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pEriquitão-maracanã
Aratinga leucophthalma (Statius Muller, 1776) 

(White-eyed Parakeet)

Nomes comuns: maritaca, aratinga-de-bando, araguaí, araguari, 
arauaí, jandaia-verde, giguilim.

Ave da ordem Psittaciformes, família Psittacidae.
Distribuição: em quase todo o Brasil e em grande parte da Amé-

rica do Sul.
Morfologia e características gerais: papagaio de tamanho médio, 

corpo com coloração predominantemente verde, com penas verme-
lhas nas faces laterais da cabeça, pescoço e asas. A região ao redor 
dos olhos é esbranquiçada e sem penas. Mede aproximadamente 
30 cm, pesa entre 140 a 170 gramas. Pode viver até trinta anos, voa 
em bandos de cinco a quarenta indivíduos.

Dieta: sementes, brotos, flores e folhas, atraídos por árvores fru-
tíferas (mangueiras, goiabeiras, laranjeiras, mamoeiros, bananeiras), 
milharais e cafezais, insetos.
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As cores do Brasil

Voos verdes no céu azul com poucas nuvens, em um dia de sol 
forte, pelas verdes matas da Escola do Meio Ambiente. O periqui-
tão-maracanã é assim, está entre as aves mais inteligentes do mundo 
e voa em bandos, cantando alto, bem alto, para dizer “bom dia” ou 
“bom fim de tarde”. 

No estado de São Paulo, é conhecido como maritaca. O seu nome 
científico, Aratinga, é como os indígenas chamam essa ave, e leuco-
phthalma vem do grego e significa olho (ophthalmos) branco (leukos). 
É tão bonito observar o voo dessas aves, com suas penas verdes pelo 
corpo e penas brancas ao redor dos olhos, quando combinado com 
o céu azul de poucas nuvens, em um dia de sol, atraídas pelo verde 
das árvores frutíferas da EMA. 

Todas essas cores e voos são os mesmos das cores da bandeira 
do Brasil! Você já imaginou as maritacas em nossa bandeira? 
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