quando estão em bando. 

- A melhor defesa que possui é ficar imóvel e calado.
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Nome científico: Pyrrhura cruentata

Distribuição: Sul da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e 

Rio de Janeiro.

Habitat: Mata Atlântica. Em florestas úmidas das 

baixadas litorâneas

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 30 anos.

Incubação: 24 a 26 dias.

Nº de ovos: 02 a 04.

Pesos adulto: 130 g

Alimentação na natureza: Frugívoro: sementes, frutos, 

folhas e grãos.

Ameaçado 

de Extinção
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- É uma espécie endêmica e está ameaçada de extinção 

devido ao desmatamento de seu hábitat.

- É encontrado da Mata Atlântica às florestas úmidas das 

baixadas litorâneas e em matas de tabuleiro.

- Foram encontrados indivíduos a 920 metros do nível do 

mar no interior de Minas Gerais.

- Medindo 30 cm de comprimento, é a maior espécie do 

gênero Pyrrhura. 

- Se distingue das outras pelo tom mais claro das 

auriculares e pelo píleo (parte superior da 

cabeça) marrom escuro.

Ameaçado 

de Extinção
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Nome científico: Brotogeris chiriri

Distribuição: América do Sul (Paraguai, Uruguai, Bolívia, 

Argentina e Brasil).

Habitat: Campos de vegetação baixa, ilhas 

de matas intercaladas, matas ciliares, cerrados e 

cerradões.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 30 anos.

Incubação: 24 dias.

Nº de ovos: 5 ovos.

Peso adulto: 72 g

Alimentação na natureza: frutos, sementes, flores e néctar.
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- Periquito predominantemente verde, com parte superior 

da asa amarela. Possui Cauda longa e pontuda. 

- Vivem entre 10 e 15 anos. Deslocam-se em bandos, 

muitas vezes de muitos indivíduos.

- Possui bico resistente e de cor branco-amarronzada, 

pelo qual parte seu alimento.

- Adaptou-se aos ambientes urbanos, onde se tornou muito 

comum.

- Faz o ninho em cavidades de árvores, telhas de 

edificações e até mesmo em ninhos escavados em 

cupinzeiros arborícolas e em casas de João de barro 

abandonadas.
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Nome científico: Aratinga cactorum

Distribuição: Caatinga. Norte e nordeste de Minas Gerais.

Habitat: Matas secas, cerrados, buritizais e áreas abertas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 30 anos.

Incubação: 21 dias.

Nº de ovos: 06.

Peso adulto: 120 g

Alimentação na natureza: Frugívoro: frutos, sementes, 

flores e néctar.
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Nome científico: Aratinga cactorum

Distribuição: Caatinga. Norte e nordeste de Minas Gerais.

Habitat: Matas secas, cerrados, buritizais e áreas abertas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 30 anos.

Incubação: 21 dias.

Nº de ovos: 06.

Peso adulto: 120 g

Alimentação na natureza: Frugívoro: frutos, sementes, 

flores e néctar.
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Nome científico: Aratinga aurea

Distribuição: Pará, Paraná, Amapá, Bolívia, Peru e 

Argentina.

Habitat: Áreas secas e abertas, cerrado e caatinga.

Comportamento: Vivem em casais.

Longevidade: 30 anos.

Incubação: 23 dias.

Nº de ovos: 3 a 4.

Peso adulto: 84 g

Alimentação na natureza: Frutos, flores, insetos, cupins e 

sementes.
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- O periquito-rei é uma ave psittaciforme, das mais 

conhecidas e abundantes representantes da família 

Psittacidae em nosso País. 

- Mede cerca de 27 centímetros e pesa 84 gramas. 

- Cabeça verde com uma faixa dianteira cor de pêssego, 

face azulada, ventre verde-amarelado. Com a região ao 

redor dos olhos laranja nos adultos e cinzento nos juvenis. 

- Os filhotes são alimentados com frutos e sementes 

quebrados, regurgitados pelos pais. 

- Presente principalmente da margem sul do rio 

Amazonas. 
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Nome científico: Brotogeris tirica

Distribuição: Típica da Mata Atlântica.

Habitat: Mata de araucária e mata ciliar.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 26 dias.

Nº de ovos: 4 ovos.

Peso adulto: 69 a 80 g

Alimentação na natureza: Frutos, sementes e coquinhos.
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- A coloração básica da plumagem é verde. As partes 

inferiores e laterais da cabeça, peito e abdômen são de 

um verde com tons amarelados.

- O bico é amarronzado, mais claro no topo. Os pés são 

de cor semelhante à do bico, porém mais escura. 

- A cauda é longa, com penas de coloração verde-

azuladas.

- Alimentam-se de frutas, coquinhos de todos os tipos e 

também do fruto da paineira. 

- Vivem em casais, ao que se sabe permanecem unidos 

por toda a vida.
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Nome científico: Ara nobilis

Distribuição: Nordeste e Sudeste do Brasil, Venezuela, 

Bolívia e Peru.

Habitat: Áreas semiabertas, cerrados, mata seca e 

floresta de eucaliptos.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 25 a 40 anos.

Incubação: 24 dias.

Nº de ovos: 02 a 04.

Peso adulto: 160 g

Alimentação na natureza: Frutos, sementes e coquinhos.
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- Habita uma variedade de ecossistemas incluindo 

cerrado, buritizais, beira de matas, caatinga, e plantações 

até 1400 metros. 

- Vive normalmente em pares e em grandes bandos fora 

da época reprodutiva. 

- Pode ser vista com frequência mesmo em grandes 

cidades como a cidade de São Paulo, porém, neste caso, 

como espécie introduzida.

- A maracanã é realmente uma ararinha. Distinguível pela 

testa azulada, pele branca nos lados do bico e ao redor 

dos olhos, e extremo da asa azul. Em voo vê-se a base da 

asa vermelha.
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Nome científico: Aratinga auricapillus

Distribuição: Da Bahia ao norte do Paraná, Minas Gerais 

e sul de Goiás.

Habitat: Matas.

Comportamento: Vivem em bando.

Longevidade: 30 anos.

Incubação: 24 dias.

Nº de ovos: 3 a 4 ovos.

Peso adulto: 130 g

Alimentação na natureza: Sementes, castanhas e frutas.
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- É conhecida também como periquito-rei e beira-rio.

- Verde escura, somente com a parte anterior da cabeça 

e abdômen lavados de vermelho. 

- Não há diferenças externas aparentes entre machos e 

fêmeas.

- Alimenta-se de sementes, castanhas e frutas.

- Vivem em bandos grandes que dormem coletivamente 

em variados lugares.

- Sofre com a captura destinada ao comércio ilegal de 

animais silvestres.

- Não coletam materiais para a construção do ninho, 

colocando e chocando os ovos diretamente sobre o solo 

do local de nidificação.
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Nome científico: Graruba guarouba

Distribuição: Encontrada exclusivamente no Brasil, do oeste 

do Maranhão à sudeste do Amazonas. Ao sul do Rio 

Amazonas e leste do Rio Madeira.

Habitat: Copa de florestas altas e úmidas.

Comportamento: Vivem em bando.

Longevidade: Cerca de 35 anos.

Incubação: 30 dias.

Nº de ovos: 2 a 3 ovos.

Peso adulto: 200 a 250 g

Alimentação na natureza: Semente, frutos oleosos, frutas e 

flores.

Ameaçado 

de Extinção
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- É um psitacídeo de médio porte (34-36 cm de 

comprimento total). 

- A Ararajuba chama a atenção pela beleza da plumagem 

de coloração amarelo-dourada, com as penas de vôo 

verdes.

- São aves residentes e vivem em grupos que podem variar 

de 3 a 30 indivíduos.

- Em perigo de extinção, as principais ameaças são a perda 

de habitat para as madeireiras e fazendeiros e a retirada 

de filhotes dos ninhos para o comércio ilegal de animais 

silvestres.

- Espécie endêmica: Espécie de região restrita, encontrada 

apenas em um determinado Bioma ou Habitat.

Ameaçado 

de Extinção
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Nome científico: Struthio camelus

Distribuição: África.

Habitat: Savanas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 50 a 70 anos.

Incubação: 42 dias.

Nº de ovos: 40 a 100 por ano.

Peso adulto: 115 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: pequenos animais, 

insetos, sementes, grãos, folhas e frutos.
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- É a maior ave do mundo, chegando a pesar 120kg. 

- Apesar de todo esse peso o avestruz pode alcançar 

60km/h. 

- Sua altura é de até 2.50m. 

- Muitas pessoas acham que o avestruz é brasileiro mas 

sua origem é africana.

- Vive nas planícies e savanas do continente africano, 

chegando a viver 70 anos.

- O macho é quem choca os ovos da ninhada e quem faz 

o ninho. 

- No Brasil existem fazendas especializadas em 

reprodução de avestruzes, pelo fato de sua carne ser 

muito saborosa e seu ovo muito nutritivo. 
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Nome científico: Nothocrax urumutum

Distribuição: Região Amazônica (Brasil, Peru, Venezuela e 

Colômbia).

Habitat: Florestas úmidas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 15 a 20 anos.

Incubação: 30 dias.

Nº de ovos: 01 a 02.

Peso adulto: 1 a 1,5 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: folhas, frutos, insetos, 

moluscos, anfíbios e brotos.
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- Animal de vida noturna, originário da região 

amazônica.

- Chega a medir até 58cm de comprimento. 

- Possuem plumagem pardacenta e a região próxima aos 

olhos nua e amarelo brilhante.  

- Faz um grande ninho de gravetos, a cerca de 4 m de 

altura. Põe 2 ovos brancos e é atividade exclusiva da 

fêmea.

- Comporta-se em geral como outros mutuns, porém, 

costuma cantar mais durante a noite.
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Nome científico: Crax blumenbachii

Distribuição: Sul da Bahia, florestas atlânticas e na região 

sudeste do Brasil.

Habitat: Mata primaria alta e regiões quentes e úmidas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 32 dias.

Nº de ovos: 01 a 02.

Peso adulto: 2,5 a 2,8 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: folhas, frutos, brotos, 

insetos, moluscos e anfíbios.

Ameaçado 

de Extinção



MUTUM-DO-SUDESTE

8/12/2015

Footer Text 36

- É uma ave que está ameaçada de extinção pela 

destruição de seu habitat. 

- É um animal muito arisco, está atento a qualquer 

barulho. 

- Demarcam um território de aproximadamente 3 Km 

para o acasalamento, que quando invadido por outra ave 

da mesma espécie, pode haver brigas violentas. 

- A diferença entre o macho e a fêmea é a cor laranja do 

bico do macho.

- Atuam como grandes dispersores de sementes.

- Espécie endêmica do bioma Mata Atlântica, habita 

matas primárias em regiões quentes e úmidas. 

Ameaçado 

de Extinção
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Nome científico: Crax fasciolata

Distribuição: Paraguai, Argentina, Bolívia e Brasil (Sul dos 

Amazonas, Maranhão, São Paulo, Paraná e Minas Gerais).

Habitat: Mata ciliar, orla da mata e áreas litorâneas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 40 anos.

Incubação: 30 dias.

Nº de ovos: 02 a 04.

Peso Adulto: 2,7 a 2,8 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: folhas, frutos, brotos, 

insetos, moluscos e anfíbios.

Ameaçado 

de Extinção
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- É uma ave que está ameaçada de extinção, apesar de 

sua reprodução em cativeiro ser muito rápida, chegando 

a botar 2 a 4 ovos. 

- Um animal endêmico da América do Sul, sua caça e 

destruição de habitat fez com que esse animal chegasse a 

ponto da extinção. 

- A característica marcante no macho é seu bico amarelo, 

e na fêmea o padrão de listras nas penas por todo o 

corpo que tem a função de não chamar atenção de 

predadores.

- Embora passe a maior parte do tempo no chão, 

empoleira-se para dormir.

Ameaçado 

de Extinção
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Nome cientifico: Penelope marail

Distribuição: Comum no Nordeste da Amazônia.

Habitat: Encontrado em bordas de florestas úmidas, 

próximas de rios e lagoas.

Comportamento: Vive solitário ou em pequenos grupos.

Longevidade: 30 anos.

Incubação: 35 dias.

Número de ovos: 02 a 03.

Peso adulto: 0,95 a 1,15 kg

Alimentação na natureza: Frutos carnosos.
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- Pardo cinza escuro, com brilho esverdeado. 

- Alimenta-se basicamente de frutos carnosos, 

principalmente as dupas e bagas. 

- É grande dispersor de sementes. 

- Vive solitária ou em pequenos grupos familiares.

- É essencialmente arborícola (raramente descendo ao 

solo).

- É uma das menores espécies do gênero.

- Raramente encontrado em capoeiras.
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Nome cientifico: Mitu tuberosa

Distribuição: Brasil (Amazônia), Peru e Bolívia.

Habitat: Matas ripárias, matas de galerias, matas de 

terra firme e de várzea.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 40 anos.

Incubação: 30 dias.

Número de ovos: 2 a 3.

Peso adulto: 3,85 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: frutos, sementes e 

pequenos invertebrados.
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- É uma ave de plumagem negra. 

- São predominantemente onívoros, alimentando-se de 

sementes e restos vegetais.

- Apenas 5% de sua dieta é obtida no alto das árvores.

- Habita as florestas antigas às margens dos rios. 

- Pode ser encontrado no extremo sudeste da Colômbia, 

no leste do Peru e da Bolívia. 

- No Brasil, ocorre a partir da calha sul do rio Amazonas 

até o Mato Grosso.

- Apesar de muito caçado em certos locais, ainda é 

comum na Amazônia meridional, onde se ouve seu canto 

bucólico.
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Nome Científico: Sarcoramphus papa

Distribuição: México, Bolívia, norte da Argentina, Uruguai 

e Brasil (regiões norte, meio norte e centro)

Habitat: Regiões permeadas, matas e campos.

Comportamento: Hábitos solitários.

Longevidade: 10 a 20 anos.

Incubação: 50 a 56 dias.

Nª de ovos: 02 a 03.

Peso Adulto: 3 a 3,5 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: pequenos animais, 

insetos e animais em decomposição.

Ameaçado 

de Extinção
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- Possui hábitos alimentares muito diferentes dos humanos, 

se alimentando de resto de animais.

- É muito importante preservarmos esses animais, pois 

atuam como “lixeiros naturais”. 

- O Urubu rei possui esse nome pelo fato de seu bico e 

sua musculatura serem os mais fortes dentre todos as 

outras espécies de urubus. 

- São eles que comem primeiro, pois conseguem rasgar a 

carne com facilidade. 

- Para manterem a temperatura corporal estável, 

defecam sobre suas pernas, já que são animais que voam 

em grandes altitudes.

Ameaçado 

de Extinção
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Nome científico: Ara macao

Distribuição: América do sul e América central.

Habitat: Várzeas com buritizais, babaçuais e beira de 

matas.

Comportamento: Vive em grupos ou em casais.

Longevidade: 40 a 60 anos.

Incubação: 25 dias.

Nº de ovos: 1 a 3 ovos.

Peso adulto: 0,9 a 1,4 kg

Alimentação na natureza: Sementes, flores, frutos.



ARARA PIRANGA
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- A espécie chega a medir até 89 cm de comprimento.

- Com plumagem geral vermelha com verde, asas em azul 

e amarelo, e face nua branca. 

- Hábitos diurnos. 

- Vivem em grupos e podem se misturar a bandos de 

outras araras. 

- Sua alimentação varia entre sementes, flores e frutos, 

porém, ingere terra para obter minerais. 

- Embora sofra com a caça ilegal para o comércio de 

animais silvestres é uma espécie com ampla distribuição.

- Também conhecida como araracanga.
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Nome cientifico: Falco femoralis

Distribuição: Ocorre dos Estados Unidos ao sul do Chile e, 

em todo o Brasil.

Habitat: Campos, matas e áreas urbanas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 13 anos.

Incubação: 32 dias.

Número de ovos: 03.

Peso adulto: 407 a 680 g

Alimentação na natureza: Insetos, aves e roedores.



FALCÃO-DE-COLEIRA
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- Também conhecido como cauré, gavião-de-coleira e 

gavião-pombo. 

- Espécie esbelta, de asas e cauda bastante longas. Possui 

largas faixas supraoculares brancas ligando-se na nuca.

- Come ocasionalmente pássaros e até cobras 

peçonhentas como a jararaca. 

- Aparece nas grandes queimadas, onde pousa em 

árvores à frente do fogo para localizar presas. 

- Não constroem ninhos, ocupando os já feitos por outras 

aves. 

- Os ovos costumam ser densamente manchados, mas 

podem ser marrons quase uniformes. 



GAVIÃO-CARIJÓ
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Nome científico: Rupornis magnirostris

Distribuição: México à Argentina e em todo o Brasil.

Habitat: Campos abertos.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 10 anos.

Incubação: 30 a 35 dias.

Nº de ovos: 01 a 02.

Peso adulto: 400 g

Alimentação na natureza: Carnívoro: insetos, pequenos 

répteis, pequenos animais.



GAVIÃO-CARIJÓ
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- Como toda ave de rapina, possui um papel 

indispensável no equilíbrio da fauna como regulador da 

seleção.

- Os machos são 20% menores que as fêmeas.

- Costumam voar em casais, fazendo movimentos 

circulares enquanto os dois vocalizam em dueto. Possui o 

hábito de utilizar o mesmo poleiro de caça por longo 

tempo (dias e até semanas).

- Sua ampla distribuição geográfica também se reflete 

nos seus hábitos alimentares generalistas, pois consomem 

desde insetos até aves e lagartos. 

- Procuram os abrigos diurnos de morcegos para atacá-

los enquanto dormem, e atacam ninhos de outras aves.



GAVIÃO-CARCARÁ
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Nome científico: Polyborus plancus

Distribuição: Sul dos Estados Unidos, América Central e do 

Sul.

Habitat: Campos abertos, cerrado e caatinga.

Comportamento: Solitário.

Longevidade: 08 a 10 anos.

Incubação: 28 dias.

Nª de ovos: 02 a 03.

Peso adulto: 01 kg

Alimentação na natureza: Carnívoro: lagartos, anfíbios, 

caracóis e animais em decomposição.



GAVIÃO-CARCARÁ
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- Considerado ave de rapina, são exímios caçadores, 

ágeis e velozes. 

- Possuem imensa destreza em relação à captura de 

alimentos. 

- Possuem garras, que quando fechadas travam e não se 

abrem até a morte da presa. 

- Seu bico perfura e rasga com facilidade a presa. 

- Também são considerados limpa-estrada, alimentando-

se dos restos de animais atropelados nas rodovias. 

- Chegam a medir até 50 cm.



TUCANO-TOCO
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Nome científico: Ramphastos toco

Distribuição: Paraguai, Bolívia, Argentina, e Brasil.

Habitat: Florestas e cerrado.

Comportamento: Vivem em casais.

Longevidade: 15 anos.

Incubação: 16 a 18 dias.

Nº de ovos: 02 a 04.

Peso adulto: 650 g

Alimentação na natureza: Onívoro: frutos, ovos, pequenos 

insetos e sementes.



TUCANO-TOCO
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- Espécies muito dóceis. 

- Seu bico é diferenciado das outras aves para se 

alimentar das frutas onde somente os tucanos consigam 

alcançar. 

- A estrutura de seu bico é formado por um osso chamado 

osso pneumático, são ossos leves e porosos, assim como 

todo seu esqueleto que é característico das aves.

- Habitam as matas de galeria, cerrado, capões. Única 

espécie da família Ramphastidae que não vive 

exclusivamente na floresta.

- Sua dieta consiste basicamente de frutas, insetos e 

artrópodes, mas também costuma saquear ninhos de 

outras aves e devorar ovos e filhotes.
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Nome cientifico: Ramphastos dicolorus

Distribuição: Brasil, Paraguai e Argentina.

Habitat: Áreas florestadas, áreas de Mata Atlântica.

Comportamento: Vive em casais.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 18 a 28 dias.

Número de ovos: 02 a 04.

Peso adulto: 320 g a 400 g

Alimentação na natureza: Onívoro: frutas, sementes e 

pequenos invertebrados



TUCANO-DE-BICO-VERDE
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- Tem cerca de 48 centímetros, boa parte correspondem 

ao bico. 

- Apresenta papo amarelo e bico verde. 

- O serrilhado do bico é bem desenvolvido e realçado 

pela cor vermelha sanguínea. 

- Bota de 2 a 4 ovos, incubados durante 18 dias.

- É um animal onívoro. 

- Gostam de banhar-se na folhagem molhada pela chuva. 

- Costumam beber água acumulada nas bromélias. 

- Era comum ao longo de toda sua área de ocorrência, 

entretanto, se tornou raro em muitas regiões devido à 

destruição de seu habitat natural.



GRALHA-DO-CAMPO
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Nome cientifico: Cyanocorax cristatellus

Distribuição: Região Centro- Oeste, Piauí, Maranhão, sul 

do Pará, Minas Gerais e São Paulo.

Habitat: Mata Atlântica, florestas úmidas das baixadas 

litorâneas.

Comportamento: Vive em bandos.

Longevidade: 14 anos.

Incubação: 16 a 18 dias.

Número de ovos: 3 a 4.

Peso adulto: 380 g

Alimentação na natureza: Onívora.



GRALHA-DO-CAMPO
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- Passam a maior parte do tempo em árvores altas. 

- É onívora e sua ampla dieta inclui frutos, insetos, 

sementes, bagas, pequenos répteis e ovos de outras 

espécies de pássaros. 

- O ninho é feito com gravetos apoiados em galhos mais 

grossos. 

- A incubação varia de 16 a 18 dias. 

- A reprodução é dada de forma cooperativa. 

- Várias fêmeas podem botar seus ovos em um mesmo 

ninho e quase todos os indivíduos ajudam na proteção e 

alimentação dos filhotes.



CORUJA-SUINDARA
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Nome científico: Tyto alba

Distribuição: América do Norte e Sul, Europa, Sul e 

Sudeste da Ásia e toda Austrália.

Habitat: Florestas, campos, cerrados e na cidade.

Comportamento: Solitária.

Longevidade: 10 a 20 anos.

Incubação: 30 a 34 dias.

Nº de ovos: 3 a 6.

Peso Adulto: 470 a 570 gramas

Alimentação na Natureza: Carnívoro: pequenos animais e 

insetos.



CORUJA-SUINDARA
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- Conhecidas também como Coruja-da-Igreja. 

- A Suindara é uma das espécies com maior distribuição 

geográfica do mundo. 

- Seu hábito é totalmente noturno, durante o dia se quer 

abrem os olhos. 

- Alimentam-se de serpentes e pequenos roedores. 

- O formato e o desenho das penas que cobrem seu rosto 

tem a função de levar o som direto para seus ouvidos.  

- Como todas as corujas, ingere o alimento inteiro. No 

estômago, há a separação dos pelos, ossos e outras 

partes não digeríveis, as quais formam pelotas, 

posteriormente regurgitadas.
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Nome científico: Rhynoptynx clamator

Distribuição: Venezuela, Bolívia, Paraguai, Argentina, 

Uruguai e Brasil.

Habitat: Arvoredos, cerrados, caatingas e dentro das 

cidades.

Comportamento: Solitário.

Longevidade: 10 a 20 anos.

Incubação: 25 a 33 dias.

Nº de ovos: 2 a 4.

Peso Adulto: 320 a 546 gramas

Alimentação na Natureza: Carnívoros: pequenos animais, 

incluindo anfíbios, repteis e insetos.



CORUJA-ORELHUDA
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- Apesar de seu nome ser Coruja Orelhuda, elas não 

possuem orelha, mas sim ouvidos com uma ótima audição, 

sendo melhor que do ser humano. 

- Quando ameaçadas levantam as asas e arrepiam todas 

as penas, tentando mostrar superioridade no tamanho.

- Costumam comer ratos e baratas controlando a 

população desses animais que são considerados pragas 

para o ser humano.

- Aos 130 -140 dias de vida os jovens são expulsos 

do território pelos pais. Frequentemente apenas um filhote 

é criado.



MURUCUTUTU-DE-BARRIGA-
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Nome científico: Pulsatrix koeniswaldiana

Distribuição: Sul da Bahia ao Rio Grande do Sul, Paraguai 

e Argentina.

Habitat: Florestas e beira de matas.

Comportamento: Solitário.

Longevidade: 10 a 20 anos.

Incubação: 28 a 30 dias.

Nº de ovos: 01a 02.

Peso Adulto: 400 a 600 g

Alimentação na Natureza: Insetos e pequenos 

vertebrados.



MURUCUTUTU-DE-BARRIGA-
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- Espécie florestal que habita o interior de florestas 

úmidas primárias, secundárias e suas bordas, podendo 

inclusive se aventurar em clareiras e outras áreas com 

árvores esparsas. 

- Ocupa ocos de árvores para nidificar. O macho é 

responsável por trazer alimento para a fêmea e para os 

filhotes. A época de reprodução acontece com a chegada 

da primavera e verão, quando as temperaturas são mais 

amenas e o alimento mais abundante.

- Caça somente durante a noite, procurando por insetos 

grandes, aves dormindo e especialmente roedores e 

outros mamíferos de pequeno e médio porte.



CORUJA-BURAQUEIRA
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Nome científico: Speotyto cunicularia

Distribuição: Estados Unidos, América Central e do Sul.

Habitat: Campos, pastos e restinga.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 10 anos.

Incubação: 28 a 30 dias.

Nº de ovos: 6 a 9.

Peso Adulto: 150 a 215 gramas

Alimentação na Natureza: Carnívoro: pequenos animais e 

insetos.



CORUJA-BURAQUEIRA
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- As corujas são as únicas aves que possuem os olhos na 

parte frontal da face. 

- São ótimas caçadoras e escutam muito bem. 

- A coruja buraqueira adquiriu esse nome pois vivem em 

tocas e buracos feitos em beira de estrada e gramados.

- Quando ameaçadas fogem, mas quando próxima de 

sua toca atacam com sua garras. 

- É uma predadora de pequeno porte com hábito 

carnívoro-insetívoro, considerada generalista por consumir 

as presas mais abundantes de acordo com a estação, 

tendo preferência por roedores.



CORUJINHA-DO-MATO
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Nome cientifico: Megascops choliba

Distribuição: Todo território brasileiro.

Habitat: Comum em cidades, parques urbanos e fazendas, 

beira das matas secas ou úmidas.

Comportamento: Hábitos noturnos.

Longevidade: 18 anos.

Incubação: 26 dias.

Número de ovos: 1 a 4 ovos.

Peso adulto: 96 a 160 g

Alimentação na natureza: Grandes insetos.



CORUJINHA-DO-MATO
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- A corujinha-do-mato é a mais comum. 

- Ela mede 22 cm, ainda menor do que a coruja-

buraqueira. 

- Destaca-se em sua silhueta, as duas "orelhas" nos lados 

da cabeça. 

- Os olhos são amarelados destacados na face cinza 

clara. A corujinha-do-mato possui hábito estritamente 

noturno e, quase sempre, é encontrada empoleirada em 

árvores. 

- Ela busca abrigo diurno em buracos de árvores, como 

aqueles feitos por pica-paus ou em cupinzeiros. 
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Nome científico: Rhea americana

Distribuição: Paraguai, Bolívia, Argentina, Uruguai e Brasil.

Habitat: Cerrado, região noroeste e centro-oeste do 

Brasil.

Comportamento: Vive em grupos.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 21 a 41 dias.

Nº de ovos: 20 a 50 por ano.

Peso adulto: 32 a 35 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: pequenos animais, 

insetos, sementes, grãos, folhas e frutos.



EMA
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- É a maior ave do Brasil, a segunda maior ave do mundo.

Apesar de ser uma ave ela não voa. 

- O macho é quem recolhe todos os ovos botados pelas 

fêmeas, é ele quem choca os ovos da ninhada além de 

fazer o buraco do ninho. 

- Seu comportamento varia por indivíduo, geralmente os 

machos são mais agressivos que as fêmeas. 

- Se mostram irritados abrindo as asas, levantando toda 

sua plumagem e abrindo a boca.

- É uma ave corredora e usa as asas para equilibrar-se e 

mudar de direção na corrida.



MAMÍFEROS
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Nome científico: Tayassu pecari

Distribuição: Sul dos Estados Unidos, América Central e 

Brasil.

Habitat: Florestas e cerrados.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 10 a 12 anos.

Gestação: 160 dias.

Nº de Filhotes: 1 a 2. 

Peso Adulto: 25 a 40 kg

Alimentação na Natureza: Herbívoros: folhas, frutos, raízes 

e grãos.



QUEIXADA

8/12/2015

Footer Text 73

- São animais muito agressivos e territorialistas. 

- Possuem uma mordida potente.

- Seu nome provém do barulho que sua boca produz 

batendo a maxila na mandíbula.

- Os homens caçam esses animais por esporte e troféus. 

- Vive em bandos que chegam a somar mais de trezentos 

indivíduos.

- Esse animal é amplamente considerado perigoso, e 

atacam de forma agressiva qualquer inimigo, se acuados 

e, quando um deles está ferido, é comum todo o bando 

voltar-se para defendê-lo.



CACHORRO-DO-MATO

8/12/2015

Footer Text 74

Nome cientifico: Cerdocyon thous

Distribuição: América do Sul exceto na Amazônia.

Habitat: Campos e Cerrados.

Comportamento: Solitário, apenas em época de 

reprodução é visto aos pares.

Longevidade: 9 anos.

Gestação: 56 dias.

Número de filhotes: 3 a 6 filhotes.

Peso adulto: Entre 4,5 e 8,5 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: frutos, pequenos 

mamíferos, insetos, aves, répteis e anfíbios.



CACHORRO-DO-MATO
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- É um animal territorialista, pode viver em bandos, porém 

é um caçador solitário e raramente procuram alimento aos 

pares. 

- É o canídeo brasileiro mais avistado, comum em áreas 

rurais e de matas próximas aos centros urbanos. 

- Possuem pêlos acinzentados, a região ventral tendendo 

ao amarelado, as pontas das patas são pretas, possuem 

orelhas curtas e uma cauda bem peluda. 

- A principal ameaça são doenças infectocontagiosas 

transmitidas por cães domésticos.



RAPOSINHA-DO-CAMPO
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Nome cientifico: Lycalopex vetulus

Distribuição: Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Tocantins e Goiás, sul e oeste da Bahia e oeste do 

Piauí.

Habitat: Cerrado, sertão e savanas com árvores dispersas.

Comportamento: Ativas à noite e durante o crepúsculo. 

Bandos de 03 a 12 indivíduos.

Longevidade: 13 anos.

Gestação: 2 meses.

Número de filhotes: 2 a 4 filhotes.

Peso adulto: 3 a 4 kg

Alimentação na natureza: Frutos, pequenas aves, 

roedores, gafanhotos e besouros-do-esterco.



RAPOSINHA-DO-CAMPO
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- A pelagem é curta com coloração cinza claro nas 

porções dorsais e cinza-amarelado nas porções ventrais, 

entretanto a coloração varia ao longo de sua distribuição.

- As orelhas e patas são levemente avermelhadas. 

- Espécie endêmica do Brasil vive na região central do 

país em áreas de cerrado. 

- A espécie é bem adaptável e pode ser encontradas em 

pastagens para o gado e plantações. 

- Noturna, vive solitária, podendo ser observada em 

casais na época de reprodução.

- Os impactos da expansão urbana é uma ameaça para 

a espécie.
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Nome cientifico: Eira barbara

Distribuição: Região costeira do México até o norte da 

Argentina.

Habitat: Florestas e campos.

Comportamento: Hábitos solitários.

Longevidade: 12 anos.

Gestação: 65 dias.

Número de filhotes: 2 filhotes.

Peso adulto: 2,7 a 7 kg

Alimentação na natureza: Onívoro:  macacos, roedores, 

aves, ovos, lagartos, insetos, frutos e mel.



IRARA
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- Predominantemente diurna, porém com atividade 

noturnal ocasional.

- De hábitos solitários, podendo ser observadas aos 

pares. 

- Possui grande agilidade, podendo nadar e escalar com 

facilidade faz tocas em ocos de árvores. 

- É considerado um dos predadores de médio-porte mais 

abundantes onde ocorre. 

- O desmatamento é a principal ameaça à espécie.

- Possui uma dieta mista de vertebrados.

- Sua dieta onívora significa que nas áreas rurais eles são 

conhecidos por gostarem de frutas, principalmente o 

mamão.
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Nome científico: Saguinus midas

Distribuição: Floresta Amazônicas.

Habitat: Florestas úmidas.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 10 a 12 anos.

Gestação: 140 a 150 dias.

Nº de Filhotes: 1 a 3.

Peso Adulto: 430 a 450 g

Alimentação na Natureza: Onívoros: frutos, insetos, 

pequenos invertebrados e seiva de plantas.



SAGÜI-DE-MÃOS-DOURADAS
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- Se distinguem das outras espécies por suas patas 

apresentarem a coloração dourada. 

- Dorme nas árvores durante a noite e passa o dia 

procurando comida entre os galhos, alimentando-se de 

frutos e insetos. 

- Geralmente a fêmea dá a luz à gêmeos e os carrega 

nas costas e no peito. 

- É muito procurado pelos caçadores para artesanatos, 

como chaveiros com suas patas.

- Sem dúvida é uma das espécies de sagüi mais 

amplamente distribuídas.
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Nome científico: Callithrix geoffroyi

Distribuição: Desde o Espírito Santo até o norte do rio 

Paraíba e oeste de Minas Gerais.

Habitat: Caatinga e Cerrados em formações arbóreas 

baixas.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 10 a 15 anos.

Gestação: 140 a 150 dias.

Nº de Filhotes: 1 a 2.

Peso Adulto: 300 a 350 g

Alimentação na Natureza: Onívoro: néctar, flores, frutos, 

seivas, insetos e pequenos animais.
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- São extremamente ágeis e rápidos.

- Possuem um cheiro muito forte na urina. 

- Tem um grito muito agudo para chamar todo o bando. 

- O macho auxilia a fêmea no parto comendo sua 

placenta e cortando seu cordão umbilical, e também 

carrega os filhotes em suas costas.

- É um animal arborícola e sua cauda serve para se 

equilibrar de uma árvore para outra.

- O dedo polegar da mão desses animais é muito curto e 

as unhas têm forma de garras, o que os ajudam a fixarem 

nas árvores e se alimentarem.
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Nome científico: Tayassu tajacu

Distribuição: Sul dos Estados Unidos até o Brasil.

Habitat: Florestas e cerrados.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 15 anos.

Gestação: 142 a 148 dias.

Nº de Filhotes: 1 a 4.

Peso Adulto: 17 a 30 kg

Alimentação na Natureza: Herbívoros: folhas, frutos, raízes 

e grãos.



CATETO
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- Geralmente não são tão agressivos quanto a queixada. 

- Possuem um pelo grosso e denso.

- A estrutura dos dentes e a divisão do seu estômago em 

compartimentos são semelhantes a de animais ruminantes.

- Suas patas traseiras tem um dedo a menos. 

- Nas florestas tropicais são essencialmente frugívoros 

(frutas e sementes).

- Conhecidos também como Caititus, não habitam áreas 

de altitudes elevadas.
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Nome cientifico: Agouti paca

Distribuição: América Central e América do Sul.

Habitat: Vivem em áreas de mata próximos a pequenos 

cursos d’água.

Comportamento: Animais solitários.

Longevidade: 18 anos.

Gestação: 120 dias.

Número de filhotes: 1 a 2 filhote por ano.

Peso adulto: 6 e 12 kg

Alimentação na natureza: Herbívoros.



PACA
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- Importante dispersor de sementes.

- A alimentação varia conforme a época e 

disponibilidade de alimentos. 

- Noturna, passam o dia em suas tocas e saem a noite 

para se alimentarem. 

- São animais solitários, encontrando outros de sua espécie 

apenas na época de reprodução. 

- Tem preferência por viverem próximos a corpos d'água 

porque os utiliza como rota de fuga de predadores e 

caçadores. 

- A paca possui 4 dedos nas patas dianteiras e 5 nas 

traseiras.



CUTIA
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Nome cientifico: Dasyprocta aguti

Distribuição: Nordeste, litoral brasileiro e sul da América 

Central.

Habitat: Florestas, cerrados, capoeiras e caatingas.

Comportamento: Vivem em populações, geralmente de 1 

macho para 6 fêmeas.

Longevidade: 10 a 14 anos.

Gestação: 104 a 120 dias.

Número de filhotes: 1 a 3 filhotes.

Peso adulto: 1,5 a 3 kg

Alimentação na natureza: Herbívoro, sementes e frutas



CUTIA

8/12/2015

Footer Text 89

- Vivem em lugares úmidos apropriados, em baixas 

altitudes, em florestas secas e verdes.

- As cutias dão a luz precocemente, parindo entre um e 

dois filhotes. Pode ocorrer até duas gestações por ano.

- A cutia enterra o alimento em diversos locais dentro do 

seu território, e na época de escassez ela desenterra o 

que foi anteriormente estocado.

- O sistema de comunicação entre cutias é feito 

principalmente pelo olfato e pela audição.

- Os membros anteriores são bem menores do que os 

posteriores e exibem quatro dedos funcionais utilizados 

para levar o alimento à boca.



VEADO CATINGUEIRO
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Nome científico: Mazama gouazoubira

Distribuição: Panamá, Colômbia, Venezuela, Peru, 

Argentina e Brasil.

Habitat: Florestas tropicais. 

Comportamento: Solitário.

Longevidade: 13 anos.

Gestação: 225 dias.

Nº de filhotes: 01.

Peso adulto: 8 a 25 kg

Alimentação na natureza: Herbívoro: folhas, brotos e 

gramíneas.



VEADO CATINGUEIRO
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- São muito frágeis.

- Quando filhotes apresentam pintas ou manchas brancas 

para a camuflagem, e a medida em que vão  se tornando 

adultos essas manchas somem, pois já são capazes de se 

defender. 

- Apenas os machos apresentam um par de chifre. Essa 

espécie ficou bastante conhecida nos desenhos animados 

com o BAMBI.

- Dado sua alta adaptabilidade, o veado-catingueiro 

pode habitar áreas altamente modificadas pelo homem, e 

pode ocorrer mesmo em monoculturas agrícolas 

como canaviais.



JAGUATIRICA
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Nome científico: Leopardus pardalis

Distribuição: Sudoeste dos Estados Unidos, México, 

Argentina e Brasil.

Habitat: Cerrado, caatinga, pantanal, florestas tropicais e 

subtropicais.

Comportamento: Solitário.

Longevidade: 21 anos.

Gestação: 70 a 85 dias.

Nº de filhotes: 02 a 04.

Peso adulto: 08 a 10 kg

Alimentação na natureza: Carnívoro: mamíferos de 

pequeno a médio porte e peixes.

Ameaçado 

de Extinção



JAGUATIRICA
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- É um felino de médio porte, chegando a pesar quando 

adulto 15kg. 

- São ágeis e caçam durante a noite, pois enxergam muito 

bem na escuridão. 

- São animais carnívoros alimentando-se de peixes, aves e 

mamíferos de pequeno porte como os roedores.  

- São ótimas nadadoras e escalam árvores com muita 

facilidade. 

- É muito caçada para venda de sua pele, e com a 

destruição de seu habitat a jaguatirica está hoje 

ameaçada de extinção.

Ameaçado 

de Extinção



GATO-MOURISCO
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Nome científico: Puma yagouaroundi

Distribuição: Sul do Texas até a América do Sul

Habitat: Áreas de várzeas perto de fontes de água 

corrente, encontrados nas planícies, eles são relatados em 

altitudes elevadas a cerca de 3.200 m.

Comportamento: Hábitos noturnos e vivem em casais.

Longevidade: 10 anos.

Gestação: 70 a 75 dias.

Nº de filhotes: 1 a 4 .

Peso adulto: 3 a 9 kg

Alimentação na natureza: Roedores, pequenos répteis e 

aves. Também se alimentam de uma pequena quantidade 

de vegetação e artrópodes.



GATO-MOURISCO
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- Este felino tem aparência bastante distinta. Possui 

coloração variando do preto ou castanho escuro ao 

avermelhado. 

- Os indivíduos de coloração mais escura estão comumente 

associados as florestas enquanto que os mais claros são 

encontrados em ambientes mais secos. 

- Como é ativo durante o dia, é um dos felinos mais 

comumente visualizados, no entanto, não é abundante em 

nenhum lugar. 

- Este felino não é muito procurado por sua pele, mas está 

sofrendo declínio devido à perda de habitat. 

- Também conhecido como Jaguarundi.



GATO DO MATO PEQUENO
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Nome científico: Leopardus tigrinus

Distribuição: Costa Rica, Argentina e Brasil.

Habitat: Mata e zona rural.

Comportamento: Solitário.

Longevidade: 15 anos.

Gestação: 70 dias.

Nº de filhotes: 01 a 02.

Peso adulto: 2 kg

Alimentação na natureza: Carnívoro: mamíferos de 

pequeno porte e insetos.

Ameaçado 

de Extinção



GATO DO MATO PEQUENO
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- Um dos oito felinos brasileiros ameaçados de extinção 

devido a destruição do hábitat. 

- São ágeis e caçam com muita cautela, se alimentando 

de pequenos mamíferos, aves e répteis. 

- Devido a sua pele muito bonita, são bastantes 

perseguidos por caçadores. 

- São inofensivos ao homem, mas defendem-se ferozmente 

quando ameaçados. 

- Populações estão sendo severamente reduzidas pela 

conversão do habitat para plantações e pastagens.

Ameaçado 

de Extinção



LEÃO
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Nome científico: Phantera leo

Distribuição: África.

Habitat: Savanas africanas.

Comportamento: solitário.

Longevidade: 17 a 20 anos.

Gestação: 110 a 119 dias.

Nº de filhotes: 02 a 06.

Peso adulto: 120 a 250 kg

Alimentação na natureza: Carnívoro: mamíferos de 

pequeno a grande porte, variadas aves e répteis.



LEÃO
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- Animal Africano que vive em bandos com um macho 

dominante, as fêmeas e seus filhotes. 

- Se um macho solitário vencer a luta com um macho 

dominante de um bando, ele assume o bando e mata toda 

cria do macho derrotado para que apenas os seus 

descendentes sobrevivam. 

- Um Leão solitário pode passar 3 a 4 dias sem alimento, 

quando capturam uma presa, comem de 30kg a 40kg de 

carne numa única refeição. 

- Leões rugem, e essa vocalização tem vários significados, 

como demarcação de território. E para a fêmea, proteção 

do bando e imposição da sua presença.



FURÃO
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Nome científico: Galictis cuja

Distribuição: Sul do México, passando por Bolívia e Brasil.

Habitat: Vivem em troncos de árvores, rochas ou em tocas 

que cavam.

Comportamento: Solitários ou grupos familiares.

Longevidade: 10 anos.

Gestação: 40 dias.

Nº de filhotes: 1 a 4.

Peso adulto: 2 a 4 kg

Alimentação na natureza: Pequenos mamíferos, aves e 

seus ovos, répteis, anfíbios, insetos e frutos.



FURÃO
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- Possui hábitos diurnos e noturnos

- Pode ser visto solitário e em grupos familiares. 

- Fazem tocas entre rochas, ocos de árvores ou escavadas. 

- Possuem um corpo alongado e pernas curtas, dotados de 

grande agilidade podem nadar e escalar com facilidade.

- Se comunicam através de vocalizações

- Possui ampla distribuição, e parecem resistentes aos 

impactos da fragmentação florestal.

- A pelagem é bastante característica, com a face, região 

da garganta e os membros negros e o dorso acinzentado. 

- Uma faixa branca faz a divisa das duas cores.



PORQUINHO-DA-ÍNDIA
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Nome científico: Cavia porcellus

Distribuição: Noroeste da Venezuela, Peru e região norte 

e central do Chile.

Habitat: Capoeiras, capinzais e vegetações baixas.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 7 anos.

Gestação: 68 dias.

Nº de Filhotes: 1 a 13.

Peso Adulto: 600 g

Alimentação na Natureza: Herbívoro: brotos, capins, 

verduras, tubérculos e legumes.



PORQUINHO-DA-ÍNDIA
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- São vivazes e dóceis, raramente mordendo, a menos que 

se sintam ameaçados ou perturbados. 

- Adaptam-se bem ao cativeiro e são alimentados com 

ração de coelho, feno, capim, legumes (alface em pouca 

quantidade e não frequente, pois pode lhe causar 

diarreia e até levar à morte) e frutas frescas. 

- Este animal adapta-se facilmente a qualquer ambiente, 

exigindo apenas um local bem seco. 

- Basta um espaço onde possa organizar a sua rotina 

diária composta de passeios e brincadeiras além da 

higiene própria. 



ONÇA PARDA
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Nome científico: Puma concolor

Distribuição: Oeste do Canadá à América do Sul.

Habitat: Florestas, cerrados e montanhas.

Comportamento: Solitário.

Longevidade: 20 a 25 anos.

Gestação: 111 dias.

Nº de filhotes: 02 a 03. 

Peso adulto: 50 a 90 kg

Alimentação na natureza: Carnívoro: mamíferos de 

pequeno à grande porte e aves.

Ameaçado 

de Extinção



ONÇA PARDA
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- A Onça Parda é também conhecida como Suçuarana ou 

Puma.

- É um dos maiores felinos das Américas, perdendo no 

tamanho somente para a Onça Pintada. 

- Consegue ficar à vontade em cima das árvores, 

equilibrando-se com a cauda felpuda ao saltar de galho 

em galho. 

- É um animal solitário e prefere viver em regiões 

montanhosas. 

- Os adultos se comunicam por meio de uma espécie de 

silvo estridente, e os filhotes ficam com as mães até os 20 

meses.

Ameaçado 

de Extinção



ONÇA PINTADA
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Nome científico: Panthera onca

Distribuição: Américas do Sul e Central.

Habitat: Matas fechadas, cerrado, pantanal e caatinga.

Comportamento: Solitário.

Longevidade: 20 a 30 anos.

Gestação: 90 a 111 dias.

Nº de filhotes: 01 a 04.

Peso adulto: 150 kg

Alimentação na natureza: Carnívoro: mamíferos de 

pequeno à grande porte, aves e peixes.

Ameaçado 

de Extinção



ONÇA PINTADA
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- A Onça Pintada é o maior felino das Américas. São 

animais robustos e musculosos, podendo chegar a 150 kg.

- São animais de hábito noturno e solitário, raramente 

caçam durante o dia. 

- As onças urinam com grande frequência para 

demarcação de território. 

- São ótimas saltadoras e nadam extremamente bem. 

- No período de reprodução os casais caçam em conjunto, 

um ajuda o outro. 

- Sua dieta é bem diversificada, se alimentando de 

pequenos pássaros, mamíferos e répteis. 

Ameaçado 

de Extinção



MACACO PREGO
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Nome científico: Cebus apella

Distribuição: Colômbia, Venezuela, Paraguai, Brasil e 

norte da Argentina.

Habitat: Florestas.

Comportamento: Vive em grupos.

Longevidade: 45 anos.

Gestação: 150 a 180 dias.

Nº de filhotes: 01 a 02.

Peso adulto: 1,7 a 4,5 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: frutos, legumes, folhas, 

grãos, pequenos animais, insetos e ovos.



MACACO PREGO
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- São animais territorialistas e andam em bandos. 

- Tem a característica de serem agressivos e 

extremamente espertos. 

- Galhos e pedras são ferramentas muito úteis para essa 

espécie de macaco, que usam para cortar, rasgar e 

defender-se de predadores ou algo que os ameacem. 

- Quando se movimenta, mantém a cauda para cima, 

enrolada como um ponto de interrogação. 

- Eles identificam os companheiros pelo cheiro, mas 

também usam outros sentidos. 

- O nome Macaco Prego vem do formato de seu pênis, 

muito parecido com um prego.



CACHORRO DO MATO VINAGRE
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Nome científico: Speothos venaticus

Distribuição: América do Sul.

Habitat: Florestas e savanas úmidas.

Comportamento: Vive em grupos.

Longevidade: 10 anos.

Gestação: 67 dias.

Nº de filhotes: 01 a 06.

Peso adulto: 7 kg

Alimentação na natureza: Carnívoro: pacas, cotias, 

capivaras, emas, pequenos animais e ovos.

Ameaçado 

de Extinção



CACHORRO DO MATO VINAGRE
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- São os menores cães silvestre do Brasil. 

- Nos zoológicos são construídos recintos especiais para o 

cachorro vinagre, pois como tem o costume de fazer tocas 

e buracos para se abrigar e se esconder de predadores, 

podem cavar um buraco dentro do recinto com saída para 

fora. 

- Após o nascimento dos filhotes, os machos tem a 

obrigação de buscar comida para a prole, visto que a 

fêmea cuida dos filhotes enquanto o macho esta fora. 

- São carnívoros alimentando-se de capivaras, cotias, 

emas e pequenos animais.  

Ameaçado 

de Extinção



BUGIO PRETO
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Nome científico: Alouatta caraya

Distribuição: Bahia ao Rio Grande do Sul.

Habitat: Ambientes florestais, incluindo matas ciliares e 

cerradão.

Comportamento: Vive em grupos.

Longevidade: 20 anos.

Gestação: 180 a 194 dias.

Nº de filhotes: 01.

Peso adulto: 7 kg

Alimentação na natureza: Herbívoro: folhas e frutos.

Ameaçado 

de Extinção



BUGIO PRETO
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- Os Bugios são encontrados em toda a Mata Atlântica.

- Vivem sempre em bandos e existe cooperação entre os 

grupos. 

- Os filhotes tem o costume de grudar nas costas da mãe 

para se locomoverem com segurança.

- Não possuem muita agilidade para pular e segurar em 

outro lugar. 

- Esse animal tem como principal característica a sua 

vocalização que é extremamente forte e grave. 

- Com o vasto desmatamento do Mata Atlântica os Bugios 

estão ameaçados de extinção.

Ameaçado 

de Extinção



LOBO-GUARÁ
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Nome cientifico: Chrysocyon brachyurus

Distribuição: Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai.

Habitat: Vive nos cerrados.

Comportamento: Esta espécie não forma alcateias e tem 

hábitos solitários, juntando-se apenas em casais durante a 

época de reprodução.

Longevidade: 12 a 15 anos.

Gestação: 65 dias.

Número de filhotes: 3 filhotes.

Peso adulto: 25 kg

Alimentação na natureza: Onívoro. Insetos, répteis, aves e 

pequenos mamíferos.

Ameaçado 

de Extinção



LOBO-GUARÁ
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- Se alimentam de muitos frutos, como a "fruta-do-lobo", 

da qual o lobo-guará é o principal dispersor de sementes.

- Com frequência se acasalam com o mesmo parceiro ano 

após ano, o macho auxilia na criação no início do 

desenvolvimento da prole. 

- As principais ameaças são a perda de habitat para 

agricultura, fragmentação e isolamento de subpopulações.

- Estes animais são bastante dependentes da lobeira 

(Solanum lycocarpum), e estabelecem uma 

relação simbiótica: sem os frutos da lobeira, o lobo-guará 

morre de complicações renais causadas por nematódeos.

Ameaçado 

de Extinção



CERVO DO PANTANAL
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Nome científico: Blastocerus dichotomus

Distribuição: Pantanal Mato-grossense.

Habitat: Pântanos com vegetação alta e bem cerrada.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 15 a 25 anos.

Gestação: 210 dias.

Nº de Filhotes: 1.

Peso Adulto: 120 kg

Alimentação na Natureza: Herbívoros: gramíneas e 

folhagens.

Ameaçado 

de Extinção



CERVO DO PANTANAL
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- É o maior cervídeo da América do Sul.

- É um animal  muito arisco que se assusta facilmente.

- Tem um chifre muito potente. 

- Está ameaçado de extinção devido a caça ilegal e 

destruição de seu habitat. 

- A marcação no Livro de Registro Genealógico, que 

contém todas as informações do animal,  é feita de 1 a 3 

meses de idade, onde é colocado um brinco com uma 

numeração.

- Os machos possuem chifres ramificados, enquanto as 

fêmeas não.

Ameaçado 

de Extinção



QUATI
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Nome científico: Nasua nasua

Distribuição: América do Norte, Central e do Sul.

Habitat: Florestas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 7 a 8 anos.

Gestação: 10 a 11 semanas.

Nº de Filhotes: 2 a 7.

Peso Adulto: 3 a 7 kg

Alimentação na Natureza: Onívoros: pequenos animais, 

peixes, aves, ovos e frutos.



QUATI
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- Animais que possuem uma grande quantidade de pelos 

grandes e densos. 

- Suas garras longas e fortes servem para viver em 

árvores, e com a ajuda do seu focinho, em forma de 

trombeta, ajudam-no a escavar por toda a parte a 

procura de alimento. 

- Geralmente tem comportamento bem passivo e não 

costuma atacar humanos. 

- Uma curiosidade é que os índios fazem dos Quatis seus 

animais de estimação, que por sinal são muito dóceis e 

carinhosos. 



BUGIO MARROM 
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Nome científico: Alouatta fusca

Distribuição: Ocorrem desde as matas costeiras do sul do 

México até o sudeste brasileiro.

Habitat: Uma variedade de ambientes que vai da floresta 

tropical úmida aos campos cerrados.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 20 anos.

Gestação: 4 a 5 meses.

Nº de filhotes: 1.

Peso adulto: 120 a 130 kg

Alimentação na natureza: Folhas e frutas.

Ameaçado 

de Extinção



BUGIO MARROM 
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- A pelagem é marrom escura, próxima do preto, e uma 

barba reveste o queixo. 

- Um dos maiores primatas do continente. 

- Pouco ativo, passa a maior parte do dia em repouso. 

- Vive em bandos de sete indivíduos em média. 

- O grupo é liderado pelo macho mais velho, chamado de 

capelão. 

- Este é responsável pela segurança do grupo, 

principalmente nas raras vezes em que descem ao chão. 

- Após seis meses de gestação, nasce apenas um filhote, 

que fica sob os cuidados da mãe por cerca de um ano.

Ameaçado 

de Extinção



OURIÇO-CACHEIRO
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Nome científico: Coendou prehensilis

Distribuição: América do sul.

Habitat: Cerradão, mata, mata ciliar, veredas e ambientes 

alagados.

Comportamento: É um animal solitário e territorial, de 

hábitos essencialmente noturnos.

Longevidade: 7 a 10 anos.

Gestação: 12 a 13 semanas.

Nº de filhotes: 4 a 6.

Peso adulto: 700g a 1 kg

Alimentação na natureza: Minhocas, escaravelhos, 

lagartas, aranhas, lesmas, aves pequenas.



OURIÇO-CACHEIRO
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- O ouriço é um animal arborícola, possuindo cauda 

preênsil e unhas fortes para melhor locomoção entre os 

galhos. 

- Seu hábito na natureza varia entre crepuscular e noturno 

e são animais solitários. 

- É um roedor tímido e inofensivo, porém sua estratégia de 

defesa são os espinhos que possui em toda região dorsal. 

- Ao contrário de que se normalmente imagina, eles não 

são capazes de lançá-los, mas em situação de perigo eles 

encolhem o corpo e eriçam os espinhos.

- Devido à grande degradação de seu habitat, são muito 

encontrados em florestas secundárias, em bordas de mata 

e até em regiões urbanas.



MACACO-ARANHA-DE-
TESTA-BRANCA
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Nome científico: Ateles belzebuth marginatus

Distribuição: Floresta Amazônica.

Habitat: Florestas altas chuvosas inundáveis ou terra firme.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 30 a 35 anos.

Gestação: 210 a 232 dias.

Nº de Filhotes: 1.

Peso Adulto: 7,5 a 8,0 kg

Alimentação na Natureza: Frugívoro: frutos, folhas, 

sementes, brotos, néctar e casca de árvores.

Ameaçado 

de Extinção



MACACO-ARANHA-DE-
TESTA-BRANCA
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- Seu nome provem de suas habilidades em trepar em 

árvores movendo-se com grande rapidez.

- Com muita agilidade lembrando uma aranha em sua 

teia, usando também sua cauda como um quinto membro 

que é preênsil (pode enrolar-se e desenrolar-se a fim de 

usar como se fosse seu braço e mão).

- Quando sexualmente maduras as fêmeas tendem a 

migrar para outros grupos

- É considerado o maior primata da América do Sul.

- Formam grupos de até 30 indivíduos.

Ameaçado 

de Extinção
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Nome científico: Cercocebus aterrimus

Distribuição: É encontrado na costa oeste da África e 

região central.

Habitat: Habitam selvas húmidas, selvas de pântanos, 

vegetações secundárias e plantações.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 30 anos.

Gestação: 170 dias.

Nº de filhotes: 1 a 3.

Peso adulto: 9 a 10 kg machos e 7.5 a 8.6 kg as fêmeas.

Alimentação na natureza: Consiste principalmente em 

polpa de frutos, comendo eventualmente pequenos 

animais invertebrados e argila.
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- São animais diurnos, dormindo à noite nos ramos mais 

altos das árvores. 

- São sociáveis entre si, vivendo em grupos.

- Os molares desta espécie são longos e os incisivos são 

muito grandes. 

- Não há época para procriação. 

- Os filhotes nascem durante o ano inteiro. 

- Quando crescem, formam um grupo separado, vivendo a 

distancia dos adultos. 

- As fêmeas limpam o pelo dos machos, removendo os 

parasitas que provocam coceira.

- São macacos robustos e pesados, muito próximos dos 

babuínos e mandris.
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Nome científico: Iguana iguana

Distribuição: Califórnia e América Central.

Habitat: Florestas fechadas, cerrado e caatinga.

Comportamento: Solitário.

Longevidade: 12 a 13 anos.

Incubação: 60 a 85 dias.

Nº de ovos: 15 a 25.

Peso adulto: 4,5 a 6,8 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: frutos, folhas, insetos, 

animais de pequeno porte e ovos.
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- É um réptil arborícola, ou seja, vive a maior parte de 

sua vida em galhos e árvores. 

- A Iguana tem uma alimentação diferente quando jovem, 

alimentando-se de insetos, moluscos e animais recém 

nascidos de pequeno porte. 

- Quando adulta se alimenta de frutas, folhas em geral e 

flores. 

- Se camuflam muito bem nos galhos das árvores.

- Possuem uma cauda extremamente poderosa e equivale 

a dois terços de seu corpo.  

- Quando jovens possui coloração intensa.
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Nome científico: Geochelone carbonaria

Distribuição: Centro-oeste, nordeste, sudeste e sul do 

Brasil.

Habitat: Florestas.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 80 anos.

Incubação: 6 a 9 meses.

Nº de ovos: 5 a 10.

Peso Adulto: 10 a 18 kg

Alimentação na Natureza: Onívoro: vegetais, frutos, 

pequenos animais e insetos.
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- O jabuti possui uma carapaça formada por duas partes: 

casco e plastrão. 

- Recolhe as pernas e a cabeça no casco para se 

proteger.

- Suas patas são específicas para movimentar-se melhor 

na terra do que na água, diferente das tartarugas que 

possuem nadadeiras ou membranas interdigitais. 

- São muito confundidos com os cágados por terem a 

mesma fisionomia, mas são animais com características 

muito diferentes.
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Nome científico: Chelonoidis denticulata

Distribuição: América do Sul.

Habitat: Florestas tropicais densas, caatingas e campos.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: Ultrapassa os 100 anos.

Incubação: 6 a 9 meses.

Nº de ovos: 6 a 16.

Peso Adulto: 10 a 18 kg

Alimentação na Natureza: Onívoro: vegetais, frutos, 

pequenos animais e insetos.
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- Possui cores mais opacas e é maior do que o jabuti 

piranga.

- Atinge cerca de 70 centímetros e 80 anos de vida em 

média, porém podem ultrapassar 1 metro de comprimento 

de carapaça chegando a pesar quase 60 quilos.

- Esses répteis são onívoros e 85% de sua dieta são de 

vegetais, frutas e folhas que caem das árvores. E 15% de 

sua dieta são de insetos, minhocas e pequenos animais. 

- A sua carapaça é rígida.

- Além do tráfico de animais o jabuti tinga está sofrendo 

com o desmatamento de seu habitat natural.
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Nome científico: Python molurus

Distribuição: Ásia e Índia.

Habitat: Florestas Úmidas, Campos e regiões de pântano.

Comportamento: Movimenta-se devagar.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 120 a 240 dias.

Nº de ovos: Cerca de 100.

Peso Adulto: 40 a 52 kg

Alimentação na Natureza: Carnívoro: mamíferos, aves, 

répteis.



PÍTON

8/12/2015

Footer Text 136

- A Píton pode engolir uma presa maior que seu diâmetro, 

pois seus ossos da mandíbula não estão conectados. Assim, 

se alongando suficientemente para engolir um cervo 

inteiro.

- A presa não consegue escapar após ser mordida, pois 

seus dentes são inclinados na posição contrária.

- Após se alimentar, a cobra não pode se mover até 

digerir o alimento, pois caso o faça, o animal dentro dela 

pode perfurar o seu couro.
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Nome cientifico: Boa constrictor

Distribuição: América do Sul e Central.

Habitat: Matas, cerrados e caatingas.

Comportamento: Hábitos noturnos.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 127 a 249 dias.

Número de ovos: 8 a 49.

Peso adulto: 40 kg

Alimentação na natureza: Carnívoros.
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- É totalmente inofensiva apesar de morder quando se 

sente ameaçada. 

- Quando irritada expira o ar dos pulmões com violência, 

que ao passar pela glote faz um ruído característico o 

“Bafo da Jibóia”. 

- Mata suas presas por constrição (estrangulamento). 

- Apesar de não ser peçonhenta sua mordida pode causar 

sérias infecções, devido a quantidade de bactérias 

presentes em sua cavidade oral. 

- Quando filhotes são arborícolas, mas à medida que se 

desenvolvem passam a viver no solo.



CANINANA

8/12/2015

Footer Text 139

Nome científico: Spilotes pullatus

Distribuição: América do Sul e a América Central.

Habitat: Mata Atlântica e Cerrado.

Comportamento: Possui hábitos solitários

Longevidade: 17 anos

Incubação: 73 dias.

Nº de ovos: 8 a 15.

Peso adulto: 25 kg

Alimentação na natureza: Roedores arborícolas, aves e 

pequenos lagartos.
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- A caninana é bastante rápida e ágil. 

- Alimenta-se principalmente de roedores arborícolas e 

pequenas aves. 

- Característica da América Central e América do Sul. 

Adapta-se bem aos ambientes degradados. 

- É considerada uma serpente agressiva, e quando 

molestada infla o pescoço, arma o bote e pode atacar 

seu oponente mordendo-o. 

- Quando avistada pelo homem ela sempre foge, como a 

maioria das serpentes fazem na presença de humanos.

- Devora o alimento inteiro para fazer a digestão com 

ácidos de seu sistema digestivo.
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Nome científico: Corallus hortulanus

Distribuição: Amazônia, Equador, Peru, até o sul da 

Colômbia.

Habitat: Mata amazônica e mata atlântica.

Comportamento: Hábitos noturnos.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 6 a 7 meses.

Nº de ovos: 7 a 15.

Peso adulto: 800 a 1200 g

Alimentação na natureza: Carnívoros: roedores, morcegos 

e aves.
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- Serpente noturna de hábito arborícola. 

- É agressiva e rápida, apesar de morder apenas quando 

molestada. Mata suas presas por constrição. 

- Apresenta variação ontogenética na cor e nos adultos 

vários padrões de coloração ao longo de sua distribuição. 

- Encontrada na Bacia Amazônica, Equador, Peru, até o sul 

da Colômbia.

- Tem a cabeça grande e o corpo, fino e longo, que pode 

ter até 2,30m de comprimento.

- Não é uma espécie venenosa.
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Nome científico: Caiman latirostris

Distribuição: Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil.

Habitat: Lagos, rios e regiões pantanosas.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 50 a 80 anos.

Incubação: 70 a 90 dias.

Nº de ovos: 25.

Peso Adulto: 90kg

Alimentação na Natureza: Carnívoros: peixes, anfíbios, 

pequenos repteis e mamíferos.

Ameaçado 

de Extinção
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- Animais exotérmicos, ou seja, dependem do sol para que 

seu sangue circule pelo corpo. 

- São agressivos quando ameaçados, se não 

incomodados, são passíveis. 

- Possuem uma das mordidas mais fortes do reino animal 

com mais ou menos 80 dentes na boca. 

- Se alimentam de peixes, patos, serpentes, alguns 

anfíbios e filhotes de jacarés. 

- Chegam a medir de 3.5m a 4.5m pesando 100kg.

Ameaçado 

de Extinção
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Nome científico: Caiman crocodylus yacare

Distribuição: Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil. 

Habitat: Lagos, rios e regiões pantanosas.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 50 a 80 anos.

Incubação: 70 a 80 dias.

Nº de ovos: 30 a 50.

Peso Adulto: 70kg

Alimentação na Natureza: Carnívoros: peixes, anfíbios, 

pequenos repteis e mamíferos.
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- Se alimentam de peixes, patos, serpentes, alguns 

anfíbios e filhotes de jacarés. 

- Chegam a medir de 3m a 3.5m pesando 75kg.

- É um crocodiliano de pequeno-médio porte e, devido ao 

seu tamanho, se torna presa favorita da onça-pintada e 

da sucuri.

- Os jacarés são ecologicamente importantes porque 

fazem o controle biológico de outras espécies animais.

- Seu padrão de coloração é bastante variado, sendo o 

dorso particularmente escuro, com faixas transversais 

amarelas, principalmente na região da cauda.
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Nome científico: Lepus sp

Distribuição: Originalmente da Europa.

Habitat: Campos abertos e pastagens delimitadas por 

cercas vivas.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 20 anos.

Gestação: 45 a 53 dias.

Nº de Filhotes: 2 a 8.

Peso Adulto: 3 a 5 kg

Alimentação na Natureza: Herbívoros: folhas e frutos.
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- Tem origem europeia, mas hoje ocupa praticamente o 

mundo inteiro. 

- São animais extremamente rápidos, ágeis e saltam com 

muita precisão. 

- São herbívoros e se reproduzem com muita facilidade. 

- O que diferencia a lebre do coelho são as orelhas 

menores e a sua velocidade. 

- São bastante utilizadas como animais de estimação e 

podem viver até 20 anos.

- A lebre geralmente é um animal muito tímido, podendo 

viver em pares ou solitariamente.
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Nome científico: Cainara moschata

Distribuição: América do Sul.

Habitat: Zonas úmidas (rios, lagos e pântanos).

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 15 anos.

Incubação: 5 semanas.

Nº de ovos: 5 a 10.

Peso Adulto: 200 a 400 g

Alimentação na Natureza: Onívoro: Vegetação aquática, 

moluscos e pequenos invertebrados.
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- Vivem em bandos e são muito ariscos. 

- Quando dois patos entram em luta eles se atacam a 

bicadas e unhadas, onde o mais fraco foge e o vencedor 

toma seu lugar junto da fêmea que o espera, afastando 

qualquer rival que ouse aproximar-se. 

- É de fácil reprodução, e o que os distinguem dos 

marrecos é uma camada de carne e pele sobre o seu 

bico, denominada carúncula. 

- Seu bico é longo, achatado e serrilhado, e seus dedos 

curtos com membranas interdigitais.

- O pato é um dos poucos animais da natureza que anda, 

nada e voa com razoável competência.
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Nome científico: Anas boschas

Distribuição: Originário da América do Norte.

Habitat: Zonas úmidas (rios, lagos e pântanos).

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 15 anos.

Incubação: 4 semanas.

Nº de ovos: 5 a 10.

Peso Adulto: 200 a 400 g

Alimentação na Natureza: Onívoro: Vegetação aquática, 

moluscos e pequenos invertebrados.
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- São aves migratórias e são orientadas pelo campo 

magnético da Terra, pela posição do Sol e das estrelas. 

- Seus ouvidos possuem canais sensíveis ao campo 

magnético que funcionam como uma bússola. 

- Após a estação de acasalamento, os filhotes aprendem 

a nadar, voar e pescar com a cabeça mergulhada. 

- Este pato migrador nidifica um pouco por toda 

a Europa e África.

- O macho caracteriza-se pela cabeça cor de chocolate 

com uma lista supraciliar branca bem marcada, a fêmea é 

mais acastanhada.
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Nome científico: Anser anser

Distribuição: Europa

Habitat: Zonas úmidas e pantanosas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 15 anos.

Incubação: 28 a 30 dias.

Nº de ovos: 4 a 6.

Peso Adulto: 5 a 7 kg

Alimentação na Natureza: Vegetação aquática.
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- Ave aquática de médio porte com comportamento 

agressivo, e se ameaçado pode atacar humanos. 

- Possuem um bico pouco curto, arredondado, forte e 

serrilhado e seus dedos são curtos com membranas 

interdigitais. 

- Formam laços afetivos com sua família para a vida 

toda.

- Andam em bandos para proteger a família.

- Voam em V, o que faz que consigam voar 70% mais 

longe pelo vácuo. 

- Os gansos habitam regiões de clima temperado, 

migrando para locais mais quentes durante o inverno.
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Nome científico: Cygnus atratus

Distribuição: Austrália Ocidental.

Habitat: Lagos pouco profundos.

Comportamento: Não tem hábito migratório.

Longevidade: 15 anos.

Incubação: 35 dias.

Nº de ovos: 3 a 8.

Peso Adulto: Até 9 kg

Alimentação na Natureza: Vegetação aquática.
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- Não é uma ave migratória, mas percorre grandes 

distâncias a procura de alimento. 

- Uma vez acasalados, permanecem por toda a vida 

junto.

- Com seu grande pescoço conseguem pegar a vegetação 

aquática nos lagos poucos profundos. 

- Os filhotes nascem brancos, passeiam nas costas dos pais 

quando pequenos e começam a voar aos 6 meses de 

idade.

- Quando as crias já estão aptas para nadar, com a sua 

plumagem definitiva, é comum ver famílias inteiras em 

busca de alimento nos lagos.

- São animais endêmicos da Austrália.
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Nome científico: Pavo cristatus alba

Distribuição: Índia.

Habitat: Florestas e campos.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 27 a 28 dias.

Nº de ovos: 8 a 10. 

Peso adulto: 3 a 4 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: sementes, grãos, 

insetos e cocos.
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- Os Pavões tem uma característica bem distinta das 

outras aves. 

- Os machos se diferenciam das fêmeas por possuírem 

longas penas em sua cauda, sendo um atrativo na 

conquista da fêmea e na proteção da sua prole, já que o 

macho chamará atenção do predador enquanto a fêmea 

foge com os filhotes. 

- O Pavão Branco tem a coloração branca pela ausência 

de melanina.

- Só consegue voar depois de correr uma determinada 

distância.
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Nome científico: Pavo mulicus

Distribuição: Índia, Indochina, Java e Sumatra.

Habitat: Florestas e campos.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 26 a 28 dias.

Nº de ovos: 8 a 10. 

Peso adulto: 3 a 4 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: sementes, grãos, 

insetos e cocos.
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- A fêmea põe até 10 ovos que são incubados 

cuidadosamente durante 30 dias. 

- Não são animais domesticáveis, pois são muito brigões e 

não gostam da presença de outros animais.

- O pavão mede até 2,15 m de comprimento, incluindo a 

cauda.

- O macho gosta de se exibir enquanto a fêmea protege 

a família.

- Os pavões passam a noite no topo das árvores, e 

quando ameaçados, é para as árvores que eles fogem. 

- Ao cair da noite costumam gritar, sendo que na época 

do acasalamento seus gritos se tornam frequentes.
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Nome científico: Pavo cristatus

Distribuição: Himalaia, Ceilão e Índia.

Habitat: Florestas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 26 a 28 dias.

Nº de ovos: 8 a 10.

Peso adulto: 3 a 4 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: sementes, grãos, 

insetos e cocos.
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- O que difere dos outros pavões é a coloração azul do 

peito.

- São aves territorialistas, ou seja, não aceitam a presença 

de outros animais, sobretudo se forem machos da mesma 

espécie.

- Cada macho acasala com várias fêmeas. O ritual do 

acasalamento é marcado principalmente pela forma como 

o macho corteja a fêmea.

- A beleza das penas e a exuberância das cores na 

cauda do pavão fazem com que essa ave seja 

considerada uma ave ornamental.


