
Em tempos onde ficar em casa se tornou regra, 
bate saudade e vontade de viajar, não é mesmo? 
Pois então, é de uma viajante, ou melhor, uma 
espécie migratória, que falamos hoje.
A ave desse mês parece vir da realeza, tem uma 
beleza inconfundível e nome que faz jus: Prazer, 
Príncipe. Com uma cor vermelha marcante, ele 
não passa despercebido onde quer que esteja, 
e olha que ele gosta mesmo é de passear, ou 
melhor, gosta é de correr atrás do calor. 
Como uma ave migratória, em Itapoá ele 
costuma acompanhar a maior parte dos 
turistas: visita a cidade no verão e, quando as 
temperaturas começam a cair, busca regiões 
mais quentes. Por esse motivo ele também 
é conhecido como “verão” por aqui e ganha 
outros nomes em outras regiões: na região 
pantaneira é chamado de barão-do-melgaço 
ou são-joãozinho pois sua visita indica a 
chegada da festa de São João; no interior de 
São Paulo é conhecido como papa-moscas-
vermelho e mãe-do-sol; em algumas cidades 
de Minas Gerais é coração-de-boi; e, na região 
sul do país, além de verão, também o chamam 

de sangue-de-boi, pois costuma ficar em 
locais bem abertos como campos e áreas de 
pastagens. Seu nome científico, Pyrocephalus 
rubinus, significa ave colorida como rubi, ou ave 
com a cabeça vermelha intensa como chama, 
ou ainda cabeça de fogo rubi.
Apesar da cor vermelha ser marcante na espécie, 
ela é mais presente no período reprodutivo, 
depois da reprodução eles ganham penas 
marrons, característica do descanso sexual. 
Além da cor marcante, no período reprodutivo 
o macho voa estilo uma borboleta e canta 
bastante.
Essa espécie não se esconde: tem o hábito de 
viver em campos e cerrados e gosta de pousar 
em galhos expostos, cercas e fios. Entre a mata 
fechada e a periferia das cidades, escolhe a 
segunda. E foi assim que o fotógrafo Edson 
Ferreira da Veiga a fotografou em Itapoá, em 
um descampado na região do balneário Rosa 
dos Ventos. “Eu estava fazendo guia para um 
observador de aves do norte do Paraná e a 
encontramos. Para fotografá-la não podemos 
chegar perto, é uma ave bastante desconfiada 
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e não deixa que a gente se aproxime, ficamos a 
cerca de 10 metros de distância”, lembra Edson. 
“Ao nos aproximarmos ela logo alçou voo para 
longe da nossa presença, mas com um pouco de 
insistência fomos ao seu encontro, procurando 
sempre uma foto que ficasse razoavelmente 
interessante para postar no site especializado 
no assunto”, conta.

E assim, de galho ao tronco, de tronco à cerca, 
sempre em busca da temperatura mais quente, 
essa espécie viaja para diferentes regiões do 
país. No próximo verão, quando for possível 
avistá-la novamente, com certeza terá novas 
histórias para contar. Que junto com ela venham 
novos tempos.


