
Amor e esperança, o que mais a gente precisa 
neste momento? Pois é, em dias como os que 
estamos vivendo, não poderíamos escolher uma 
ave diferente para conhecer e apreciar: com a 
cor verde da esperança e conhecida como a ave 
do amor, esse é o Tuim (Forpus xanthopterygius), 
também chamado de periquitinho.
Muito conhecido em Itapoá, ele é simpático 
e pode ser apreciado a poucos metros de 
distância. Com beleza e simpatia, carrega o 
valor de ser membro da família de aves mais 
inteligentes já conhecidas, podemos dizer que 
é parente dos papagaios, araras e periquitos. O 
que o diferencia desse último é a sua cauda mais 
curta.
Com cerca de 12 centímetros e 26 gramas, o 
Tuim é verde com excelência. Outra característica 
é que possui dimorfismo sexual, ou seja, os 
machos e fêmeas são diferentes: enquanto eles 
são marcados por uma coloração azul na asa e 
na região do dorso caudal, as fêmeas têm uma 
coloração amarelada na cabeça e nos flancos. E 
essa é uma diferença fácil de ser notada, pois 
eles sempre gostam de pousar em casais.

E é então que surge o fato de ser conhecido 
como a ave do amor. Edson Ferreira da Veiga, 
fotógrafo e observador de aves, conta que essa 
espécie, ao formar um casal, faz a escolha para 
a sua vida toda: “Quando são separados, os 
dois acabam morrendo pela falta um do outro”. 
Quando criança, presenciou de perto essa 
história de amor: enquanto um foi preso numa 
gaiola, o outro o rondou por dias e, sem comer, 
os dois acabaram partindo juntos.
O amor e cuidado entre o casal, também 
é repassado à prole: os dois se dedicam e 
geralmente costumam usar ninhos já prontos 
que estão vazios, como do joão-de-barro ou 
de pica-paus pequenos. Outro cuidado está 
entre todo o bando: um limpa a plumagem do 
outro, seja para a remoção da sujeira, questões 
hierárquicas ou mesmo por carinho: gostam de 
manter o bom convívio.
E assim, muitas são as lições que eles nos 
trazem, não é mesmo? Que possamos seguir 
com esperança, amor e liberdade, não só hoje, 
mas em todos os momentos de nossas vidas!
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