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Com uma beleza inigualável e um bico que nem 
parece real, os tucanos são aves muito apreciadas 
pelos olhos humanos. Presente principalmente nas 
florestas tropicais da América do Sul, eles também 
marcam presença no diverso leque de aves em 
Itapoá. Na região foram registradas quatro espécies 
da família dos tucanos “Ramphastidae”: tucano-de-
bico-preto, tucano-de-bico-verde, araçari-poca e 
araçari-banana, que podem ser avistadas no vasto 
verde e, se der sorte, até no quintal de casa.

Para o fotógrafo Edson Ferreira da Veiga, é 
impossível essas aves passarem despercebidas 
por tanta exuberância na beleza. “Já tive o prazer 
de guiar alguns turistas, tanto do Brasil como 
estrangeiros, que estavam em busca de boas fotos 
dessas aves”, conta.

As duas espécies têm características semelhantes, 
tanto na coloração das penas (nas cores preta, 
vermelha e amarela) como no comportamento. No 
período reprodutivo, os machos trazem alimentos 
às fêmeas, enquanto estas estão chocando os 
ovos, que pode ser um fruto recém-recolhido ou 
regurgitado, por exemplo. Os ninhos são construídos 
em cavidades de árvores e neles são colocados de 2 
a 4 ovos, com um período de incubação de 18 dias. 

Essas aves têm nas áreas florestadas seu ambiente 
preferencial. O Tucano de bico verde (Ramphastos 
dicolorus) é encontrado em toda a região sul e 
sudeste do país, além do sul de Goiás, Paraguai e 
nordeste da Argentina; é a espécie de tucano que 
mais avança no sul do Brasil. Já o tucano de bico 
preto (Ramphastos vitellinus), está presente desde a 
Amazônia até Santa Catarina, no oeste é encontrado 
em Goiás e Mato Grosso e no nordeste é restrito aos 
estados de Alagoas e Pernambuco. Além disso, esta 

ave também é encontrada nas Guianas, Venezuela 
e Bolívia.

As duas espécies comumente habitam os dosséis 
das florestas altas e úmidas, tanto no seu interior 
quanto nas bordas. Vivem em bandos, onde vários 
indivíduos buscam alimento e se abrigam juntos. 
Também, muitas vezes as duas espécies se unem, 
formando bandos mistos.

 A alimentação das espécies é parecida: a 
digestão é muito rápida, pois tem como base as 
frutas. Porém, mesmo sendo espécies tipicamente 
frugívoras, também se alimentam de ovos e filhotes 
de outras aves, assim como, de pererecas e insetos.

Apesar de o seu bico ser longo e resistente, é 
muito leve, pois sua estrutura interna é relativamente 
oca. Além de permiti-lhes recolher frutos e pilhar os 
ninhos de outras aves, o bico dos tucanos também 
tem a função de defesa, auxilio na competição 
por alimento, limpeza de plumagem e retirada de 
parasitas. Também servem para impressionar as 
fêmeas durante o ritual de acasalamento.

Os principais predadores dos tucanos são 
corujões, gaviões e macacos. A maior ameaça, no 
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entanto, é a captura para o comércio ilegal de aves. 
Pela exuberância e singularidades de sua beleza, 
são aves que têm valor no mercado de animais 
silvestres. Ao invés de deixá-las voando e exibindo 
a beleza em meio às diversas paisagens naturais e 
conquistando diferentes olhares, infelizmente há 
os que preferem mantê-las presas, muitas vezes 
em condições ou ambientes nada adequados à sua 
sobrevivência. 

 Os itapoaenses são realmente muito agraciados, 
além de tê-las presentes nas florestas do município, 
muitas vezes também contemplá-las sem 
dificuldade nos bosques da zona urbana ou nas 
residências à procura de alimento ou se deslocando 
entre áreas verdes.
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