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OO caminheiro-zumbidor (Anthus 

lutescens) é uma ave da famí-
lia Motacillidae, que no Brasil é 
representada por 5 espécies, 
sendo conhecidas como 
caminheiro-de-unha-curta, 
c a m i n h e i ro - d e - e s p o ra , 
caminheiro-grande e ca-
minheiro-de-barriga-aca-
nelada. Esta ave mede 
cerca de 13 cm e pesa 
20g, vive geralmente em 
casais, sendo possível en-
contrar vários indivíduos 
na mesma região. Macho 
e fêmea possuem pluma-
gem igual, sendo impossí-
vel diferenciá-los em campo. 
Ocorre em quase todo territó-
rio nacional, menos no interior 
da Amazônia. Vive sempre em 
áreas abertas, como campos natu-
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1. Caminheiro-zumbidor entre a vegetação rasteira.

2. Caminheiro-zumbidor com suas unhas longas

3. Caminheiro-zumbidor cantando no chão

Fotos: Fabio Schunck

caminheiro-zumbidor
(Anthus lutescens)

rais, várzeas, pântanos e tam-
bém pode ser observado 

em ambientes alterados, 
principalmente em gra-
mados e aterros. Seu 
nome popular vem 
da combinação do 
seu canto típico e do 
seu comportamen-
to diferenciado de 
caminhar pelo chão. 
O canto lembra um 

zumbido longo, que 
ele emite de maneira 

descendente, depois de 
subir uma certa altura e 

despencar literalmente em 
direção ao chão. O caminhar 

é característico, fazendo com 
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que a ave se desloque rapidamen-
te entre a vegetação rasteira, mui-
tas vezes quase que imperceptível 
pela sua coloração discreta e ca-
mu+ada, lembrando um aglome-
rado de capim seco. Alimenta-se 
exclusivamente de pequenos artró-
podes, desde pequenas aranhas, 
besouros e gafanhotos que captu-
ra entre folhas secas, na areia ou 
na lama. Podem realizar desloca-
mentos regionais, isso explica sua 
presença em lugares diferentes 
dependendo da época do ano. 
Fazem um ninho pequeno e discre-
to, geralmente escondido dentro 

de uma touceira de capim, sob o 
chão, colocam uma média de 3 
ovos de cor branca, salpicados de 
marrom ou cinza. Em função destas 
características de canto e compor-
tamento, o caminheiro-zumbidor 
também é conhecido popularmen-
te como codorninha-do-campo 
(São Paulo), foguetinho, peruinho-
-do-campo, peruzinho e martelinha 
(Minas Gerais). O caminheiro pode 
ser observado em vários lugares 
da cidade de São Paulo, princi-
palmente nos parques da orla da 
represa do Guarapiranga, onde 
são comuns. Precisamos proteger 
os ambientes naturais, mesmo 
que dentro de grandes cidades, 
para que espécies tão interessan-
tes como esta possam continuar 
vivendo livremente e alegrando a 
vida das pessoas que gostam de 
contemplar a natureza. Observe 
aves, compre um binóculos, um 
guia de campo e boa diversão.

O caminheiro-zumbidor chega 
a subir até 15 metros de altu-
ra antes de começar a cantar 
e fazer seu vôo de exibição, 
isso acontece principalmente 
durante o período de reprodu-
ção, quando os machos can-
tam durante todo o dia. Esta 
ave tem a unha do hálux (o 
maior dedo do pé) mais longa 
e curvada que as outras, sen-
do uma adaptação para viver 
em ambiente terrestre. Em fun-
ção desta característica, uma 
das espécies desta família 
é conhecida popularmente 
como caminheiro-de-espora.
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