
O nome da ave da vez já traz algumas das suas 
principais características: o martim-pescador-
pequeno é o menor dos martins-pescadores 
e, claro, pesca; adora uma refeição regada de 
pequenos peixes, crustáceos e anfíbios.
Com até 12,5 centímetros e cerca de 14 gramas, o 
que tem pequeno de tamanho, tem de grandeza 
em sua beleza: os machos adultos têm a coloração 
verde escuro brilhante com reflexos dourados, 
que contrastam com uma cor de ferrugem e 
mesclas brancas no peito. As fêmeas são um 
pouquinho diferentes: apresentam uma grande 
faixa verde escura no peito e uma cinta peitoral 
branca. O bacana é que, quanto mais velhos, 
mais exuberantes ficam: os jovens geralmente 
são mais pálidos e com a coloração mais opaca.
Por pescarem, o lugar mais fácil de encontra-los 
é às margens de cursos d’água com vegetação 
densa e nos manguezais. Mas não se ilude: é 
extremamente difícil conseguir avistá-lo e, mais 
ainda, fazer fotos suas. Conforme o fotógrafo 
Edson Ferreira da Veiga, vê-la por aqui é tirar 
a sorte grande. “Em minhas andanças no meio 
da mata aqui em Itapoá, em quase nove anos 
fotografando, tive o privilégio de poder observá-

la e fotografá-la apenas três vezes”, conta.
Edson lembra que em uma das vezes estava 
guiando um casal da África do Sul, que veio 
conhecer as belas aves de Itapoá: “nesse dia 
tivemos a oportunidade de apreciar a beleza 
dessa ave e pudemos contemplá-la por alguns 
minutos, mas logo alçou voo para longe de nós”. 
Alguns anos depois, com observadores da cidade 
de Pomerode, conseguiu observá-lo por muito 
tempo e até conseguiu filmá-lo. “Ele ficou um 
longo tempo a uma altura de 60 centímetros do 
riacho, pois, por ter porte pequeno, precisa ficar 
próximo da água para poder ter impulso para 
mergulhar e pescar seus peixinhos”, recorda.
Além daqui, a espécie também ocorre no estado 
do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás 
e Mato Grosso. Também ocorre do México 
à Amazônia, Bolívia e Argentina. Seu nome 
científico, Chloroceryle americana, faz referência 
ao continente que é encontrada.
Além de martim-pescador-miúdo, a espécie 
também é conhecida como martim-pescador-
anão, martinho, ariramba-miudinho e 
arirambinha.
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