SERES VIVOS

Escrito por Filipe Gabriel Menezes Pancetti

Hoje vamos conhecer um pouco
mais sobre uma ave incrível!
Muitas pessoas a conhecem,
mas não sabem muito sobre ela.
Alguns podem achar que ela tem
um jeitão meio sinistro, pois tem
um visual todo preto, não tem
penas na cabeça e costuma voar
silenciosamente em círculos. Se
você pensou no urubu, acertou!
Mais precisamente, vamos falar
do urubu-de-cabeça-preta, já
que existem outras espécies de
urubus no mundo também. Mas
os de cabeça preta são a espécie
mais encontrada no Brasil. Eles
podem ser vistos sozinhos ou em
grandes bandos. Sobrevoam áreas
de campos e fazendas. Podem viver
em grandes cidades, pousando em
construções, ou em postes para
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observarem a movimentação e
procurarem comida.
Mas o que está no cardápio dos
urubus?
Eles são carnívoros. Podem até
caçar pequenos animais e ovos,
mas a maior parte da sua dieta é
composta de carniça. Isso mesmo!
Animais mortos e matéria orgânica
em decomposição. Nas cidades,
procuram por restos de comida
no lixo e, no campo, podem se
alimentar também de parasitas,
como os carrapatos que ficam no
couro de grandes animais, como
cavalos e vacas. Para encontrar
o alimento, ele usa sua excelente
visão, capaz de localizar a comida à
grandes distâncias.
Todos sabemos que comida
estragada tem bactérias que
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nos fazem mal, certo? E por isso
devemos ficar bem longe dessas
coisas. Então como os urubus não
ficam doentes comendo carniça?
O estômago deles tem sucos
gástricos tão ácidos, que
simplesmente digerem a carne
em decomposição junto com
as bactérias. Eles também são
imunes às doenças como cólera,
lepra, antraz e botulismo, que
são doenças muito perigosas.
Impressionante não é mesmo?
E apesar dessa dieta, são aves até
que bem limpas, sendo que em dias
mais quentes, podem até ser vistas
tomando banho em poças d’água
ou na chuva, o que além de ajudar
na higiene das penas, alivia o calor.
Os urubus fazem ninhos em locais
que permitam um abrigo bem
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Saiba mais.....
O comportamento de comer
carniça, embora pareça estranho,
do nosso ponto de vista, é muito
importante, pois mantém o meio
ambiente mais limpo e livre de
doenças que podem surgir com
a decomposição. Os urubus
eliminam a maior parte (95%)
das carcaças de animais na
natureza. Em áreas onde eles não
estão, os animais mortos podem
demorar até quatro vezes mais
tempo para se decompor. Então,
vamos valorizar nossos urubus!
Eles também têm sua função na
natureza.
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seguro, como ocos de árvores
ou entre rochas. A reprodução
acontece uma vez por ano e as
fêmeas colocam geralmente
dois ovos de cor branca azulada,
com manchas marrons, que são
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incubados pelo casal por 32 a
39 dias. Os filhotes nascem com
penugem branca e cabeça preta,
muito diferentes dos adultos.
O primeiro voo acontece com
cerca de 3 meses de vida.

FICHA TÉCNICA
Nomes Populares

Urubu-de-cabeça-preta, urubu-preto, urubucomum, urubu-de-carniça ou corvo-apitã

Nome Científico

Coragyps atratus

Peso

machos - 1 Kg até 3 Kg (quilogramas)

Família

Cathartidae

Tamanho

56 – 76 centímetros de comprimento e cerca de 143
centímetros de envergadura (a medida da distância
entre as pontas das asas quando abertas)

Habitat/Onde vivem

Desde a região central dos Estados Unidos até
praticamente toda a América do Sul, sendo uma das
aves mais comuns em quase todo o Brasil.

Características

Os jovens e adultos apresentam penas pretas, sendo que os
adultos têm as pontas das asas claras. A borda das asas tem
formato arredondado. A cabeça e parte do pescoço não têm
penas e são de coloração escura também. O bico e as narinas
são estreitos. Quando filhotes, apresentam plumas brancas.

Curiosidades
Urubus-de-cabeça-preta vivem
normalmente em bandos com
muitos indivíduos interagindo
entre si, mas nos períodos de
reprodução formam casais
monogâmicos, ou seja, que
permanecem juntos por um longo
período, dividindo os cuidados
com os filhotes.
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