
Anexos   

1. Fichas de caracterização de aves selecionadas 

 

 

Família Motacillidae       Espécie 

Alvéola – cinzenta (Motacilla cinerea) 

Comprimento – 17 a 20 centímetros* 

Habitat – riachos, terrenos abertos, zonas urbanas** 

Alimentação – insetos** 

Vocalização – chamamento “zi-zi” chamamento de alarme “suiht” canto”ziss-ziss-ziss-ziss si si si siu”* 

Características – comportamento idêntico à Alvéola-branca, fácil de observar junto de riachos***  

* (Svensson et al, 2012, pag. 270)  ** (Costa et al , pag 34) *** (observação direta da autora)                          

 

 

Família  

Motacillidae       

Espécie 

Alvéola – branca (Motacilla alba) 

Comprimento – 16 a 19 centímetros* 

Habitat – riachos, terrenos abertos, zonas urbanas** 

Alimentação – insetos** 

Vocalização – chamamento “tsli-vitt “ou ” zi-ze-litt” “suiht” canto chilreado um pouco idêntico ao 

chamamento 

Características –  fácil de observar junto de riachos e habitações sempre a abanar a cauda***  

* (Svensson et al, 2012, pag. 270)  **  (Bruun et al 2002,  pág. 208) *** (observação direta da autora)                          
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Família  

Fingillidae 

Espécie 

Tentilhão (Fringilla coelebs) 

Comprimento – entre 14 a 16 centímetros* 

Habitat – parques, jardins* zonas arborizadas e pomares ** 

Alimentação – sementes de herbáceas, insetos e larvas de insetos*** 

Vocalização – “fink” quando voa “yupp”, quando  agitado “ziih”; canto: “ zitt-zitt-zitt-zitt-sett-sett-chatt-

chiteriidia”* 

Características – encontra-se muitas vezes no solo perto dos comedouros*** 

*(Svensson, 2012, p. 376) **(Pinto et. al.,2010. P.106) *** (Lang, 2012, p. 95) 

 

Família  

Fingillidae 

Espécie 

Chamariz ou Milheirinha (Serinus serinus) 

Comprimento – 11 a 12centímetros* 

Habitat – campos agrícolas, pomares, pequenas zonas arborizadas e espaços urbanos como jardins e 

parques* 

Alimentação – alimenta-se no solo debicando herbáceas e arbustos**  

Vocalização –  chamamento:“ zir’r’r’rl”; canto “tu-ih”*  

Características – irrequieto em poças de água 

*(Svensson et al, 2012, P. 382) **(Pinto et. al.,2010. P.107)  

 

Família  

Paridae 

Espécie 

Chapim-Real (Parus major) 

Comprimento – 15 centímetros* 

Habitat – parques, jardins públicos e particulares* 

Alimentação – insetos, aranhas, frutos e sementes 

Vocalização – outono: “ping, ping”, “si yutti yutti”, “ti tuui”,  “ti ti tuh”, quando se irrita solta um forte “ 

che-che-che-che…”, terminam o inverno com uma cantilena de altos e baixos de “ti-ta  ti-ta   ti-ta…”  ou  

“ ti-ti-ta ti-ti-ta ti-ti-ta…” *  

Característica - na Primavera e Verão alimenta-se nas árvores pendurado nos troncos de patas para o 

ar chilreando** 

*(Svensson et al, 2012 pág. 342).  **(observação da autora)  

Família   Espécie 
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Paridae    Chapim-azul (Cyanistes caeruleus)  

Comprimento – 10 a 12 centímetros* 

Habitat – parques e jardins* 

Alimentação – bagas e insetos** 

Vocalização – chamamento “sisisüdu” ou  “sisisi”*  alarme “ker’r’r’r’rrek-ek-ek”, canto “siiih siiih, 

sisürrrrr”, “si-si-sürrr, si-si-sürrr”* 

Características –  pendura-se facilmente de cabeça para baixo, frequenta comedouros* 

* (Svensson et al , 2012, pag. 270)  ** (Falcão et al, pág 53) ***  

 

 

Família  

Regulidae 

Espécie 

Estrelinha-Real (Régulus ignicapilla) 

Comprimento - 9 a 10 centímetros* 

Habitat – locais com arbustos** 

Alimentação- insetos** 

Vocalização – “züü zü-zi-zi”* 

Caraterísticas- tamanho minúsculo* 

*(Svensson et al  2012, pág.336 )  **(Durão et al,  2010, pág.29) 

 

 

Família  

Sylviidae 

 

Espécie 

Felosinha ou Felosa-comum (Phylloscopus collybita) 

Comprimento – 10 a 12 centímetros * 

Habitat – em matas* 

Alimentação –  insetos ** 

Vocalização –  chamamento: “huitt”;  “silt sult  sul sult sit sit sult sult sult sit…”* 

Características – ativa, confiante  e irrequieta* 

*(Svensson et al, 2102, pág. 330) ** (Falcão et al, 2012, pág. 56) 
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Família  

Sylviidae  

Espécie 

 Rouxinol-grande-dos-caniços (Acrocephalus arundinaceus) 

Comprimento – 16 a 20 centímetros* 

Habitat – matas com árvores ou arbustos altos, jardins e parques arborizados* 

Alimentação –  insetos** 

Vocalização –  chamamento: “kshack” e “krrack”: durante a noite emite um canto: “ trr trr karra-

karra-karra krie-krie-krie trr-trr-kie-kie”* 

Caracteristicas – empoleira-se muito direito quando canta ao por do sol**    

   *(Svensson et al, 2012, pág. 323) ** (Bruun et al 2002pág. 230)               

 

Família  

Sylviidae 

Espécie 

Toutinegra-de-Barrete-Preto (Sylvia atricapilla) 

Comprimento- 13 a 15 centímetros* 

Habitat – parques e jardins com arbustos baixos e repletos de folhagem* 

Alimentação – bagas e insetos* 

Vocalização –  chamamento “teck-teck-teck-teck”,  “schrec-schrec-schrec” * 

Caracteristicas – voam constantemente de ramo em ramo* 

*(Svensson et al. 2012, pag 304)  

 

Familia 

Sylviidae 

Espécie 

Toutinegra-dos-Valados (Sylvia melanocephala) 

Comprimento – 13 a 14 centímetros* 

Habitat – parques, jardins com arbustos e matos* 

Alimentação –  figos, uvas, frutos silvestres, sementes, gramíneas, aranhas, insetos e larvas**  

Vocalização –  chamamento: “ trr-trr-trr-trr-trr” ou “ tu-trru tu-trru tu-trru tu-trru “, com a primeira 
nota variável - “ turett trett-trett-trett-trett”* 

 Características – pouco tímida e muito ativa 

 *(Svensson. 2012, pag 308) **(Durão, 2010, pag 73) 
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Familia 

Sylviidae 

Espécie 

Toutinegra-do- Mato (Sylvia undata) 

Comprimento – 13 a 14 centímetros* 

Habitat – parques, jardins com arbustos e matos* 

Alimentação – figos, uvas, frutos silvestres, sementes, gramíneas, aranhas, insetos e larvas**  

Vocalização –  chamamento: “ chaihhrr” alarme “ trrü-tr’r’r’r’r)* 

Características -  muito curiosa e afoita* 

*(Svensson et al. 2012, pág. 312) **(Durão, 2010, pag 73) 

 

 

 

 

Família 

Turdidae 

Espécie 

Melro (Turdus merula) 

 Comprimento – 23 a 29 centímetros* 

Habitat – áreas com alguma cobertura arbustiva, matas, jardins, parques e quintais de moradias** 

Alimentação – alimenta-se do que encontra entre as folhagens das árvores e nos relvados: 

insetos, bagas, sementes, e de pequenas migalhas ou restos de comida de outros animais** 

Vocalização – chamamento: “pok”, quando agitado solta um “tsiih” ou um “chack-ack-ack-ack-…”; 

quando avista um gato ou uma coruja dá o alarme com uma serie de “pli-pli-pli-pli-pli-…” * 

Características - levanta a cauda de repente baixando-a depois lentamente, com as patas unidas 

dá alguns passos ou saltita rapidamente e fica imóvel durante uns segundos esperando a melhor 

oportunidade para caçar minhocas.**  

*(Svensson et al, 2012, pág 296).**(observação da autora) 

 

Família 

Passeridae 

Espécie 

Pardal-doméstico (Passer domesticus) 

Comprimento – 14 a 16 centímetros* 

Habitat – espaços rurais e urbanos, jardins e parques** 

Alimentação – sementes e migalhas de pão e bolos** 

Vocalização – “chilp chev chilp chelp chürp” quando irritado “cher’r’r’r’r’r”* 

Características - não tem medo das pessoas, é facilmente observado em passeios, bancos de 

jardim e mesas de esplanadas a comer migalhas, telhados e muros de habitações.** 

*(Svensson et al 2012, pág. 372).**(observação da autora) 
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Família 

Muscicapidae 

Espécie 

Papa-Moscas (Ficedula hypoleuca) 

Comprimento– 12 a 13 centímetros* 

Habitat – espaços rurais e urbanos, jardins e parques* 

Alimentação –  insetos* 

Vocalização – chamamento: “tec”; canto:  “zi vreezi vreezi tsu tsu  chu- zi zi zi”; para dar o alarme: 

“pik* 

Características – ativo e irrequieto* 

*(Svensson, 2012, pág. 340). 

 

Família 

Motacillidae 

Espécie  

Petinha-dos-Prados (Anthus pratensis ) 

 

Comprimento – 14 a 15 centímetros* 

Habitat – espaços rurais e urbanos, jardins e parques* 

Alimentação –  insetos* 

Vocalização – levanta voo a saltar e a cantar um “ist ist ist”, “zi zi zi zi…”, introdução do canto ” zi zi 

zi zi zi zi zi zi zi zi zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-svisvisvisvisvi tuu tuu tuu tuu tii-siva”; chamamento de 

alarme: “sitt-itt” ou “tirri”* 

Características - Passa muito tempo no solo é muito viva, tanto anda como corre 

*(Svensson, et al, 2012, pág. 266)    

 

Família 

 Fringillidae 

e Espécie  

Pintassilgo (Carduelis carduelis) 

Comprimento – 12 a 13 centímetros* 

Habitat – prados, jardins e prados abertos* 

Alimentação –  sementes de cardos* 

Vocalização – chamamento: “tickelitt”; quando se alimenta em bando canta “litt” ,“telitt”* 

Características – gosta de poisar nos cardos** 

*(Svensson et al 2012, pág. 380,) **(observação da autora)                         
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Família  

Fringillidae 

Espécie  

Verdilhão (Chloris chloris) 

Comprimento – 14 a 16 centímetros* 

Habitat – zonas de arbustos em parques e jardins* 

Alimentação – sementes cereais , insetos e bagas maduras**  

Vocalização – canto:  “dschruuuuuh” e “ jupp-jupp-jupp jurrrrrrrrrr tuy-tuy-tuy-tuy-tuy juit chipp-

chipp-chipp-chipp-chipp durdurdurdur jurrrrrrrrrr…”; chamamento: “jupp-jupp-jupp”*     

Características - canta pela manhã e no final da tarde, sempre em locais altos: telhados, fios 

elétricos e ramos das árvores.  

*(Svensson, et al 2012, pag. 380)   **(Durão 2010, pág 79) 

 

 

Família 

Fringiliidae 

Espécie  

Bico-grossudo (Coccothraustes  coccothraustes) 

Comprimento – 16 a 18 centímetros** 

Habitat – em zonas com árvores de fruta principalmente cerejeiras** 

Alimentação – grãos, sementes, fruta, bagas, bolotas** 

Vocalização - chamamento “pix” “zrri e zih” canto “zih” e “zrri” 

Características – parte cascas e caroços com o bico** 

*(Bruun et al, 2002, pág. 278) **( Svensson et al 2012, pág. 384) 
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2. Exemplos da planificação do livro O Meu Primeiro Guia de Aves 
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