
 

 
 

 
 
 

Projeto de Conservação 
da Fauna do JBRJ 

Ficha do Bicho:   

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766). 
Bem-te-ví  

Classificação: 

Classe:  Aves 
Ordem: Passeriformes 
Família: Tyrannidae 
Subfamília: Tyranninae 
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      Seu nome científico deriva da palavra sulfur, 
enxofre, em latim, e se refere à cor amarela, presente no 
peito e no ventre. No alto da cabeça tem uma listra 
branca, como se fosse uma sobrancelha, e um topete 
que só vemos se eriçado. O pescoço é branco. 
       

  Tem uma máscara preta, com o bico preto e robusto. A “casaca” é parda, asas e costas, incluindo o 
rabo, que vai escurecendo. 
Mede entre 20 e 25 cm, pesando em média 60g.  
      Tem canto característico, que dá o nome popular, podendo repetir nas formas trissilábicas, 
dissilábicas e monossilábicas. Ex: bem-te-vi; te-vi e vi, respectivamente. 
É uma ave valente e territorialista, enfrentando adversários maiores e mesmo seus predadores, 
como serpentes, gaviões e urubús, por exemplo. 
Alimentação generalista e versátil; são onívoros, consumindo frutas variadas, sementes, flores, 
insetos e outros invertebrados, ovos alheios, pequenos vertebrados e mesmo peixes e girinos, que 
pesca na flor d’água.  
Não possui dimorfismo sexual, mas pode apresentar indivíduos com luteinismo e flavismo. 
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O formato do ninho varia, sendo geralmente esférico. Gosta de 
árvores com folhas abundantes, mas pode nidificar mesmo em 
postes e outras construções. Em áreas urbanas, material encontrado 
no lixo pode ser utilizado como parte da construção.  
Costuma por de 2 a 4 ovos, que levam cerca de 15 dias para eclodir. 
Os filhotes abandonam o ninho após 25 dias, em média.  
O casal cuida da alimentação defesa dos filhotes 
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 Comum em toda a América do Sul, ocorrendo até o sul do México. 
Pode ocorrer em áreas mais isoladas, mas é muito comum em locais 
habitados, desde o campo até grandes centros urbanos.  
Pode migrar para escapar do frio. 

Grau de ameaça:  
pouco preocupante 


