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VA araponga faz parte da família Co-
tingidae, que possui 27 represen-
tantes no Brasil, sendo conhecidos 
popularmente como cotingas, 
anambés, saudades, entre outros 
nomes populares. Nesta família 
encontramos três espécies de 
arapongas, sendo a araponga-
-da-amazônia (Procnias albus), a 
araponga-do-nordeste (Procnias 

averano) e a araponga (Procnias 

nudicollis). A araponga também é 
conhecida como alma-de-caboclo ou 
ferreiro, sendo que este último nome é em 
função do seu canto forte e metálico, que parece 
uma martelada, que lembra o som de um golpe dado 
em uma bigorna de um ferreiro, sendo detectado a 
quilômetros. Os jovens cantam diferente, de maneira 
mais baixa, curta e rouca, sendo possível identi+cá-los 
pela voz. A araponga é uma ave típica da Mata Atlân-
tica, ocorrendo de Pernambuco até o Rio Grande do 
Sul, chegando até a Argentina e Paraguai. Vive prefe-
rencialmente em mata alta, +cando sempre no topo 
das árvores mais emergentes, onde se destaca pela 

cor branca e pelo verde da cara 
e do pescoço, chamando muito 
a atenção dos observadores. As 
fêmeas possuem uma pluma-
gem verde amarelada, com vá-
rias estriações pelo corpo e a 
cabeça preta, sendo facilmente 
reconhecidas. Os machos pos-

suem uma plumagem muito varia-
da, que é determinada pela idade, 

sendo verdes quando jovens (plu-
magem parecida com a fêmea), man-

chados de verde e branco quando juvenis 
e totalmente brancos quando se tornam adultos.

A araponga é uma ave muito comum na região da 
Serra do Mar de São Paulo, onde podem ser observa-
das e principalmente ouvidas nos meses de setembro 
a janeiro, quando vários indivíduos +cam cantando 
o dia todo na mata. Estas aves são exclusivamen-
te frugívoras, ou seja, se alimentam de pequenos 
frutos silvesrtres, regurgitando as sementes inteiras 
e contribuindo de maneira bem e+ciente com o re-
4orestamento das matas. Seu bico largo facilita a in-
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1. e 3. araponga macho. 2. araponga  
fêmea.  Fotos: Fabio Schunck

araponga
(Procnias nudicollis)
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gestão de frutos relativamente grandes, como o fruto 
do palmito-juçara, um dos seus favoritos. As arapon-
gas estão entre as aves mais bonitas e elegantes do 
Brasil, mas estão também entre as mais ameaçadas, 
pois são muito procuradas para servir como ave de 
gaiola, por sua beleza e pelo seu canto forte e exó-
tico, isso faz com que os tra+cantes capturem cente-
nas destas aves na 4oresta, vendendo posteriormente 
nas cidades, colocando a espécie sob risco de extin-
ção. Manter animal silvestre em gaiola é crime e dá 
cadeia, se você quer ter uma ave silvestre em casa, 
procure um criador comercial registrado junto ao Iba-
ma e compre uma ave legalizada. É preciso proteger 
as aves da Mata Atlântica, para que espécies como 
a araponga possam continuar cumprindo seu papel 
biológico e exibindo sua beleza em ambiente natural 
para as próximas gerações. Observe aves, compre um 
binóculos, um guia de campo e boas observações.

curiosidade
Em função de sua alimentação, as arapongas 
realizam deslocamentos regionais a procura de 
frutos, fato que explica o aparecimento destas 
aves em regiões inusitadas, inclusive em alguns 
parques urbanos como o Ibirapuera, localizado 
no centro da cidade de São Paulo. Todos os anos, 
sempre no mês de outubro, é possível observar ou 
escutar as arapongas neste parque, por algumas 
semanas, depois elas vão embora. Isso acontece 
pois a cidade é cercada por 'orestas bem preser-
vadas, com uma alta diversidade de 'ora e princi-
palmente fauna, com destaque para as aves.


