SOCIEDADE & AMBIENTE
Formigueiro-de-cabeça-negra
S e g ui nd o 1987, pensava-se que já esta uma lógica de ria ex tinta . F oi um a grande
pe nsa me nto, surpresa, a redescoberta dese ste é outro ta e spé cie , próxim a a A ngra
tema que trago dos Reis, RJ, a o nív el do ma r,
para conheci- pa ra os observadores, Fe rnanm ento, pois do e Ca cilda Carvalho.
existe uma lisA qua ntidade de indivíduos
ta de animais que estão em vias de sta espécie está muito redude extinção e ou que estão em zida ou em declínio, com proestado crítico, assim como al- ba bilidade de extinção em 50%
guns que poderão
entrar nesta lista.
Enfim, o f ormigue iro-de -ca be ça -ne gr a é
outra ave brasileira que poderá
ser considerada
e xtinta, brev e me nte , se nosFonte: MMA/SINIMA, Ambiente Brasil e Wikiaves.
sa s re giõe s de
apps, florestas, matas, forem nos próximos 10 anos ou em 3
retirada s ou diminuídas, como ge rações - neste caso pela destruição do ha bitat.
alguns que rem faze r.
O form igue iro-de-ca be ça Espécie ra ra e endêmica de
negra é um a ave que foi des- matas e restingas da Mata Atlâncrita pe la prime ira ve z e m tica, região de distribuição geo1851, obse rva da e registra - gráfica do Rio de Janeiro. Espéda como ocorrendo pe rto de cie pouco estudada, devido à diNova F riburgo, Rio de Janei- ficuldade de obse rvação, desta
ro. Desde e ntão, nã o tinha forma as exigências ecológicas
sido mais vista a té o ano de são pouco conhecidas, mas sabe-
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se que prefere as m atas se cundá ria s e m rege ne ração,
que estão em contato com a
restinga arbórea, e evita matas densas ou primárias.
Os registros obtidos indicam
que esta ave tem 11 cm de comprimento, o macho apresenta
plumagem inconfundível, com
o dorso castanho e a cabe ça
e peito ne gros, sua cauda é
comprida , já a
fêmea apresenta
plum age m m arr o m- o l i vác e a
com
f lan cos
brancos (possui
m anchas bra ncas nas asas e
respectivamente
nos la dos dos
seus corpos) e a
mancha castanha no dorso é
seme lhante ao do macho.
De acordo com os estudos
e as pe squisa, a destruição
dos ha bitats leva a extinção
dos a nimais. Lamentamos que
os ditos seres intelige ntes possa m f azer atos que levam a
estes fatores irreversíve is.
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