
COLOQUE A CÂMERA DO CELULAR NESSE 
QR-CODE E OUÇA O CANTO DO JOÃO-DE-
BARRO. EU ACHO QUE PARECE O SOM DE 

UMA GARGALHADA. E VOCÊ?

Vamos falar sobre um animal que tem “barro” no nome.  
Isso porque além dele ter uma cor amarronzada, que lembra terra, ele também usa o 

barro para fazer a sua casa.  Alguém se arrisca a dizer quem é? 

Ele é bastante conhecido aqui no Brasil, fizeram até 

músicas com o seu nome... Se você disse “joão-de-

barro”, acertou!

Essa ave também é conhecida como barreiro, joão-

barreiro (Rio Grande do Sul), maria-barreira (Bahia), 

forneiro, pedreiro, oleiro, hornero (Argentina) e 

amassa-barro. 

A fêmea é conhecida como “joaninha-de-barro”, 

“maria-de-barro” ou “sabiazinho” em certas regiões.

No Sul do Brasil, dizem que quando ele canta é sinal 

de bom tempo. Vamos descobrir um pouco mais 

sobre este animal incrível...
Uma parede divide o ninho do joão-de-barro em dois cômodos. 
Foto: Marco Aurélio Esparz/CC
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https://www.wikiaves.com.br/46276&tm=s&t=s&s=11054


A construção da casa
A fêmea e o macho constroem sua casa juntos. Ela é 

feita de barro úmido, palha e esterco e quando está 

terminada, fica parecendo um forno de barro.

Dentro da casa tem uma parede que a divide em duas 

partes: a entrada e a parte interna, que é onde os dois 

ficam escondidos.

Eles constroem essa parede para barrar o vento, o que 

permite que eles fiquem mais aquecidos em dias frios. 

Além disso, a parede também serve para proteção, pois 

dificulta a entrada de predadores.

A casa do joão-de-barro é tão elaborada, que eles 

demoram cerca de um mês para conseguir fazê-la. 

A fêmea e o macho revezam o trabalho, enquanto um 

vai buscar o material, o outro fica construindo o ninho.

Como nascem os filhotes?
A fêmea bota de 3 a 4 ovos e os mantém quentinhos. 

Os filhotes nascem depois de cerca de 17 dias.

Do que essa ave se alimenta?
Ela costuma comer insetos, aracnídeos (como as 

aranhas) e minhocas. Por isso é muito comum encontrar 

o joão-de-barro procurando sua comida no chão de 

praças, parques e outras áreas verdes.

Foto: Guilhermetato / Wikimedia Commons
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Nome Popular João-de-barro

Nome Científico Furnarius rufus
O nome científico significa: Ave vermelha  
construtora de fornos.

Família Furnariidae

Tamanho Cerca de 19 centímetros (cm)

Peso 50 gramas (g)

Onde podemos 
encontrá-lo

Em campos, pomares, jardins e parques 
urbanos. É encontrado no Brasil e em países 
vizinhos como Bolívia, Paraguai e Argentina

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO

CURIOSIDADES!
• • Um ninho de joão-de-barro pesa cerca Um ninho de joão-de-barro pesa cerca 

de 4 quilos (kg) e pode ter até 50 de 4 quilos (kg) e pode ter até 50 

centímetros (cm) de largura e 40 cm centímetros (cm) de largura e 40 cm 

de altura.de altura.

• • Nas cidades, podemos encontrar ninhos Nas cidades, podemos encontrar ninhos 

em janelas de prédios e outros lugares em janelas de prédios e outros lugares 

altos, como em torres de energia.altos, como em torres de energia.

• • O macho e a fêmea costumam cantar O macho e a fêmea costumam cantar 

em dueto.em dueto.

• • Ela é a ave símbolo da Argentina.Ela é a ave símbolo da Argentina.

• • Você sabia que o joão-de-barro está Você sabia que o joão-de-barro está 

sempre mudando de casa? Quando sempre mudando de casa? Quando 

alguns animais encontram o ninho alguns animais encontram o ninho 

abandonado, aproveitam para morar abandonado, aproveitam para morar 

nele. É muito comum ver outras aves, nele. É muito comum ver outras aves, 

cobras, rãs e até abelhas na casa do cobras, rãs e até abelhas na casa do 

joão-de-barro.joão-de-barro.

Foto: Eduardo Gomes/Arquivo Pessoal
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