
“As aves da minha terra” 
 

Nome da espécie: Chapim-azul    

Nome científico da espécie: Cyanistes caeruleus 

Curiosidade: caeruleus é o termo latino para a cor azurite, um tipo de azul idêntico ao 
exibido por estas aves, aliás um pigmento natural (carbonato de cobre) muito utilizado nos 
tempos medievais. 
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Habitat:  

O chapim-azul distribui-se por todo o país e ocorre numa vasta gama de habitats 
arborizados como florestas caducifólias, galerias ripícolas, montados, pomares, sebes 
arbóreas e jardins. Das cinco espécies de chapins que ocorrem em Portugal, é a mais 
comum nos centros urbanos, frequentando parques, jardins e alamedas. 

 

Alimentação: 

 A sua alimentação é composta por insetos e aranhas capturados essencialmente na 
folhagem, mas durante o Outono e Inverno pode consumir frutos e sementes. 

 

Características morfológicas:  

O chapim-azul mede cerca de 12 cm e é uma das aves mais coloridas da nossa avifauna.  

A cabeça é branca, com uma lista ocular preta, um barrete azul e um colar também preto. 
O peito e o abdómen são amarelados, enquanto o dorso é cinzento-azulado. O bico e as 
patas são cinzentas escuras.  

Os juvenis no Verão possuem bochechas amarelas e boné verde acinzentado. A plumagem 
dos dois sexos é similar por isso é muito difícil distinguir o macho da fêmea. 
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Reprodução:  

Em Portugal, o Chapim-azul reproduz-se entre o início de abril e o início de maio, podendo 
variar consoante as regiões e são depositados entre 5 a 8 ovos. A espécie pode criar mais 
do que uma ninhada por ano. Os primeiros voos começam a notar-se a meados de maio 
prolongando-se até meados de junho. 

 

Abundância em Portugal: 

Distribui-se por todo o território em zonas de montados, florestas mistas, alguns parques e 
jardins, e é uma espécie comum durante todo o ano. Localmente pode ser abundante, 
sobretudo em zonas com árvores velhas e frondosas. 
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