
Ele não é só bonito, e também não é só lindo. 
A beleza do Gaturamo-verdadeiro é tão 
expressiva que se tornou até nome popular: 
Bonito-lindo é como é conhecido pelas ruas e 
trilhas da cidade. 
E da mesma forma que é inconfundível, é 
popular. Ele é bastante comum em vários locais 
do país e em Itapoá não é diferente: basta fazer 
um comedouro no quintal e colocar um pedaço 
de banana, uma das suas frutas preferidas, que 
ele não demora a aparecer. Com suas cores 
amarelo e violeta, ele encanta e canta.
E por falar em cantar, ah como ele canta! O 
Gaturamo-verdadeiro gosta de longas melodias 
e também de imitações:  em poucos minutos um 
único macho pode manifestar o canto de 10 a 
16 espécies diferentes. São imitações perfeitas 
e que, de longe, o confundem com diferentes 
aves da região.
Essa fama de imitador oficial já rendeu algumas 
histórias e contos populares. Um deles diz que, 
por gostar tanto de imitar os outros e não 
obedecer à Deus quando pediu que parasse de 
imitar as outras aves, foi castigado e ficou sem 

canto. Assim, há quem diga que o gaturamo-
verdadeiro só imita os outros cantos por não 
ter o seu próprio.
São essas duas fortes características, cor e 
canto, que trazem seu nome científico: Euphonia 
violácea, que significa pássaro “com excelência 
do tom da cor violeta” ou ave “cantora violeta”. 
Mas é importante destacar que todas essas 
características são mais representativas nos 
machos; essa espécie apresenta dimorfismo 
sexual: enquanto os machos têm as partes 
superiores azul-metálicas, com tom violeta, 
e as partes inferiores amarelas, as fêmeas 
são verde-oliváceas nas partes superiores e 
amarelo-oliváceas nas partes inferiores.
Além das características sobressalentes aos 
machos, a espécie tem outras: é uma ave social 
que se alimenta principalmente de frutos, os 
insetos raramente entram em seu cardápio. 
Possui moela degenerada, ou seja, tem baixa 
capacidade de processamento mecânico dos 
alimentos ingeridos, eliminando-os poucos 
minutos após a ingestão. 
Quanto à reprodução, atinge a maturidade 
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sexual com 12 meses e os ninhos são construídos 
em cavidades e troncos. Ah, por falar em ninhos, 
os ovos são brancos com pintas vermelhas, e 
são incubados apenas pela fêmea durante 15 
dias. Por temporada, a fêmea tem de duas a três 
ninhadas.
Como já mencionada sua popularidade, ele 
é comum em diferentes lugares: bordas de 
florestas, florestas de galeria, clareiras, jardins, 
plantações de frutas, entre outros; ele só 
não gosta mesmo é de gaiolas. Conforme o 
fotógrafo Edson Ferreira da Veiga, há algumas 

décadas atrás as gaiolas foram moradia de 
bonito-lindos, inclusive em sua casa, pois isso 
era comum e cultural na época. “Mas há muito 
tempo abandonei esta prática porque entendi 
que lugar das aves é na natureza, pois ave em 
gaiola não canta, lamenta”, destaca.
Assim, que tal todos nós dedicarmos mais 
tempo para estar com a natureza, mesmo que 
em nosso quintal, para ver e ouvir o bonito-
lindo? Garanto que não serão lamentações, 
talvez sejam imitações, mas traduzidos em 
belos cantos.


