
ESCUTE O SOM DO CANTO DA SERIEMA. 
VOCÊ SABIA QUE O SOM DA SERIEMA 

PODE SER OUVIDO A MAIS DE UM 
QUILÔMETRO DE DISTÂNCIA?

APONTE O CELULAR NO QR-CODE E OUÇA 

Essa ave, apesar de ser grande e comprida, é mais escutada do que vista. 
Ela deve ser tímida! Você sabe o nome dela?

É a seriema! Ela é a ave símbolo do 

estado de Minas Gerais e também é 

muito encontrada no bioma Cerrado. 

Ela adora o campo e as pastagens e 

corre muito rápido quando se sente 

ameaçada. Corre? Será que não voa? 

Sim, ela dá pequenos voos, mas 

prefere correr. E pode chegar a uma 

velocidade de 50 quilômetros por hora 

(km/h). Pra você ter uma ideia, Usain 

Bolt, que é considerado o homem 

mais rápido do mundo, conseguiu 

correr a 44 km/h e uma pessoa 

comum corre a uma velocidade de 

aproximadamente 8 km/h.

Escrito por Ursula Passos de Lima Leite

Agora imagine o que ela come! 
Imaginou? Você só errou, 

se pensou algo como 

pedra, porque, de resto, ela 

come de tudo um pouco. 

Come pequenos insetos, 

ovos de outras aves, 

frutas e é uma caçadora 

parecida com os gaviões, 

come pequenos roedores, 

anfíbios e até cobras. Mata 

suas presas com seu bico 

poderoso.

Seriema comendo uma serpente. Crédito: Getty Images/iStockphoto.
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https://www.wikiaves.com.br/34624&tm=s&t=s&s=10301


APONTE SEU 
CELULAR AQUI E 
OUÇA A MÚSICA. 

E como nascem os filhotes?

MAPA DE 
OCORRÊNCIA
DA SERIEMA

Eles nascem de ovos, como as outras aves. A seriema usa 

gravetos e galhos finos, forra seu ninho com estrume de 

gado, barro ou folhas secas. 

Os ovos são branco-rosados, manchados de castanho. 

O casal coloca dois ovos e ficam revezando até chocar os 

ovos, que demora entre 24 e 30 dias para nascerem. 

O filhote tem umas penugens amarronzadas, finas e 

longas na cabeça. Depois de passar cerca de duas 

semanas, o filhote deixa o ninho dos pais e com 4 a 5 

meses se torna adulto.

Filhote com aproximadamente três semanas de vida, antes de 
ser anilhado — Foto: Varly Braghiere/Arquivo Pessoal.
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Nome Popular Seriema, siriema ou seriema-de-perna-vermelha

Nome Científico Cariama cristata

Família Cariamidae

Tamanho 70 centímetros (cm) de altura

Peso 1 quilo (kg) e 400 gramas (g)

Onde podemos 
encontrá-lo

Presentes desde o Maranhão e sul do Pará até 
o oeste do Mato Grosso; presentes também nos 
estados da região sudeste e sul do Brasil.. Encontrada 
na Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia.

Características 
gerais

Tem plumas cinza-amarelada, com finas riscas 
escuras: abdômen um pouco mais claro, bico e pernas 
vermelhas. Tem a crista formada por um tufo de 
penas longas, sendo uma das poucas aves que tem 
pestanas.Nos adultos, os olhos são acinzentados.

DICA DE PASSEIO
Quer ouvir uma seriema de perto? Se você visitar 

o Parque Estadual Juquery, pode ser que você 

consiga observar essa ave. O parque fica a cerca 

de 70 Km da cidade de Santo André. A seriema é 

símbolo do parque, lá ela vive solta na natureza.

DICA MUSICAL
A Seriema foi inspiração de várias canções no 

Brasil. Uma das músicas mais típicas é a canção 

Seriema, de autoria de Nhô Pai e Mário Zan, que 

foi gravada por diversos artistas sertanejos, como 

Tonico e Tinoco. Leia um trecho da canção e 

pesquise a música na internet para ouví-la.

“Oh, Siriema de Mato Grosso teu canto triste me 
faz lembrar daqueles tempos que eu viajava, 
tenho saudade do teu cantar Maracajú, Ponta 

Porã, quero voltar ao meu Tupã, rever os campos 
que eu conheci, oh siriema eu quero ouvir”[...] 
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https://www.youtube.com/watch?v=Zxctl6Or-tI



