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RESUMO 

 

As relações biológicas, utilitárias e socioculturais/socioafetivas entre o ser humano e as 

aves são compreendidas e estudadas pela etnoornitologia. A presente pesquisa teve 

como objetivo pesquisar acerca dos significados, as representações simbólicas e as 

diversas relações existentes entre os moradores de uma comunidade quilombola do 

Sertão de Pernambuco com as aves da Serra do Giz, bem como, abordar o papel que a 

comunidade pode desempenhar na busca pela conservação das aves dessa área e do seu 

entorno. Para tanto, foram entrevistados 23 indivíduos através de roteiro 

semiestruturado, complementados por entrevistas livres e conversas informais, como 

também materiais visuais. Foram registrados 147 nomes vernaculares, referentes a 110 

espécies, distribuídas em 21 ordens e 40 famílias. Foram estudados aspectos referentes 

aos critérios de nomeação das aves, nidificação, comportamento reprodutivo, hábito 

alimentar e comportamento social. Foram registrados 28 aves prenunciadores de 

acontecimentos (mudanças de tempo, morte, agouro, visitas em casa, sorte e azar). 

Foram investigados aspectos referentes à utilização das aves, as concepções dos 

informantes em relação à sua conservação e a transmissão do conhecimento 

etnoornitológico. O desparecimento de diversas aves da Serra do Giz e do seu entorno 

foi atribuído principalmente à seca e à caça (captura para o comércio ilegal, criação e 

alimentação). Foi verificado que as informações do conhecimento popular, em sua 

maior parte, condizem com a literatura científica, comprovando que os moradores da 

comunidade conhecem os aspectos biológicos e ecológicos sobre as aves e mantêm 

relações socioculturais com estas. Por se tratar de uma área que está em fase de 

tramitação para se tornar unidade de conservação, é importante o desenvolvimento de 

pesquisas que envolvam a comunidade do entorno, já que o conhecimento 

etnoornitológico detido pode fortalecer a literatura científica e ser aliado na elaboração 

de estratégias de manejo e conservação juntamente com pesquisadores e outros órgãos. 

 

Palavras-chave: Etnoornitologia. Aves. Conhecimento tradicional. Conservação. Serra 

do Giz. 
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ABSTRACT 

 

The biological, utilitarian, sociocultural and socio-affective relationships between 

humans and birds are understood and studied by ethno-ornithology. The present 

research had as objective to investigate about the meanings, symbolic representations 

and the diverse relationships existing between the inhabitants of a quilombola 

community of the semiarid of Pernambuco and the birds of Serra do Giz to address the 

role that the community can play in the conservation of birds in this area and its 

environment. For this, 23 individuals were interviewed through semi-structured script, 

complemented by free interviews and informal conversations, as well as visual 

materials. 147 vernacular names were registered, referring to 110 species, distributed in 

21 orders and 40 families. We studied aspects related to bird naming criteria, nesting, 

reproductive behavior, feeding habits and social behavior. Twenty-eight birds were 

registered as predictors of events (changes in time, death, omens, home visits, luck and 

bad luck). We investigated aspects related to the use of birds, the informants’ 

conceptions regarding their conservation and the transmission of ethno-ornithological 

knowledge. The disappearance of several birds from the Serra do Giz and its 

surroundings was mostly attributed to drought and hunting (capture for illegal trade, 

breeding and food). It was verified that the information of the popular knowledge, for 

the most part, matches with the scientific literature, proving that the inhabitants of the 

community know the biological and ecological aspects of the birds and maintains 

sociocultural relationships with them. As Serra do Giz is a new area that is in the 

process of being to become conservation unit, it is important to develop research 

involving the surrounding communities for wild birds’ conservation, since the ethno-

ornithological knowledge can strengthen the scientific literature and be an ally in the 

elaboration of conservation strategies along with researchers and other agencies. 

 

Keywords: Ethno-ornithology, birds. Traditional knowledge. Conservation. Serra do 

Giz. 
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Introdução 

 

A região Neotropical apresenta uma das mais ricas avifaunas do mundo, com 

aproximadamente 3.800 espécies nativas (GARCÍA-MORENO et al., 2007), onde o 

Brasil integra a segunda categoria de avifauna mais diversificada dessa região, 

composta por aproximadamente 1.919 espécies (PIACENTINI et al., 2015; REMSEN 

JR. et al., 2015) e constitui um grande abrigo para esses animais, por possuir uma 

variedade de biomas: as florestas da Amazônia, as florestas da Mata Atlântica, a 

Caatinga nordestina, o Cerrado e o Pantanal (SICK, 1997).  

A Caatinga é o domínio brasileiro que ocupa a quarta posição em riqueza de 

espécies de aves endêmicas, registrando 510 espécies, sendo 2,9% endêmicas e 12,6% 

ameaçadas (MARINI e GARCIA, 2005). Embora a Caatinga tenha esse reconhecimento 

em relação à importância do seu endemismo, os estudos realizados nas áreas de 

ecologia, evolução e distribuição de sua avifauna, ainda são pouco explorados quando 

comparados aos trabalhos da Amazônia (HAFFER, 1978), Cerrado (SILVA, 1995), 

Floresta Atlântica (WILLIS, 1992) e Pantanal (BROWN JR, 1986).  

Nesse contexto, o conhecimento tradicional pode fornecer informações de grande 

valor para dar suporte ao conhecimento científico, já que os povos tradicionais detêm 

muitos saberes dos recursos naturais à sua volta, pelo fato de residirem há muito tempo 

em suas comunidades e terem aprendido através de gerações. Para estudar o 

conhecimento das pessoas sobre as aves, surgiu a etnoornitologia, ciência que busca por 

meio dos seus estudos compreender as relações cognitivas, comportamentais e 

simbólicas entre os seres humanos e as aves (FARIAS e ALVES, 2007), utilizando-se 

de conhecimentos etnoecológicos e etnotaxonômicos 

Considerando que estudos envolvendo o conhecimento etnoornitológico ainda são 

incipientes no Sertão de Pernambuco, o presente estudo objetivou pesquisar o 

conhecimento que os moradores da comunidade quilombola do Leitão da Carapuça, no 

município de Afogados da Ingazeira- PE detêm acerca da biologia, aspectos 

socioculturais, utilização e conservação das aves, bem como, identificar os nomes 

vernáculos utilizados para nomeação das aves e os critérios utilizados para esta, além de 

verificar como se dá a perpetuação do conhecimento tradicional.  
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Da Etnobiologia à Etnozoologia 

 

A etnobiologia é definida como a ciência que estuda o conhecimento e as 

concepções das comunidades tradicionais acerca da relação com a natureza e que 

carrega como bases fundamentais a antropologia e a biologia (BERLIN, 1992). A 

etnobiologia traz em si a importância da valorização e do resgate de elementos culturais 

de determinado povo, além de possibilitar uma via na elaboração e desenvolvimento de 

planos de manejo em parceria com as comunidades locais (POSEY, 1987).  

Segundo Posey (1982), assim como no mundo acadêmico, os povos locais 

também são preocupados em categorizar e ordenar o universo biológico que os 

circunda. O modo como esse mundo natural é classificado e categorizado, influencia 

nos pensamentos, ações e expressão de emoções do ser humano diante da natureza. Os 

grupos sociais ao interagirem com a natureza, produzem conceitos, explicam fenômenos 

e criam nomenclaturas populares para a fauna e flora, que são resultantes da observação 

contínua e experimentação do ambiente ao seu redor e que se torna patrimônio dos mais 

variados povos (COSTA-NETO e PACHECO, 2004). 

O conhecimento adquirido sobre a natureza se desdobra em aprendizado que é 

transmitido oralmente para as futuras gerações e o fato de disseminar conhecimento 

engrandece a cultura de um povo (MORAN, 1992). Essa concepção é compartilhada por 

Martho (1996) e Maturana et al. (2001) que afirmam que os indivíduos quando 

aprendem com o meio ambiente, repassam seu saber para as gerações subsequentes e 

estas, por conseguinte, agregam novos conceitos e alteram outros passados, deixando 

novas ideias para os indivíduos que virão.  

Ao trazer à tona as formas em que o conhecimento sobre a natureza está 

organizado na sociedade, é possível perceber que existem diversas maneiras de 

apropriação do mundo natural que não são necessariamente alicerçadas no 

conhecimento pragmático da ciência formal, mas que adquire uma identidade própria a 

partir da visão dos diferentes indivíduos (BANDEIRA, 2001). 

Dentro das etnociências, a etnozoologia é o ramo que busca compreender como os 

mais variados povos percebem e interagem com os recursos faunísticos ao longo da 

história humana. Surgida em 1899, se estrutura a partir da combinação das ciências 

naturais e sociais e transita entre os métodos subjetivos das ciências sociais e os 

objetivos das ciências biológicas (ALVES e SOUTO, 2010). 
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A fase pioneira da etnozoologia brasileira está descrita nos documentos históricos 

brasileiros que descrevem a fauna local, técnicas de caça e utilização das espécies de 

animais pelos povos nativos. De acordo com Papavero (2000), as tribos indígenas de 

língua tupi desempenharam o papel de primeira escola de história natural no Brasil, no 

qual repassaram seu conhecimento da fauna e flora aos jesuítas. Com base no 

conhecimento indígena, esses religiosos elaboraram as primeiras listas e vocabulários 

faunísticos. 

No cenário atual da etnozoologia, os etnozoólogos ou outros pesquisadores têm 

desenvolvido trabalhos voltados para as seguintes áreas: I) conhecimento cultural e 

sistemas de classificação etnozoológicos (MOURÃO e NORDI, 2006; LOSS et al., 

2014); II) importância dos animais nos mitos, crenças e contos (DESCOLA, 1998; 

LOSS et al., 2013); III) aspectos da utilização dos animais pelos povos e substâncias 

naturais extraídas dos mesmos para fins cosméticos, ritualísticos, medicinais, 

alimentares, etc (ALVES, 2009a); IV) as bases culturais da domesticação e o manejo 

dos recursos faunísticos (DIGARD, 1992); V) as técnicas de coleta e o impacto gerado 

sobre as diferentes populações humanas (ALVES et al., 2009b). 

 

Etnoornitologia 

 

Ao longo da história de diversos povos, as aves sempre representaram valores 

socioculturais e antropológicos, seja por finalidades biológicas, utilitárias ou culturais 

(FARIAS e ALVES, 2007; SANTOS-FITA e COSTA-NETO, 2007). Estes valores são 

compreendidos por meio de estudos sobre aspectos gerais que permeiam as relações 

humanos/aves, entre os quais estão: etnotaxonomia, utilização das aves para a caça, 

criação, comércio, vocalização, crenças, lendas, símbolos, música e poesia 

(MARQUES, 1995; ALVES e MARQUES, 2005; FARIAS e ALVES, 2007). Esse 

conjunto de aspectos sobre o conhecimento/relação entre seres humanos e aves é 

estudado pela etnoornitologia, um dos campos da etnozoologia. 

Em 1946, a denominação “ethnoornithology” (ou etnoornitologia) foi publicada 

pela primeira vez em um trabalho que relatava o conhecimento taxonômico de aves dos 

povos Delaware, no Canadá (SPECK, 1946). Para os diversos povos, as aves 

manifestam um significado muito especial. De acordo com observações do povo Kaluli, 

na Nova Guiné, as aves eram utilizadas para expressar e comunicar sentimentos 

profundos (FELD, 1977). Para o povo Kalam, também na Nova Guiné, a ave Casuarius 
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casuarius tem posição de destaque, baseada em fatores sociais e culturais, assim como 

em concepções cosmológicas (BULMER, 1967). Entre o povo Tembo, da República 

Democrática do Congo, na África, as aves são utilizadas na medicina, alimentação e em 

rituais ou práticas de magia e socorro divino, além de serem referenciadas em tradições 

orais (KIZUNGU et al., 1998).  

No que diz respeito aos nomes vernáculos (nomes populares), segundo Berlin et 

al. (1966), nas comunidades, os critérios de nomenclatura popular utilizados para 

identificação de aves são morfológicos (cor, forma do corpo e tamanho) e ecológicos 

(hábito, habitat, reprodução, vocalização), sendo mais evidenciados os critérios 

morfológicos. Os critérios referentes ao habitat são aqueles em que as aves têm seus 

nomes atribuídos ao local onde vivem (SIGRIST, 2009). Em algumas pesquisas 

etnoornitológicas realizadas com indígenas, observou-se que existe um padrão na 

taxonomia das aves que é baseado em características mais notáveis, como a cor da 

plumagem, tamanho, comportamento, vocalização e habitat, assim como referências ao 

local de origem, uso em rituais, na alimentação e medicina (BERLIN et al., 1981). 

Segundo Sick (1997), nomes populares antigos são arraigados e imutáveis. Esses 

nomes são passados de geração em geração, das pessoas mais velhas que têm maior 

sabedoria e experiência para os mais novos, que são os aprendizes. Logo, é por meio da 

compreensão da etnosemântica que é permitido adentrar no conhecimento adquirido por 

uma sociedade sobre o meio natural no qual pertence, bem como a sua visão de mundo 

sob uma concepção cultural. 

No que tange às crenças dos povos, existem aves que são reconhecidas pelo poder 

prenunciador de acontecimentos por meio de sua emissão sonora. Marques (1998) 

denominou esses sons de ornitoáugures, sendo classificados em seis classes que 

possivelmente sejam globais: ornitoáugures meteóricos (prenunciam mudanças de 

tempo e clima), ornitoáugures funéreos (prenunciam morte), ornitoáugures funestos 

(prenunciam desgraças), ornitoáugures societários (prenunciam visitas e encontros), 

ornitoáugures ditosos (prenunciam boa notícia) e ornitoáugures fantásticos (prenunciam 

contatos com o sobrenatural). 

 

Etnoornitologia no Brasil 

 

O início da etnoornitologia no Brasil foi a partir de investigações e contribuições 

do conhecimento local sobre as aves, com a chegada dos colonizadores que catalogaram 
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nomes populares, histórias e lendas de aves contadas pelo povo, que serviu como fonte 

de informação sobre a avifauna brasileira. Na época, apesar de não terem sido 

considerados trabalhos etnoornitológicos propriamente ditos, possuíam informações de 

teor etnoornitológico e de grande importância histórica, que foram precedentes ao 

surgimento das ciências sociais ou das etnociências (FARIAS e ALVES, 2007). 

Embora em outros países já tivesse um forte alicerce, a etnoornitologia só passou 

a adquirir caráter científico no Brasil na pesquisa realizada por Jensen (1985), a partir 

do estudo de sistemas classificatórios de aves entre quatro grupos indígenas da 

Amazônia: Wayampi, Urubu-Ka’apor, Sateré-Mawé e Apalaí, em que foram 

observadas semelhanças de sistemas sociais e categóricos de classificação com os da 

sistemática lineana.  

A fase pioneira da etnoornitologia no Nordeste foi marcada pelo trabalho de 

Forbes (1881), onde foram realizadas observações de aves no Sertão e na Zona da Mata 

de Pernambuco e os resultados foram publicados por meio da apresentação de um 

itinerário com a descrição das aves observadas e coletadas, além dos nomes locais de 52 

espécies que foram supostamente recolhidos juntamente com as pessoas que o 

acompanharam durante as idas para campo. Durante o período colonial no Brasil, na 

época da ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, naturalistas e pintores europeus 

realizaram trabalhos que faziam referência às aves nacionais (TEIXEIRA, 1992). 

 

Contribuição do Conhecimento das Comunidades Locais para a Conservação da 

Fauna 

 

Em termos de conservação, é necessário evidenciar a importância do 

conhecimento popular, onde este pode ser um aliado para a criação de propostas de 

manejo embasadas em princípios de sustentabilidade e percepção dos povos locais 

(HUNTINGTON, 2000), já que em muitos países, o conhecimento ecológico local tem 

sido uma ferramenta nos estudos e relatórios de impactos ambientais, além da 

implantação de estratégias de manejo e conservação (DAVIS e WAGNER, 2003). É 

necessário contemplar os saberes e a concepção dos povos das comunidades acerca do 

ambiente em que vivem e observar o câmbio existente entre diversidade cultural e 

biológica (BERKES et al., 2000; SAIKI et al., 2009), pois torna-se difícil discutir 

acerca de uma política de conservação quando as comunidades tradicionais ficam à 

deriva dessa participação. 
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Coloca-se em pauta a reflexão de como o conhecimento ecológico local e as 

políticas de conservação podem formar pontes e estabelecerem um feedback para 

alcançarem um bem comum, que é a conservação dos mais variados ecossistemas 

juntamente com o protagonismo das comunidades tradicionais. Segundo Berkes (1998), 

inicialmente, devem ser buscadas informações dos aspectos biológicos e culturais, dos 

recursos do entorno da comunidade e se os grupos sociais utilizam seu conhecimento 

tradicional para manejá-los.  
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Área de Estudo 

 

A área da Serra do Giz é considerada um importante sítio arqueológico da pré-

história nordestina, em que são encontrados sob rochas e no interior de furnas diversos 

grafismos rupestres desenhados por povos antepassados, primeiramente os índios Cariri, 

levando a indícios que esse local serviu de habitação para esses povos e que, aos 

poucos, abandonaram as terras com a chegada dos povos civilizados, pela metade do 

século XVIII. A serra está situada num corpo sedimentar da formação Tacaratu que é 

constituída por uma série de arenitos grosseiros e feldspáticos, com níveis de caulim de 

coloração esbranquiçada. De acordo com a divisão de Zoneamento Agroecológico de 

Pernambuco, a área em estudo está inserida na Unidade Geoambiental das Serras e 

Serrotes, integrante da encosta ocidental do Planalto da Borborema, onde o clima é 

semiárido (CPRM, 2001; EMBRAPA, 2006).  

 

 

 

 

 

 

A Serra do Giz abrange comunidades tanto do município de Afogados da 

Ingazeira quanto de Carnaíba. Dentre estas, a comunidade mais próxima à Serra do Giz 

é Leitão da Carapuça, com 25 famílias residentes. Leitão da Carapuça é uma 

Fonte: Proposta de criação do refúgio de vida silvestre Serra do Giz 

Figura 1- Localização da Serra do Giz, situada entre os municípios de Afogados 

da Ingazeira e Carnaíba 
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Comunidade Remanescente de Quilombos, reconhecida pela Fundação Cultural 

Palmares. Teve sua formação em 1940, com terras herdadas por José Joaquim da Silva, 

conhecido por José Vanerando (1906-1993), que residia nas proximidades do município 

de Custódia e abrigava em sua propriedade, quilombolas migrantes de Garanhuns. Os 

cidadãos residentes foram reconhecidos como quilombolas somente em 2004 

(RODRIGUES, 2010).    

 

Material e Métodos 

 

O projeto foi autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Pernambuco e as entrevistas foram realizadas entre os meses de Abril e Junho de 2018. 

As informações foram obtidas por meio de entrevistas com a utilização de roteiros semi-

estruturados, complementadas por entrevistas livres e conversas informais 

(HUNTINGTON, 2000; MANZINI, 1990/1991). Os questionários foram aplicados nas 

residências dos informantes e apenas uma pessoa em cada residência participou da 

pesquisa, aquela que se identificou como conhecedora da avifauna silvestre da região. 

No total, foram entrevistados 23 informantes (19 homens e 4 mulheres). 

Os roteiros abordaram questões sobre o perfil sociocultural dos informantes e 

conhecimento sobre a avifauna local, como espécies da avifauna silvestre da Serra do 

Giz que existem e as que eram observadas no passado, biologia das aves (reprodução, 

alimentação, migração, comportamento social), relações estéticas, significado cultural 

das aves locais, aspectos referentes à utilização, conservação e transmissão de 

conhecimento entre os informantes. 

As entrevistas foram gravadas mediante consentimento livre e esclarecido do 

informante, ou anotadas, e as espécies da avifauna silvestre foram indicadas pelos 

moradores durante a entrevista e identificadas através da utilização de guias fotográficos 

(Ver em anexos), com o auxílio de pesquisadores familiarizados com a fauna da região 

e os nomes vernaculares das espécies (ALVES e ROSA, 2006). As entrevistas tiveram 

duração entre 17 e 172 minutos.  

As informações foram analisadas em uma abordagem qualitativa que seguiu o 

modelo de união das diversas competências individuais, considerando todas as 

informações fornecidas por todos os informantes, sem exclusão (MARQUES, 1991). 
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Perfil Sociocultural 

 

Durante o período de realização do presente estudo foram entrevistados 23 

indivíduos distribuídos entre homens (n=19) e mulheres (n=4), com uma faixa etária de 

20 a 92 anos entre os homens e 32 a 82 anos entre as mulheres. As informações sobre o 

perfil sociocultural dos entrevistados encontram-se na Tabela 1. 

  

Tabela 1. Parâmetros socioculturais dos moradores da comunidade do entorno da Serra 

do Giz. 

 

                             Parâmetros Informantes (%) 

Idade 

Homem 

20-30 

31-40 

41-50 

51-60 

71-80 

81-92 

 

01 (4%) 

  07 (31%) 

  03 (13%) 

  04 (18%) 

02 (9%) 

02 (9%) 

 

Mulher 

31-40 

51-60 

71-80 

81-90 

 

 

01 (4%) 

01 (4%) 

  01 (4%) 

  01 (4%) 

 

 

Estado civil 

Casados 

Solteiros 

Viúvos 

     13 (56%) 

     05 (22%) 

     05 (22%) 

Escolaridade 

Nunca estudaram 

Analfabeto funcioal 

Ensino fundamental incompleto 

Ensino fundamental completo 

Ensino médio completo 

             01 (4%) 

     04 (21%) 

     14 (60%) 

             02 (8%) 

   02 (8%) 

Moradores por residência 

01 

02 

03 

04 

05 

 

 

 

     06 (26%) 

    04 (17%) 

    06 (26%) 

    06 (26%) 

  01 (5%) 

 

 

 

Tempo de residência 

< 05 anos 

05 - 10 anos 

> 10 anos 

        05 (22%) 

        03 (13%) 

        15 (65%) 
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A naturalidade dos entrevistados é, principalmente, o município de Custódia, 

Pernambuco (n=12), em diferentes comunidades rurais. Também foram citados os 

municípios de Afogados da Ingazeira (n=4), Carnaíba (n=1) e Iguaracy (n= 1). Uma 

entrevistada é natural da Paraíba, do município de Santana do Congo (n=1). 

Dentre os entrevistados, todos são agricultores (n=23) e possuem renda inferior a 

um salário mínimo. Mesmo aqueles que não têm a agricultura como principal atividade 

geradora de renda, aproveitam a terra para plantar ou criar animais.  

 

Etnotaxonomia das Aves 

 

Durante o estudo etnoornitológico, foram registrados 147 nomes vernaculares, 

que correspondem a 110 espécies da literatura científica, distribuídas em 21 ordens e 40 

famílias. Em relação às famílias com maior número de espécies citadas, destacam-se a 

Columbidae (8 espécies), Thraupidae (8 espécies), Emberezidae (6 espécies), 

Tyrannidae (7 espécies),  Thamnophilidae (6 espécies), Tinamidae (6 espécies) e 

Cuculidae (5 espécies). As espécies registradas encontram-se na Tabela 1. 

Na composição estrutural dos nomes, foram citados 76 nomes binomiais e 71 

monomiais, acordando com o sistema de Berlin (1992), em que a estrutura dos nomes 

nas classificações etnobiológicas é comumente binomial. Foi possível observar que 

dentre os nomes vernaculares mencionados, 20,37% baseiam-se em critérios 

nomenclaturais que fazem referência aos aspectos morfológicos (cor, forma do corpo e 

tamanho), 20,43% baseiam-se em critérios ecológicos (habitat, vocalização, alimentação 

e reprodução) e 12,33% baseiam-se em outros critérios (comportamental, acontecimento 

ligado ao tempo, nomes associados à país e animais). Das outras espécies em que seus 

nomes vernaculares não fizeram menção a nenhum desses critérios, correspondeu a 

46,87%. Foi possível observar que em alguns casos, uma mesma ave teve mais de um 

critério de nomeação (morfológico e ecológico). 

Embora no presente estudo a maioria dos nomes vernaculares não esteja vinculada 

aos critérios morfológicos e ecológicos, Farias e Alves (2007) afirmam que as pessoas 

geralmente atribuem essas características mais notáveis para nomeá-las.  

No que diz respeito à cor, o lambú-do-pé-roxo (Crypturellus tataupa), lambú-do-

pé-vermelho (Crypturellus parvirostris), urubu-de-cabeça-vermelha (Cathartes aura), 

urubu-de-cabeça-amarela (Cathartes burrovianus), urubu-de-cabeça-preta (Coragyps 

atratus), rolinha-roxa\vermelha (Columbina talpacoti), rolinha-azul (Claravis pretiosa), 
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sanhaçu-azul (Tangara cayana), rolinha-branca (Columbina picui), asa-branca 

(Patagioenas picazuro), anum-preto (Crotophaga ani), anum-branco (Guira guira), 

azulão (Cyanoloxia brissonii), nego-tiziu (Volatina jacarina), sabiá-branca (Turdus 

leucomenas), sabiá-de-papo-amarelo (Turdus rufiventris), chorró-vermelho (Taraba 

major), cabeça-vermelha (Paroaria dominicana) e casaca-de-couro (Pseudoseisura 

cristata).  

No tocante a forma do corpo, o beija-flor-rabo-de-tesoura/tesourão (Eupetomena 

macroura), sebito (Todirostrum cinereum), sebito/sebito-mago (Polioptila plumbea), 

bacurau-rabo-de-tesoura (Hydropsalis torquata) e sabiá-bico-de-osso (Turdus 

amaurochalinus) foram citados. Em relação ao tamanho, foi mencionado o corujão 

(Megascops choliba). 

Dentre os critérios nomenclaturais referentes à ecologia das aves, o hábitat, a 

vocalização, a alimentação, a reprodução e o comportamento estiveram associados a 

estes. Em relação ao hábitat, foram citadas: lambú-de-capoeira (Crypturellus 

parvirostris), galinha d’água (Gallinula galeata/Porphyrio martinica), coruja-

buraqueira (Athene cunicularia), xexéu-de-bananeira (Icterus pyrrhopterus), sabiá-

laranjeira (Turdus rufiventris), pinto-do-mato (Myrmochilus strigilatus), bem-te-vi-da-

mata (Empidonomus varius), sabiá-da-mata (Turdus leucomenas) e guriatã-de-coqueiro 

(Coereba flaveola).   

Tratando-se dos nomes ligados à vocalização das aves, destacaram-se: acauã 

(Herpetotheres cachinnans), cancão (Cyanocorax cyanopogon), vim-vim (Euphonia 

chlorotica), bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), rolinha-fogo-pagô (Columbina 

squammata), trinta-e-cinco (Stigmatura napensis), tiotonho (Synallaxis frontalis), alma-

de-gato (Piaya cayana), Jesus-meu-Deus (Zonotrichia capensis), tiziu (Volatina 

jacarina), três-coco (espécie não identificada) e planta-milho (espécie não identificada) 

Na formação de nomes ligados à alimentação, cinco etnoespécies foram citadas 

pelos informantes: gavião-pega-pinto (Rupornis magnirostris), papa-lagarta (Coccyzus 

melacoryphus), papa-arroz (Chrysomus ruficapillus), papa-capim (Sporophila 

nigricollis) e pescador (Chloroceryle americana). Quanto aos nomes ligados ao 

comportamento reprodutivo, duas etnoespécies relacionam-se com a construção de 

ninhos: fura-barreira (Nystalus maculatus) e João-de-barro (Furnarius leocopus).    

Foi observado um tipo de comportamento no salta-caminho (Zonotrichia 

capensis), que se movimenta e dá pequenos saltos, como afirma Lima (2004), o que 

caracteriza sua nomeação. Foi mencionado a ligação de um nome popular à ocorrência 
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de chuvas: anum-de-enxurrada (Crotophaga ani). Houveram nomes vernaculares 

relacionados a nome de país: sabiá-Jamaica (Turdus rufiventris) e animais: sanhaçu-de-

macaco (Tangara cayana), bem-te-vi-boi (Myiarchus tyrannulus), sangue-de-boi 

(Compsothraupis loricata), rolinha-cascavel (Columbina squammata), coruja-boi 

(Megascops choliba) e espanta-veado (Synallaxis frontalis). 

 

Tabela 2. Lista das espécies de aves da Serra do Giz e do seu entorno registradas a partir 

de entrevistas na comunidade Leitão da Carapuça 

 

Táxon Nome vernacular 

Tinamiformes  

Tinamidae  

Crypturellus tataupa Lambú-do-pé-roxo
2
 

Crypturellus parvirostris Lambú-de-capoeira, lambú-do-pé-vermelho
2
 

Nothura boraquira Codorniz
1
 

Nothura maculosa Codorna
2
 

Crypturellus noctivagus Zabelê
2
 

Rhynchotus rufescens Perdiz
2
 

Anseriformes  

Anatidae  

Dendrocygna viduata Marreco 

Galliformes  

Cracidae  

Penelope superciliaris Jacupemba
2
 

Penelope jacucaca Jacu
2
 

Podicipediformes  

Podicipedidae  

Tachybaptus dominicus Mergulhão 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxjOD1p8vYAhWRSN8KHTXJC4sQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wikiaves.com.br%2Fcodorna-do-nordeste&usg=AOvVaw0A3cENhArXSO7N9GAQsiPr
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Pelecaniformes 

Ardeidae  

Bubulcus ibis Garça 

Ardea alba Garça 

Cathartiformes  

Cathartidae  

Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta 

Sarcoramphus papa Urubu-rei
1
 

Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha 

Cathartes burrovianus Urubu-de-cabeça-amarela 

Accipitriformes  

Accipitridae  

Rupornis magnirostris Gavião-pega-pinto 

Heterospizia meridionalis Gavião 

Falconiformes 

Falconidae 

 

Herpetotheres cachinnans Cauã (Acauã) 

Caracara plancus Carcará 

Gruiformes  

Aramidae  

Aramus guarauna Carão
2
 

Aramides sp. Saracura
2
 

Rallidae  

Gallinula galeata Galinha d’água 

Phorphyrio martinica Galinha d’água 

Cariamiformes  

Cariamidae  

Cariama cristata Sariema 

Charadriiformes  

Charadriidae  

Vanellus chilensis Tetéu 

Jacanidae  

http://www.avesderapinabrasil.com/lista.htm#accipitriformes
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Jacana jacana Jaçanã 

Columbiformes  

Columbidae  

Leptotila verreauxi Juriti 

Columbina talpacoti 
Rolinha-roxa, rolinha-caldo-de-feijão, rolinha-

vermelha 

Columbina squammata Rolinha-fogo-pagô, rolinha-cascavel
2
 

Claravis pretiosa Rolinha-azul
1
 

Columbina picui Rolinha-branca 

Columbina minuta Rolinha-cafofa 

Zenaida auriculata Arribaçã, rebaçã, ribaçã
1
 

Patagioenas picazuro Asa-branca
1
 

Psittaciformes  

Psittacidae  

Forpus xanthopterygius Pacu, periquito 

Eupsittula cactorum Gangarra, maritaca, griguilim 

Amazonia aestiva Papagaio
2
 

Primolius maracanã Maracanã
2
 

Cuculiformes  

Cuculidae  

Piaya cayana Alma-de-gato 

Coccyzus melacoryphus Papa-lagarta, lagartão 

Crotophaga ani Anum-preto, anum-de-enxurrada 

Guira guira Anum-branco 

Tapera naevia Peitica 

Strigiformes  

Strigidae  

Athene cunicularia Coruja-buraqueira 

Tyto furcata Rasga-mortalha 

Megascops choliba Corujão, coruja-boi 

Glaucidium brasilianum Caburé 

Caprimulgiformes  

Nyctibiidae  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOkdyw68TYAhULSSYKHZ8mBN0QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wikiaves.com.br%2Falma-de-gato&usg=AOvVaw2arlLKcUM3NXsHweDjpGy-
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG2Z6kxcnYAhWN0VMKHZnLD8YQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wikiaves.com.br%2Fpapa-lagarta-acanelado&usg=AOvVaw3b-kvtHqizGIrWhq1lsOF2
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Nyctibius griseus Mãe-da-lua 

Caprimulgidae  

Hydropsalis hirundinacea Bacurau 

Hydropsalis torquata Bacurau-rabo-de-tesoura 

Hydropsalis albicolis Bacurau 

Apodiformes  

Trochilidae  

Chlorostilbon lucidus Beija-flor 

Eupetomena macroura Beija-flor-rabo-de-tesoura, bizunga, bizungão 

Coraciiformes  

Alcedinidae  

Chloroceryle americana Pescador 

Galbuliformes  

Bucconidae  

Galbula ruficauda Nome vernacular não informado 

Nystalus maculatus Fura-barreira, cololô, cochilão 

Piciformes  

Picidae  

Colaptes melanochloros Pica-pau, pinica-pau 

Piculus chrysochloros Pica-pau, pinica-pau 

Veniliornis passerinus Pica-pau, pinica-pau 

Passeriformes  

Thamnophilidae  

Herpsilochmus sellowi Chorró 

Taraba major Chorró, chorró-vermelho 

Thamnophilus capistratus Choca 

Myrmochilus strigilatus Pinto-do-mato 

Formicivora grisea Chorró 

Formicivora melanogaster Gatinha-preta, fura-estrela 

Grallariidae  

Hylopezus ochroleucus Pompeu 

Dendrocolaptidae  

Campylorhamphus trochilirostris Nome vernacular não informado 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixlce1qMvYAhXjSd8KHUUpB60QFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wikiaves.com.br%2Fbacurauzinho-da-caatinga&usg=AOvVaw1yigESWorGoAg6ozqgzSNe
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi79s7BzsnYAhVEu1MKHQSkAowQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wikiaves.com.br%2Fpica-pau-dourado-escuro&usg=AOvVaw0y6EtUOSDGmGRKB_2lXNg3
http://www.wikiaves.com.br/thamnophilidae
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg_7-Sx8nYAhUMfVMKHc6rChAQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wikiaves.com.br%2Fchorozinho-da-caatinga&usg=AOvVaw18dgPLk5oFXso0kfubzQ8b
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Furnariidae  

Pseudoseisura cristata Casaca-de-couro 

Furnarius leucopus João-de-barro 

Synallaxis frontalis Tiotonho, espanta-veado, Mané-tiotonho 

Synallaxis hellmayri João-chique-chique, Mará, cajarana 

Rhynchocyclidae  

Todirostrum cinereum Sebito, ferrero, manteiguinha 

Hemitriccus margaritaceinventer Lelé, ceguinho 

Tyrannidae  

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 

Empidonomus varius Bem-te-vi-da-mata 

Fluvicola nengeta Lavandeira 

Stigmatura napensis Trinta-e-cinco 

Myiarchus tyrannulus Bem-te-vi-boi 

Elaenia flavogaster Tontinha, Maria-tonta 

Tyrannus melancholicus Suiriri, marica 

Vireonidae  

Cyclarhis gujanensis Bico-duro 

Corvidae  

Cyanocorax cyanopogon Cancão 

Troglodytidae  

Troglodytes musculus Richinó, garrincha 

Polioptilidae  

Polioptila plumbea 
Sibito, manteguinha, sibito-mago, tiinha, caga-

sebo 

Turdidae  

Turdus rufiventris 
Sabiá-laranjeira, sabiá-gonga, sabiá-de-papo-

amarelo, sabiá-jamaica 

Turdus leucomenas Sabiá-branca, sabiá-da-mata 

Turdus amaurochalinus Sabiá-bico-de-osso 

Mimidae  

Mimus saturninus Sabiá-caga-sebo, sebeiro 

Coerebidae  

http://www.wikiaves.com.br/rhynchocyclidae
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXl-3l6sTYAhWK5yYKHQ3HDtEQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wikiaves.com.br%2Fbem-te-vi&usg=AOvVaw00p6p29xGcSymKGj6F5n07
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Coereba flaveola Guriatã, guriatã-de-coqueiro 

Thraupidae  

Paroaria dominicana Galo-de-campina, cabeça-vermelha 

Tangara sayaca Sanhaçu, sanhaçu-azul 

Lanio pileatus Maria-fita 

Tachyphonus rufus Sabino 

Tangara cayana Sanhaçu-de-macaco 

Euphonia chlorotica Vim-vim 

Saltator similis Trinca-ferro, estevo
2
 

Compsothraupis loricata Sangue-de-boi 

Emberezidae  

Zonotrichia capensis Salta-caminho, Jesus-meu-deus, tico-tico, 

chiquin 

Sicalis flaveola Canário-da-terra
2
 

Volatina jacarina Nego-tiziu
1
 

Sporophila albogularis Golinha 

Sporophila lineola Bigodinho
1
 

Sporophila nigricollis Papa-capim 

Cardinalidae  

Cyanoloxia brissonii Azulão, azulão-de-urtiga
2
 

Icteridae  

Icterus jamacaii Chofréu, concriz
2
 

Icterus pyrrhopterus Xexéu-de-bananeira
2
 

Chrysomus ruficapillus Papa-arroz 

Gnorimopsar chopi Craúna (Graúna)
2
 

Fringillidae  

Sporagra yarrellii Pintassilgo
2
 

Espécies não identificadas  

 Três-coco
2
 

 Numaral 

 Planta-milho 

 Pedrês
2 

Pitangó 

1
Aves observadas raramente, 

2
Aves observadas no passado 
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Aves Observadas no Passado 

 

Das espécies que eram frequentemente observadas no passado, foram citadas o 

chofréu (Icterus jamacaii), azulão (Cyanoloxia brissonii), xexéu (Icterus pyrrhopterus), 

saracura (Aramides sp.), jacu (Penelope jacucaca), jacupemba (Penelope superciliaris), 

craúna (Gnorimopsar chopi), trinca-ferro (Saltator similis), pintassilgo (Sporagra 

yarrellii), canário-da-terra (Sicalis flaveola), asa-branca (Patagioenas picazuro), 

rolinha-fogo-pagô (Columbina squammata), codorna (Nothura maculosa) lambú-do-pé-

vermelho (Crypturellus parvirostris), lambú-do-pé-roxo (Crypturellus tataupa), perdiz 

(Rhynchotus rufescens), zabelê (Crypturellus noctivagus) e três-coco (espécie não 

identificada), com destaque para o chofréu (Icterus jamacaii), xexéu (Icterus 

pyrrhopterus) e azulão (Cyanoloxia brissonii). As espécies ameaçadas no Brasil, 

constantes na Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção 

(BRASIL, 2014), estão na Tabela 2. Os relatos dos informantes sobre aves que eram 

observadas no passado estão na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Classificação do estado de conservação das espécies de acordo a Lista 

Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção 

 

Espécie Estado de conservação 

Sporagra yarrellii (Pintassilgo) VU 

Penelope jacucaca (Jacu) VU 

Penelope superciliaris alagoensis (Jacupemba) CR 

Crypturellus noctivagus zabele (Zabelê) VU 

CR – Criticamente em Perigo, VU – Vulnerável 

 

Aspectos Reprodutivos 

 

Questionados se sabem quando uma ave está construindo seu ninho, todos os 

informantes declararam saber, pois observam diferentes comportamentos que levam à 

essa conclusão, como o transporte de materiais, a ocorrência de revezamento entre o 

casal durante esse transporte e o canto ritmado entre eles. Para 74% dos entrevistados, 

as aves não fazem seus ninhos no mesmo local, ou seja, a cada vez que procriam, seus 

ninhos são construídos em locais distintos dos anteriores. 
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Foi relatado que grande parte dos ninhos é arborícola, exceto de algumas aves 

como a lambú (Crypturellus tataupa/Crypturellus parvirostris), codorna (Nothura 

maculosa), bacurau, caburé (Glaucidium brasilianum), codorniz (Nothura boraquira), 

tetéu (Vanellus chilensis) e juriti (Leptotila verreauxi), que costumam fazer seus ninhos 

no chão. Além de ficarem situados em árvores, os locais de nidificação também podem 

ser em cupins, ocos de árvores, pedras, barrancos, antenas e dentro de residências 

(Tabela 4).  

 

Tabela 4. Etnodescrição dos locais de nidificação das aves 

 

Local de nidificação Espécie 

Galho de urtiga Beija-flor 

Sob pedras e lajes Bacurau 

Chão 

Lambú, Tetéu (Vanellus chilensis), 

Codorna (Nothura maculosa), Codorniz 

(Nothura boraquira) e Cajarana (espécie 

não identificada) 

Casa-de-barro João-de-barro (Furnarius leocopus) 

Ocos de árvores Pica-pau 

Cupins Gangarra (Eupsittula cactorum) 

Ocos de árvores e cupins 
Maracanã (Primolius maracana) e 

Papagaio (Amazonia aestiva) 

Orifícios de rochas Urubu 

Barrancos Fura-barreira (Nystalus maculatus) 

Ninhos de outras espécies Cancão (Cyanocorax cyanopogon) 

Antenas e dentro de residências Richinó (Troglodytes musculus) 

Árvores Demais espécies 

 

Quanto aos materiais utilizados na construção dos ninhos, foram citados galhos 

(rolinha, bacurau), espinhos (casaca-de-couro), capim (rolinha, beija-flor e galo-de-

campina), barro (João-de-barro), folhas, penas de galinha, lã, algodão (beija-flor), ossos 

de cobra (casaca-de-couro), pedaços de tecido (casaca-de-couro), plástico e fezes de 

animais. Diversos comportamentos reprodutivos foram registrados, como a ocupação de 
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ninhos alheios, que é realizada pelo gangarra (Eupsittula cactorum) e cancão 

(Cyanocorax cyanopogon). Algumas informações referentes ao comportamento 

reprodutivo de duas aves não foram encontradas na literatura científica: uma espécie 

não identificada de beija-flor que realiza a construção do ninho em galho de urtiga, 

utilizando-a como barreira de proteção e a citação de uma espécie não identificada, que 

realiza a construção de seu ninho próximos a enxus: “Tem um passarinho amarelo que 

só faz o ninho onde tem um enxu-de-capa-branca. Ele só faz o ninho no canto onde tem 

um enxu pra se proteger, aí na hora que mexer, aí tem o enxu.” (Homem, 73 anos) 

Em relação ao período reprodutivo das aves, 96% dos informantes afirmaram que 

ocorre durante o período chuvoso, entre os meses de janeiro a junho, quando os níveis 

de precipitação na região são maiores, porque nesse período há um aumento na 

disponibilidade de alimento, que proporciona as aves genitoras satisfazer as 

necessidades nutricionais de sua prole e garantir a sobrevivência da mesma. Segundo 

Coppack e Pulido (2004), por não terem a capacidade de armazenar nutrientes, as aves 

necessitam de uma fonte externa de nutrientes, que é obtida quando há um aumento nos 

níveis de precipitação. Desse modo, o regime pluvial tem influência na dinâmica 

reprodutiva das aves, que de certa forma, regula os recursos alimentícios que são 

utilizados para os gastos energéticos no período reprodutivo (POULIN et al., 1992). Os 

relatos dos informantes sobre o período reprodutivo das aves encontram-se na Tabela 5.  

 

Tabela 5. Relatos dos informantes sobre o período reprodutivo das aves 

 

“Quando batem as trovoadas em janeiro, que a floresta começa a ficar verde, você 

pode perceber que todo tipo de passarinho é pondo, chocando.” (Homem, 35 anos) 

“Porque fica mais fácil pra eles criar os filhos deles, porque no verão é mais puxado e 

quando é no inverno aparece uma flor de mato, aparece um besouro, aparece uma 

coisa ou outra pra eles.” (Homem, 48 anos) 

“Eu sei que a produção dos pássaros é de janeiro até o mês de São João, de maio pra 

São João já tão tudo já voando. Os que eu tenho conhecido, a produção deles é no 

inverno, começa nas trovoadas de janeiro até o meio do ano.” (Homem, 92 anos) 
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Comportamento Social das Aves 

 

Os informantes demonstraram deter conhecimento acerca do comportamento 

social de algumas espécies, onde algumas foram descritas na literatura científica (Tabela 

6). Foram identificadas como aves que vivem em bando, a arribaçã (Zenaida 

auriculata), papagaio (Amazonia aestiva), pacu (Forpus xanthopterygius), cancão 

(Cyanocorax cyanopogon), asa-branca (Patagioenas picazuro), maria-fita (Lanio 

pileatus), jacu (Penelope jacucaca), rolinha, golinha (Sporophila albogularis), 

pintassilgo (Sporagra yarrellii), lambú (Crypturellus tataupa/Crypturellus parvirostris), 

juriti (Leptotila verreauxi), galo-de-campina (Paroaria dominicana) e gangarra 

(Eupsittula cactorum). Como aves que vivem em casal, foram identificadas a rolinha, 

galo-de-campina (Paroaria dominicana), juriti (Leptotila verreauxi), lambú 

(Crypturellus tataupa/Crypturellus parvirostris), bacurau, canário-da-terra (Sicalis 

flaveola), pintassilgo (Sporagra yarrellii), golinha (Sporophila albogularis), casaca-de-

couro (Pseudoseisura cristata) e juriti (Leptotila verreauxi). Em alguns momentos, a 

juriti (Leptotila verreauxi), asa-branca (Patagioenas picazuro), chorró, gavião e bacurau 

podem ser avistados solitariamente. 

 

Tabela 6. Descrição científica do comportamento social das aves 

 

Arribaçã (Zenaida auriculata) 

A arribaçã é uma espécie que costuma 

aparecer em bandos (AZEVEDO-

JÚNIOR e LARRAZÁBAL, 2002). 

Cancão (Cyanocorax cyanopogon) 

O cancão é uma ave que vive em bandos 

no cerrado, matas de galeria e na 

caatinga (ROMA, 2000). 

Golinha (Sporophila albogularis) 

O golinha vive em pequenos grupos ou 

misturados com grupos de outras 

espécies (ROMA, 2000). 

Canário-da-terra (Sicalis flaveola) 

O canário-da-terra é uma ave que é 

encontrada vivendo em grandes bandos, 

formados por exemplares jovens (SICK, 

1997). 
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Asa-branca (Patagioenas picazuro) 

A asa-branca é uma espécie que vive em 

bandos, podendo chegar a reunir mais de 

200 aves (SILVEIRA, 2013). 

 

Quando questionados em relação ao (s) melhor (es) horário (s) para ouvir as aves, 

os informantes relataram que é pela manhã (95%) e ao fim da tarde (5%), 

principalmente porque a manhã é considerada mais fria e por ser o período em que as 

aves iniciam suas buscas por alimentação e água. Essas informações do pico de 

atividade canora das aves são encontradas em Andrade (1997), onde o mesmo afirma 

que as aves iniciam suas atividades na alvorada, quando se deslocam dos seus locais de 

pernoite para alimentar-se. 

Dentre as etnoespécies, dez foram consideradas ariscas: lambú (Crypturellus 

parvirostris), juriti (Leptotila verreauxi), asa-branca (Patagioenas picazuro), arribaçã 

(Zenaida auriculata), bem-te-vi (Pintangus sulphuratus), rolinha-branca (Columbina 

picui), rolinha-caldo-de-feijão (Columbina talpacoti), xexéu-de-bananeira (Icterus 

pyrrhopterus), azulão (Cyanoloxia brissonii) e galo-de-campina (Paroaria dominicana).  

Para Lima (2004), o lambú (Crypturellus parvirostris) é uma ave muito arisca e 

que dificilmente é observada, podendo causar espanto se encontrada despercebida 

porque voa fazendo um grande barulho. Segundo Sick (1997), a juriti é uma pomba 

muito arisca. 

Ao serem questionados sobre quais aves consideram agressivas, mencionaram: 

bem-te-vi, cancão (Cyanocorax cyanopogon), gavião, carcará (Caracara plancus), 

corujão, tetéu (Vanellus chilensis), galo-de-campina (Paroaria dominicana), urubu, 

azulão (Cyanoloxia brissonii) e casaca-de-couro (Pseudoseisura cristata).  

O bem-te-vi é considerado uma ave agressiva pelo fato de atacar outras aves que 

estejam próximas ao seu ninho, como pode ser observado no seguinte relato: 

“Os bem-te-vi ataca os passarinho, se o gavião ou carcará for pra o lado dele, onde 

tá os filhote dele, eles ataca, junta 2, 3, aí vai por de trás atacando, até que desaparece.” 

(Homem, 73 anos) 

  Segundo Marchini e Ferraz (2014), o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) pode até 

mesmo ameaçar aves de maior porte, impedindo-as de que se aproximem do seu 

território. Outra espécie territorialista é o tetéu (Vanellus chilensis), que pode chegar a 

atacar pessoas que se aproximarem do seu ninho, conforme informado abaixo: 
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“Tetéu se você passar perto do ninho dele, ele avoa na sua cabeça.” (Homem, 48 

anos) 

“Tetéu é manso, mas quando tá de filhote, ele é agressivo. Se ele tiver choco, ele 

ataca até você.” (Homem, 35 anos) 

   Para Costa (2002), esse é um dos tipos de comportamento defensivo 

denominado de “perseguição”, que o tetéu (Vanellus chilensis) realiza quando detecta 

um intruso no seu território e sobrevoa em sua direção (Figura 2). 

 

 

 

 

 

     22222222222 

 

Aves que Realizam Migração 

 

Ao serem questionados em relação se sabem que as aves realizam migração, 91% 

dos informantes têm conhecimento que as aves realizam tal processo. Foi possível 

verificar que as migrações realizadas pela arribaçã (Zenaida auriculata), rolinha-azul 

(Claravis pretiosa), galinha d’água (Gallinula galeata), o mergulhão (Tachybaptus 

dominicus) e o bigodinho (Sporophila lineola) ocorrem devido a uma maior oferta de 

recursos (água e alimento) no período do inverno, no semiárido nordestino, 

corroborando com Rappole (1995), ao afirmar que as migrações são respostas às 

mudanças sazonais e estão intimamente ligadas à disponibilidade de recurso em uma 

Fonte: COSTA (2002) 

Figura 2. Comportamentos defensivos do tetéu (Vanellus chilensis): ataque, vigilância, 

perseguição e manobras de distração 
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determina área. À medida que o verão inicia e a abundância de recursos vai tornando-se 

escassa, essas aves se deslocam para outros lugares, como registra o trecho abaixo:  

“Eu tenho pra mim que elas vão pra onde tem mais água, que elas tão aqui no 

tempo da chuva. Se tiver começando a seca, elas já muda, aí a gente pensa assim: que 

ela vai procurar um lugar que tem bastante água.” (Homem, 32 anos) 

Os informantes relataram que durante a estação chuvosa, a arribaçã (Zenaida 

auriculata) realiza deslocamentos sazonais em busca de água e alimento, sendo avistada 

sempre no período de amadurecimento das sementes do feijão (Phaseolus vulgaris L.) e 

do marmeleiro (Croton blanchetianus Baill.). Para Antas (1986), essas plantas da 

família Euphorbiacea constituem uma das fontes de alimentação para essa espécie 

migrante, destacando-se principalmente, o marmeleiro.  

“A rebaçã a gente não vê não, ela só vem na época da semente do marmeleiro.” 

(Homem, 36 anos). 

A razão pela qual a arribaçã (Zenaida auriculata) é avistada na fase de 

frutificação das sementes de Euphorbiáceas é decorrente da precipitação pluviométrica 

no período chuvoso, e que, ao mesmo tempo, é fator limitante para a espécie (ANTAS, 

1986), pois uma possível escassez de água e alimento seria uma barreira para os 

deslocamentos da mesma na região.  

O bigodinho (Sporophila lineola) também foi citado como ave ocorrente apenas 

no período do inverno, concordando com Lima (2004). Segundo Silva (1995), quando a 

Caatinga está na época seca, essa espécie migra, passando pela Amazônia Oriental para 

os Llanos da Venezuela.  

 

Etnodescrição e descrição científica do hábito alimentar das aves 

 

Das aves que tiveram seu hábito alimentar descrito, a maioria alimenta-se de 

sementes (11 espécies), seguida de frutas (7 espécies), insetos (4 espécies), carne de 

animais vivos (3 espécies), flor (2 espécies) e carne em decomposição (1 espécie) 

(Tabela 7). As informações fornecidas pelos informantes corroboram com a literatura 

científica (Tabela 8). 
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Tabela 7. Etnodescrição do hábito alimentar das aves 

 

Etnoespécie 
Etnodescrição do hábito 

alimentar 
Descrição científica 

Gavião (Rupornis 

magnirostris) 
Pinto, frango Carnívoro 

Juriti (Leptotila 

verreauxi) 

Come mais semente de feijão 

brabo, de marmeleiro e de 

jitirana na época do inverno 

Granívoro 

Rolinha 

Semente de feijão brabo, 

marmeleiro e de jitirana, 

insetos 

Granívoro 

Insetívoro 

Jacu (Penelope jacuaca) 

Jacupemba (Penelope 

superciliaris alagoensis) 

Flor de cipó, frutas do mato 

(juá, pau d’arco, cambuí), 

milho 

Herbívoro 

Frugívoro 

Granívoro 

Chofréu (Icterus 

jamacaii) 
Fruta de mandacaru Frugívoro 

Lambú-do-pé-roxo 

(Crypturellus tataupa) 

Lambú-do-pé-vermelho 

(Crypturellus 

parvirostris) 

Semente do mato Granívoro 

Gangarra (Eupsittula 

cactorum), pacu (Forpus 

xanthopterygius) e 

papagaio (Amazonia 

aestiva) 

Milho 

 
Granívoro 

Galo-de-campina 

(Paroaria dominicana) 

Semente de feijão brabo, 

marmeleiro e jitirana 

Coroa de frade e fruta de 

mandacaru 

Granívoro 

Frugívoro 

Beija-flor 
Coroa de frade e fruta de 

mandacaru 
Frugívoro 
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Golinha (Sporophila 

albogularis) 
Semente de capim Granívoro 

Urubu-de-cabeça-preta 

(Coragyps atratus) 
Resto de animais mortos Necrófago 

Urubu-rei (Sarcoramphus 

papa) 
Frango, galo Carnívoro 

Vim-vim (Euphonia 

chlorotica) 

Feijão, erva-de-passarinho 

(enxerto) 

Granívoro 

Frugívoro 

Arribaçã (Zenaida 

auriculata) 

Coroa de frade e fruta de 

mandacaru 
Frugívoro 

Papa-lagarta (Coccyzus 

melacoryphus) 
Lagarta Insetívoro 

Pintassilgo (Sporagra 

yarrellii) 
Semente de capim Granívoro 

Asa-branca (Patagioenas 

picazuro) 
Semente do mato Granívoro 

Anu-branco (Guira guira) 

e anu-preto (Crotophaga 

ani) 

Insetos, calango, cobra 
Insetívoro 

Carnívoro 

Lavandeira (Fluvicola 

nengeta) 
Borboleta Insetívoro 

Bigode (Sporophila 

lineola) 
Semente de capim Granívoro 

Espécies não identificadas 

Fruta do juá, araçá, bananinha, 

facheiro, manga, goiaba, 

jabuticaba, umbu, caju, pinha, 

pimenta, pimentão 

Frugívoro 

 Herbívoro 

 

Tabela 8. Descrição científica do hábito alimentar das aves 

 

Gavião  
Caça lagartixas, pequenas cobras, aves, 

morcegos e grandes insetos (SICK, 1997) 
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Juriti (Leptotila verreauxi) 

Rolinha 

Asa-branca (Patagioenas picazuro) 

Alimentam-se de sementes e frutos 

caídos (SICK, 1997) 

Jacu (Penelope jacuaca) e Jacupemba 

(Penelope superciliaris) 

Frutas, folhas, brotos, grãos, com 

destaque para os frutos do juazeiro 

(SICK, 1997; LIMA, 2004)) 

Chofréu (Icterus jamacaii) 

Alimenta-se de frutos, néctar das flores 

ou pode até mesmo consumir pétalas 

(SIGRIST, 2009) 

Lambú-do-pé-roxo (Crypturellus 

tataupa) e lambú-do-pé-vermelho 

(Crypturellus parvirostris) 

Alimenta-se de sementes, insetos, 

pequenos artrópodes e moluscos (SICK, 

1997) 

Gangarra (Eupsittula cactorum), pacu 

(Forpus xanthopterygius) e papagaio 

(Amazonia aestiva) 

Alimentam-se de sementes, frutas e 

buscam milharais (SICK, 1997) 

Galo-de-campina (Paroaria dominicana) 

Golinha (Sporophila albogularis) 

Bigodinho (Sporophila lineola) 

A maioria dos emberezídeos é granívora 

(SICK, 1997) 

Beija-flor 

Alimenta-se de néctar e beliscam frutos 

suculentos para extrair sua seiva (SICK, 

1997) 

Urubu (Coragyps atratus) 
Alimenta-se de carne em putrefação 

(SICK, 1997) 

Vim-vim (Euphonia chlorotica) 
Alimenta-se dos frutos da erva-de-

passarinho (Loranthaceae) (SICK, 1997) 

Arribaçã (Zenaida auriculata) 
Alimenta-se de frutos do marmeleiro 

(Croton sp) (ANTAS, 1986; SICK, 1997) 

Pintassilgo (Sporagra yarellii) 
Alimenta-se de bagas, artrópodes e 

sementes de dicotiledôneas (SICK, 1997) 

Anu-branco/Anu-preto (Guira 

guira/Crotophaga ani) 

Alimenta-se de gafanhotos, percevejos, 

aranhas, miriápodes, lagartixas, lagartas 

urticantes e camundongos (SICK, 1997) 
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Relações Estéticas e Socioafetivas 

 

Das famílias que despertam mais atenção nos informantes, tanto por sua beleza 

quanto pelo seu canto, destacaram-se: Emberezidae: galo-de-campina (Paroaria 

dominicana), bigodinho (Sporophila lineola), papa-capim (Sporophila nigricollis) e 

canário-da-terra (Sicalis flaveola); Fringillidae: pintassilgo (Sporagra yarrellii); 

Cardinalidae: azulão (Cyanoloxia brissonii); Icteridae: chofréu (Icterus jamacaii) e 

xexéu-de-bananeira (Icterus pyrrhopterus); Thraupidae: golinha (Sporophila 

albogularis) e Maria-fita (Lanio pileatus); Turdidae: sabiá-gonga (Turdus rufiventris); 

Furnariidae: João-de-barro (Furnarius leucopus); Psittacidae: gangarra (Eupsittula 

cactorum) e pacu (Forpus xanthopterygius); Tyrannidae: lavandeira (Fluvicola 

nengeta); Corvidae: cancão (Cyanocorax cyanopogon); Cracidae: jacu (Penelope 

jacucaca); Tinamidae: lambú, codorna (Nothura maculosa) e codorniz (Nothura 

boraquira); Columbidae: juriti (Leptotila verreauxi) e rolinha; Falconidae: acauã 

(Herpetotheres cachinnans). A família emberezidade despontou com maior número de 

espécies citadas e isso pode ser justificado através de Gama e Sassi (2008), ao 

afirmarem que a característica mais atraente nesta família é o seu canto, fazendo com 

que seja preferida. 

Quanto às aves que possuem a capacidade de imitar o canto de outras aves, 

destacam-se: cancão (Cyanocorax cyanopogon), papagaio (Amazonia aestiva), 

maracanã (Primolius maracana), xexéu (Icterus pyrrhopterus), azulão (Cyanoloxia 

brissonii), golinha (Sporophila albogularis) e sabiá (Turdus rufiventris). “O que mais 

imita outros passarinhos é o xexéu-de-bananeira, ele imita gavião, cancão, bem-te-vi, 

sabiá”. Para Lima (2004), o xexéu (Icterus pyrrhopterus) possui a capacidade de imitar 

diversas aves, sendo uma dessas, o gavião. “Xexéu-de-bananeira imita quase todo tipo 

de passarinho, ele canta que nem gavião, que nem um bocado de coisa” (Homem, 73 

anos). Os indivíduos dessa espécie costumam imitar o canto de várias aves (SICK, 

1997). “O golinha imita o azulão”. Essa espécie, segundo Sick (1997), pode aprender o 

canto de outras aves. 
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Ornitoáugures e crenças 

 

Foram citados cinco categorias de ornitoáugures: ornitoáugures meteóricos 

(N=17), ornitoáugures funéreos (N=4), ornitoáugures funestos (N=3), ornitoágures 

societários (N=2) e ornitoágures de sorte e azar (N=4). 

 

Ornitoágures meteóricos 

 

A categoria de ornitoáugures que prenunciam mudanças de tempo e clima (Tabela 

9) apresentou maior diversidade de etnoespécies. Na maioria das aves citadas (13 

espécies), a interpretação das mudanças de tempo no ponto de vista dos informantes, é 

diretamente ligada à ocorrência de chuvas. Para Sick (1997), a vocalização das aves é 

tida pelo povo como anunciadora de chuva, mas que essa relação só pode ser feita 

apenas para algumas espécies em que fatores do clima, principalmente a umidade, 

influenciam tanto na atividade reprodutora quanto em relação ao canto.  

Na comunidade investigada, foram registradas os seguintes ornitoáugures 

meteóricos: sabiá (Turdus rufiventris), três-coco (espécie não identificada), bacurau, 

mãe-da-lua (Nyctibius griseus), fura-barreira (Nystalus maculatus), acauã 

(Herpetotheres cachinnans), chorró, peitica (Tapera naevia), nego-tiziu (Volatina 

jacarina), anum-preto (Crotophaga ani), papa-lagarta (Coccyzus melacoryphus), João-

de-barro (Furnarius leucopus), carão (Aramus guarauna), galo-de-campina (Paroaria 

dominicana), rolinha-roxa (Columbina talpacoti), rolinha-branca (Columbina picui) e 

rolinha-cafofa (Columbina minuta). 

As etnoespécies sabiá (Turdus rufiventris), cauã (Herpetotheres cachinnans), 

mãe-da-lua, anum-preto (Crotophaga ani) nego-tiziu (Volatina jacarina) e fura-barreira 

(Nystalus maculatus) foram citadas como indicadoras de chuva no estudo de Marques 

(1998) e Araújo et al. (2005).  

Para os informantes, “o João-de-barro é mais experiente, no inverno ele só faz a 

casa virada pro lado onde o inverno vem, a porta virada ao contrário do inverno. Se o 

inverno vier do Nascente, ele faz a casa pro poente. Agora se ele fizer a casa pro poente, 

ninguém espere   aquele ano, que não tem não”, resultado semelhante ao estudo de Saiki 

(2008). Outra ave que também é associada aos eventos climáticos é acauã 

(Herpetotheres cachinnans): “O povo sempre fala que quando a cauã canta no pau que 
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tá com a madeira verde, diz que é pra chover” (Mulher, 55 anos). Esse mesmo resultado 

foi encontrado no trabalho de Loss et al. (2013). 

“O fura-barreira se ele cantar uma hora do dia, que é de dupla, o macho cantar e a 

fêmea responder, de meio dia pra trás, é sinal de que dentro de 3 dias, chove.” (Homem, 

35 anos). Esse resultado é similar ao trabalho de Medeiros-Neto et al. (1997), em que 

foi verificada a relação entre o comportamento da ave fura-barreira (Nystalus 

maculatus) e a época em que os moradores de Soledade-PB realizavam o plantio na 

zona rural. Para essa comunidade, quando essa ave canta ao meio-dia, indica a chegada 

de chuva. 

 

Tabela 9. Ornitoáugures prenunciadores de mudanças temporais 

 

Etnoespécie Prenúncio 

Três-coco (espécie não 

identificada) 

“Se ele cantar descendo, é enchente que vai 

descer... De madrugada, quando ele canta 

descendo, é difícil não cair chuva e não descer 

enchente no riacho. Se ele cantar subindo, 

voltando contra o giro da água, nunca vem 

enchente não.” (Homem, 73 anos) 

Papa-lagarta (Coccyzus 

melacoryphus) 

“Papa-lagarta aparece próximo à colheita, que dá 

inseto na lavoura.” (Homem, 36 anos) 

Fura-barreira (Nystalus 

maculatus) 

“O fura-barreira quando ele canta, indica que tá 

próximo a chover. Se ele cantar, dificilmente 

com 2, 3 dias, tá pintando uma chuva, já.” 

(Homem, 49 anos) 

“O fura-barreira quando ele canta o parêa, pode 

ir plantar a roça, que a chuva tá perto.” (Homem, 

92 anos) 

Peitica (Tapera naevia) “Peitica quando ela tá cantando, é chamando 

seca. Eu não vou botar muito pra cima da teoria 

disso aí não, porque passarin nasceu pra cantar, 

mas como o danado só canta na época da seca... 

O sol tá tinindo e ele tá “fiti fiti”, de mei dia em 
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ponto o danado cantando, aí o povo diz que 

aquilo ali é atraindo a seca.” (Homem, 35 anos) 

“Quando canta, pode plantar no seco, que com 3 

dias, chove” (Homem, 48 anos) 

Acauã (Herpetotheres 

cachinnans) 

“A cauã quando ela começa a cantar, o pessoal 

diz: eita, não vai chover não, que a cauã tá 

cantando.” (Homem, 49 anos) 

“Eu sei que a cauã adivinha muito quando vai 

chover. Quando vai chover, ela canta e é na 

certeza, viu... na certeza pra chover.” (Homem, 

73 anos) 

Sabiá (Turdus rufiventris) “Sabiá-de-laranjeira sempre quando vai chover, é 

a mais que fica cantando.” (Homem, 50 anos) 

“A sabiá de inverno só canta mais em tempo de 

inverno.” (Homem, 48 anos) 

Mãe-da-lua (Nyctibius griseus) “Os mais velhos diziam: a mãe da lua tá 

cantando hoje, não vai chover não, e às vezes 

não chove mesmo não quando ela canta.” 

(Homem, 73 anos) 

“A mãe-da-lua você pode ficar animado, isso já 

aconteceu em ano que tava seco. Ela começou  a 

cantar, não bateu 8 dias, começou a chover de 

novo.” (Homem, 35 anos) 

Carão (Aramus guarauna) “Carão cantô, choveu.” (Homem, 92 anos) 

Caburé “O caboré cantô, pode tá sabendo que a seca 

chega.” (Homem, 92 anos) 

Galo-de-campina (Paroaria 

dominicana) 

“O galo de campina tava cantando...vai chover 

(Homem, 92 anos) 

Anu-preto (Crotophaga ani) “O anum–preto quando ele chora, tá clamando 

por chuva. Quando ele tá clamando, o máximo 

de 3 dias chove.” (Homem, 35 anos) 

“Anum-preto a gente chamava anum-de-

enxurrada. Começa a plantar, logo logo a 
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enchente rolava no riacho, a chuva chegava 

cedo” (Homem, 48 anos) 

Rolinha-branca (Columbina picui) “A rolinha branca quando vê ela clamando ú, ú, 

ú, é chamando a seca, porque minha vó dizia: 

quando você vê rolinha  branca cantando, é sinal 

que o verão vem aí na frente e pior que é 

mermo.” (Homem , 35 anos) 

Rolinha- cafofa (Columbina 

minuta) 

“A rolinha-cafofa canta no período chuvoso.” 

(Homem, 35 anos) 

 

Ornitoáugures Funéreos e Funestos 

 

Das ornitoáugures que prenunciam eventos relacionados a acontecimentos de 

morte, agouro e desgraças, destacam-se a acauã (Herpetotheres cachinnans), rasga-

mortalha (Tyto alba), mãe-da-lua (Nyctibius griseus), coruja, beija-flor e bem-te-vi 

(Pitangus sulphuratus) (Tabela 10).  

Na fala de um dos informantes, a vocalização augoral “pá cova” da acauã foi 

atribuída à ocorrência de morte de alguém da comunidade ou das proximidades. Esse 

mesmo resultado foi também evidenciado no trabalho de Loss et al. (2013). De acordo 

com o estudo de Santos (1979), a acauã está ligada ao infortúnio, sendo considerada 

uma ave que traz agouro. 

Os informantes relataram que a coruja bode e a coruja boi trazem agouro. Para 

Sick (1997), as corujas em sua grande maioria, são consideradas agourentas, pelo fato 

de possuírem hábitos noturnos e vocalizarem à noite. A rasga-mortalha (Tyto alba), 

através do seu canto, também é uma ave prenunciadora de morte, assim como afirma 

um dos informantes: “(...) que quando ela fica fazendo aquele barulho, não sei se é nas 

asas ou no bico, aí o pessoal diz que indica que vai morrer alguém”. Essa coruja é uma 

ave de hábitos noturnos, presente em diversas comunidades e popular por seu canto 

agourento de morte (MARQUES, 1998; ALMEIDA et al., 2006).  

Diferente desse resultado, foi possível verificar que para alguns povos a coruja é 

vista como um animal benéfico, como no estudo de Cunha (2009) ao constatar que ao 

contrário de grande parte das espécies de corujas que causam temor, o piado da coruja 

caburé é considerado como bom presságio pelos caboclos do campo, no interior do 

Brasil; Já na cultura grega, a coruja é símbolo de conhecimento e sabedoria, e na cultura 
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dos povos indígenas, essas aves são consideradas seres de proteção, detentoras do saber 

e animais sagrados (LEVY e MACHADO, 1995). 

 

Tabela 10. Ornitoáugures prenunciadores de morte, agouro e desgraça 

 

Etnoespécie Prenúncio 

Acauã (Herpetotheres cachinnans)  “A cauã é um passo feio. Ave Maria, a cauã é 

só cantando impariada! O povo tem uma 

história de dizer assim, que é agoro, de fato, a 

cauã só canta em tempo ruim. Eita, é gente 

que morrer, olha a cauã como é que tá.” 

(Homem, 92 anos) 

“A cauã tem um canto muito aterrorizante. 

Quando canta no pau que tá todo seco, é gente 

que vai morrer.” (Mulher, 55 anos) 

Rasga-mortalha (Tyto alba) “Quando ela fica fazendo aquele barulho, aí o 

pessoal diz que indica que vai morrer 

alguém.” (Homem, 49 anos) 

Mãe-da-lua (Nyctibius griseus) “O pessoal diz que indica que vai morrer 

alguém.” (Homem, 49 anos) 

Peitica (Tapera naevia) “É sempre quando é pra acontecer alguma 

coisa ruim na vida da pessoa, com a família 

da pessoa, ou de morte ou de tragédia” 

(Homem, 49 anos) 

Coruja (espécie não identificada) “O pessoal diz que ela traz um agouro” 

(Homem, 49 anos) 

Beija-flor (espécie não identificada) “De primeiro o povo dizia que a beija-flor 

traz agouro, aí quando entrava dentro de casa, 

ela trazia algum aviso, um mal aviso que ela 

dava.” (Homem, 73 anos) 

Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) “Eu tenho uma cisma com bem-te-vi, ele 

canta chamando “triste vida”. Quando ele tá 

em riba num pé de pau e eu tô trabalhando e 
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ele tá perto, ele tá lá “triste vida, triste vida”. 

Uma vez aconteceu de nós vir e ele tá 

cantando, quando pensa que não, o menino 

chegou com uma notícia ruim.” (Homem, 48 

anos) 

 

Ornitoáugures Societários 

 

Dos ornitoáugures que prenunciam visitas em casa (societários), destacam-se o 

vim-vim (Euphonia chlorotica) e a peitica (Tapera naevia) (Tabela 11).  

 

Tabela 11. Ornitoáugures societários 

 

Etnoespécie Prenúncio 

Vim-vim (Euphonia chlorotica) “O vim-vim quando ele canta, o pessoal diz: 

eita, vai chegar visita.” (Homem, 49 anos) 

 “Vim-vim tem hora que ele traz bondade e tem 

hora que ele traz azar, chega alguém com uma 

má notícia” (Homem, 48 anos) 

Peitica (Tapera naevia) “Outra ave que o pessoal diz que traz alguém, é 

a peitica.” (Homem, 49 anos) 

 

Ornitoágures de sorte e azar 

 

Como ornitoáugures que trazem sorte e azar, o cancão (Cyanocorax cyanopogon) 

foi mencionado como uma ave que traz sorte, protegendo a pessoa que o cria contra o 

“mal olhado”, o pombo e a coruja como aves que podem trazer sorte ou azar e a peitica 

foi citada como ave que traz mal sorte. (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Ornitoáugures de sorte e azar 

 

Etnoespécie Prenúncio 

Pombo (Columba livia) “Disse que quem cria pombo, enquanto eles tão 
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produzindo, você tá prosperando. Não acredito 

nisso aí não.” (Homem, 35 anos) 

Peitica (Tapera naevia) “A peitica quando ela canta, o pessoal diz que é 

pra trazer mal sorte” (Homem, 49 anos) 

Cancão (Cyanocorax cyanopogon) “O cancão livra de mal olhado.” (Homem, 50 

anos) 

Coruja (espécie não identificada) “Eu não sei se ela traz sorte ou mal sorte, mas a 

coruja é uma dessas aves que tem esse 

indicativo”  (Homem, 49 anos) 

 

Lendas, crenças e histórias das aves da Serra do Giz 

 

Tabela 13. Lendas, crenças e histórias conhecidas pelos informantes da comunidade 

Leitão da Carapuça 

 

Lendas, crenças e histórias Informantes 

“O povo diz que a lambú assombra a pessoa, porque ela foi que 

assustou nossa senhora pra nossa senhora perder o bebê. Aquele 

punhado de cinza que a lambú tem nos pinhaço, foi nossa senhora que 

jogou nela, ela teve um susto e jogou um punhado de cinza nos 

pinhaço.” (Homem, 48 anos) 

1 

“Quando o carão canta, o anum chora e a cobra de duas cabeça anda 

no chão, é sinal de chuva no sertão.” (Homem, 35 anos) 
1 

 “O finado do meu pai dizia que o lambú engole a língua no período 

da seca pra não sentir sede.” (Homem, 35 anos) 
1 

A “A lenda da zabelê com a lambú-pé: Fizeram a troca pra lambú 

ficar na mata e a zabelê morar no Sertão, aí quando a zabelê chegou, 

achou o sertão seco e lá no sul, todo dia tinha alguma coisa, a lambú-

pé lá engordando e a zabelê aqui passando fome... A zabelê se 

arrependeu de fazer a troca com a lambú, chamou a lambú-pé pra 

desmanchar o negócio, aí: - vamo desmanchar o negócio, a lambú pé: 

- Eu? Deus me livi, a lambú canta desse mermo jeito. Não quiseram 

desmanchar o negócio. A zabelê tem a voz grossa, é quase desse 

1 
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mermo jeito” (Homem, 92 anos) 

 

 

Utilização das Aves da Serra do Giz 

 

Na concepção dos informantes, o que mais leva as pessoas a caçarem aves é a 

beleza e o canto, pois quanto mais gerar atenção por serem esteticamente atrativas e 

possuírem atividade canora que desperta interesse dos compradores. Essas informações 

corroboram com Pereira e Brito (2005), ao afirmarem que no contexto do comércio 

ilegal de animais silvestres, as aves são as mais visadas em razão de sua cor e do seu 

canto.  

Por essas razões, elas são capturadas pelos fornecedores para serem vendidas na 

área urbana do município ou em municípios vizinhos, constituindo uma rede de tráfico 

que impacta diretamente as espécies. Há alguns anos, quando a caça era praticada 

frequentemente, o fluxo comercial funcionava da maneira citada anteriormente, assim 

como aponta o relato a seguir: “O pessoal pegava muito pra criar e pra vender pra 

Afogados e de Afogados, vendiam pra outras cidades.” (Homem, 20 anos) 

Quando questionados quanto a proibição da caça de aves, todos os entrevistados 

alegaram saber que é proibido caçar e que isso ocorre através da fiscalização do 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), ações da polícia militar e do governo 

local, assim como, ordens dos donos de propriedades. Foi possível observar que a partir 

do momento que passou a ocorrer uma atuação mais rigorosa do IBAMA na Serra do 

Giz, algumas espécies da fauna reapareceram, como apontam os seguintes depoimentos: 

“Depois que proibiram de caçar, eles tão voltando (os bichos). Daqui pra lá, uns 

caçador ainda vai, mas agora tão mais com medo.” (Homem, 49 anos) 

 

Métodos de Caça 

 

Foi identificado o uso de 12 técnicas tradicionais de captura de aves (Figura 3), 

que consistem em armadilhas e instrumentos. A arapuca e o alçapão foram as 

armadilhas mais citadas pelos entrevistados. 
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Arapuca 

 

“A arapuca é feita de madêra, eles armam no mato, botam uma isca lá, aí ele vem, pisa 

na armadilha e cai embaixo da arapuca.” (Homem, 49 anos) 

“Usava arapuca, fazia uma arapuca de madêra, colocava um milhozin, dependendo de 

quase todo dia pegava 1, 2, 3, é assim.” (Homem, 73 anos) 

 

A arapuca (Figura 4) consiste em uma armadilha feita de gravetos de madeira, em 

formato de pirâmide, com uma forquilha segurando-a na parte da frente, que serve como 

suporte para mantê-la inclinada. Nessa técnica, coloca-se alguns tipos de iscas 

(milho/alpiste/frutas) para atrair a ave a fim de que entre na arapuca para alimentar-se. 

Quando encontra-se no interior da armadilha, esta recai e deixa a ave presa (BEZERRA 

et al., 2012). 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Fonte: A autora, 2018 

Figura 3. Técnicas de caça conhecidas pelos informantes 
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Visgo 

 

Na comunidade investigada, foi citado que a seiva da planta burra-leiteira (Sapium 

argutum) é uma substância adesiva que pode ser extraída e utilizada como visgo (Figura 

5), tanto em galhos de árvores ou outro tipo de material (linha) para capturar 

passeriformes.  

“Agora esse pessoal que de primeiro gostava de pegar passarin pra vender, colocava 

visgo. Aqui no mato tem uma madeira que chama burra leiteira, eles tirava o leite 

daquela madêra, passa naquela maderinha fina, aí coloca lá na beira d’água num canto, 

aí vinha, sentava e ficava os peizin pregado lá, colado, não podia sair.” (Homem, 73 

anos) 

“Coloca aquele visgo na linha e o bichinho chega, inclusive o pintassilgo.” (Homem, 60 

anos)    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018 

Figura 4. Facheado 
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O visgo consiste em uma substância aderente, que é fabricada por criadores ou 

pode ser comprada. Aplica-se nos galhos de árvores e quando os passarinhos pousam, 

seus pés ficam presos (BEZERRA et al., 2012). 

 

Espingarda    

 

A técnica de caçar aves com espingarda (Figura 6) foi bastante utilizada em 

tempos passados pelos moradores do entorno da Serra do Giz e tinha fins alimentícios. 

No entanto, essa prática diminuiu drasticamente devido à proibição do porte de arma de 

fogo. 

“Quando era liberto, o povo usava mais espingarda.” (Homem, 48 anos) 

“De primeiro, era espingarda, foi proibido e muita gente ficou sem caçar.” (Homem, 48 

anos) 

A técnica de caça com espingarda é bastante conhecida e propagada entre os 

povos do sertão e é utilizada na busca de aves para alimentação, seja em ambiente 

terrestre ou aquático (BEZERRA et al., 2012). 

 

Fonte: Google imagens 

A 

B C 

Figura 5. Visgo. Fonte: Google imagens (A: Seiva da Burra-leiteira (Sapium argutum); 

B: Ave presa no visgo; C: Burra-leiteira (Sapium argutum) 

A 
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Facheado 

 

Outro método registrado pelos informantes foi o facheado (Figura 7), que é 

realizado durante a noite por meio da utilização de lanternas. Segundo Barbosa et al. 

(2014), o facheado é uma técnica na qual a pessoa faz uso de um objeto luminoso para 

ofuscar as aves através de feixes luminosos, o que torna difícil de enxergar e 

consequentemente, de conseguir voar. Desse modo, facilita que os caçadores as 

capturem nas árvores. 

“(...) Tem à noite com lanterna, encandear o bichinho.” (Homem, 35 anos) 

 

  Fonte: Ilustração de Kelvin Dantas 

Figura 6. Espingarda 



 

49 
 

 

              

       

Arremedo 

 

“Usa arremedo pra arremedar. Conforme o passarinho, ele imita todo tipo de 

passarinho, aí eles prestam atenção no canto da fêmea ou do macho. Se for a fêmea 

cantar, faz o canto do macho pra seduzir; se é o macho cantando, imita a fêmea. Pra o 

animal se aproximar e ficar mais fácil.” (Homem, 60 anos) 

O arremedo (Figura 8) é um objeto de madeira ou plástico, que emite o som 

similar à vocalização da ave que se pretende capturar (BARBOSA et al., 2014). 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração: Washington Vieira 

Figura 7. Facheado 

Fonte: A autora, 2018 

Figura 8. Arremedo 
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Locais e Épocas de Caça 

 

As espécies costumam ser capturadas em locais de mata fechada (58%), próximo 

à açudes/barragens (19%) e em bordas de mata (16%), ocorrendo principalmente, 

durante o período diurno e vespertino. Apenas 6% dos entrevistados não souberam 

informar os locais preferidos pelos caçadores. 

Do total de informantes, 68% afirmaram que existe uma melhor época do ano para 

caçar aves, dos quais, 56% alegaram que o verão é o período mais propício de captura 

para fins comerciais/alimentícios, pois as aves concentram-se em ambientes com 

disponibilidade de água e como as pessoas caçadoras têm conhecimento acerca desse 

comportamento, ficam à espreita para capturá-las. A figura 9 apresenta o 

posicionamento do caçador na mata. 

 

 

 

 

 

 

Fatores que levaram ao desaparecimento das aves da Serra do Giz 

 

Na percepção dos entrevistados, o período prolongado de estiagem e a caça 

irregular para diversos fins (comércio ilegal, criação como animais de estimação e 

alimentação) foram as principais causas que levaram ao desaparecimento de diversas 

espécies de aves da Serra do Giz e do seu entorno ao longo dos anos (Tabela 13). Dentre 

esses fatores, a caça apesar de não ser mais frequente, alguns informantes relataram que 

Fonte: Ilustração: Washington Vieira 

Figura 9. Caçador camuflado para realizar a caça de aves 
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ainda existe em menor proporção e as pessoas que realizam tal prática, buscam espaços 

acessórios para a entrada na Serra do Giz. 

 

Tabela 14. Depoimentos dos informantes sobre as causas do desaparecimento das aves 

 

“Tá ligado à caça irregular, que o pessoal sempre caça e também a esse período de 

estiagem, porque quando não tem alimentação pra elas, elas procuram um lugar que 

tem. No período de seca não tem água de jeito nenhum pra eles beberem, nem tem de 

quê eles se alimentarem” (Homem, 49 anos) 

“É porque pegam eles, pegam a fêmea, pegam o macho, morre na viagem” (Homem, 36 

anos) 

“Devido ao temporal que teve, de quase 10 anos de seca. Xexéu e chofréu gosta onde 

tem plantio de bananeira, plantio de fruta, aí nesses 10 anos de seca não apareceu fruta, 

eles some.” (Homem, 50 anos) 

“Tráfico e comércio, porque o pessoal pegava muito pra criar e pra vender pra Afogados 

e de Afogados, vendiam pra outras cidades.” (Homem, 20 anos) 

  

 É importante investigar os fatores que levam uma espécie a ser ameaçada, porque 

facilita a elaboração de projetos de conservação das espécies in situ, já que algumas se 

encontram em risco ou vulneráveis à extinção e vivem em locais onde a proteção não é 

efetiva (EFE, 2007). 

 

Iniciativas para a conservação das aves da Serra do Giz 

 

Os moradores da comunidade quilombola do Leitão da Carapuça estão cientes de 

que a Serra do Giz está em processo de tramitação para se tornar unidade de 

conservação e reforçam que ações individuais e medidas protetivas devem ser tomadas 

para que não ocorra o desaparecimento de aves da Serra do Giz, como as pessoas terem 

consciência da ameaça que a caça traz, deve haver uma fiscalização e punição mais 

efetiva para quem pratica tal atividade ilícita, além de ter sido sugerido que a construção 

de uma unidade do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) no município de 

Afogados da Ingazeira-PE facilitaria o desenvolvimento de ações voltadas para a 

conservação das espécies.  
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É importante salientar que a construção de estratégias de manejo e conservação da 

unidade de conservação da Serra do Giz deve atender a voz da comunidade, já que esta 

mantêm estreitas relações com a natureza e têm conhecimento dos eventos pretéritos e 

presentes sobre as aves da área. A partir do momento que os informantes fornecem o 

alerta das espécies desaparecidas e de ações antrópicas que afetam diretamente o estado 

de conservação das mesmas, pesquisadores e sociedade devem ficar atentos para 

pensarem nas primeiras ações a serem realizadas. Para isto, deve-se abrir um diálogo 

que possibilite a troca de informações entre comunidade-academia-sociedade (esfera 

política, ONG’S e órgãos ambientais) e que ao mesmo tempo, apresente soluções para a 

resolução da problemática. 

  

Importância das aves para a natureza 

 

Do total de informantes, 56,5% souberam informar a importância das aves para a 

natureza, que foi classificada em: estética, ecológica e cultural e pelo fato de prestar 

serviços ambientais, como alimentar-se de animais considerados pragas para as 

lavouras. (Figura 10). 

 

 

 

 

 

Na concepção dos informantes, 96% afirmaram que é importante conservar as 

aves por diversos motivos: potencial zoocórico (disseminadoras de sementes), que faz 

com que as árvores iniciem seu processo de crescimento, constituindo um ciclo 

ecológico. Também foi mencionado que as aves devem ficar livres de qualquer ameaça 

que venha a afligir sua liberdade e afetar seu estado de conservação. Além destes, 

Estética (beleza e
canto) (69%)

Ecológica (23%)

Cultural (8%)

Fonte: A autora, 2018 

Figura 10. Importância das aves para os moradores da comunidade quilombola do Leitão da Carapuça 
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também foi citado que pelo seu valor estético e por serem consideradas encantadoras, 

devem ser conservadas.  

“O passarinho planta a floresta, por causa que ele come a semente, aí distribui 

semente pela floresta, aí é o ciclo da natureza. Se morre uma árvore, nasce outra que o 

passarinho planta.” (Homem, 35 anos) 

“Tem que ter liberdade na natureza, porque é tipo assim: do mesmo jeito que a 

gente não queria viver preso, nós também não devia prender eles, porque toda vez que a 

gente mata ou pega pássaros, é tipo que nós não percebemos que estamos destruindo, 

mas ao mesmo tempo a gente tá.” (Mulher, 32 anos) 

 

Transmissão do Conhecimento Etnoornitológico 

 

Na comunidade estudada, foi relatado que na maioria dos casos, o conhecimento 

foi transmitido pelos pais (41%), onde foi ensinado em casa, na roça e na mata, além de 

também ter sido transmitido entre outros membros da família (25%), sendo os avós, o 

irmão, os transmissores. Além destes, 19% afirmaram que o conhecimento foi 

transmitido por terceiros (vizinhos, amigos, conhecidos e nos movimentos sociais), 

enquanto outros informantes (9%) alegaram que aprenderam sozinhos pelo fato de 

viverem cotidianamente em contato com a natureza, o que lhes conferiu esses saberes 

históricos. Apenas 6% dos informantes não souberam informar como ocorreu o 

processo de transmissão do conhecimento tradicional.  

Essas formas mais citadas de transmissão de conhecimento tradicional que 

puderam ser verificadas nesse estudo, são abordadas por Cavalli-Sforza et al. (1982), 

onde este autor esclarece que se dá de três formas distintas: a vertical, que é quando 

ocorre dos pais para os filhos, a horizontal, que ocorre entre membros da mesma 

geração e a oblíqua, que ocorre entre não-parentes de gerações diferentes. 

Apesar de deterem uma riqueza de conhecimento sobre as aves, alguns 

informantes relataram que nem sempre as pessoas estão dispostas a adquirir os saberes 

populares e acabam não dando importância, se configurando como um fato preocupante 

para a comunidade, pois a rede de transmissão do conhecimento tradicional acaba 

perdendo elos importantes.  
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Considerações Finais 

 

Diante do que foi exposto no presente estudo, é de grande valia o envolvimento 

das comunidades tradicionais em pesquisas etnobiológicas, reconhecendo seu papel de 

portadoras do conhecimento popular acerca do ambiente que as circunda, além de 

estimular a troca de conhecimentos e experiências que engrandecem a cultura da 

comunidade, subsidiar informações de teor biológico e ecológico úteis para a literatura 

científica e desse modo, estabelecer uma ponte entre a comunidade e a academia. 

Em geral, os informantes da comunidade Quilombola do Leitão da Carapuça 

demonstraram ser detentores do conhecimento sobre a etnotaxonomia, biologia e 

ecologia das espécies de aves da Serra do Giz e do seu entorno, apresentando riqueza de 

detalhes no que diz respeito à diversos aspectos: nomes vernaculares, dinâmica 

reprodutiva (comportamento e período de reprodução), hábitos alimentares, 

comportamentos sociais, migração e relações socioafetivas. Através das informações 

fornecidas, pôde-se observar que é muito clara a consonância entre o conhecimento 

etnoornitológico local e o conhecimento científico. No que diz respeito aos aspectos 

culturais, as crenças e superstições são bem vivas na memória cultural da comunidade. 

 Os moradores da comunidade se mostraram cientes dos eventos que sucederam 

no desaparecimento de aves da Serra do Giz e do seu entorno, assim como, das espécies 

que eram observadas no passado. Foram informados os comportamentos humanos mais 

prejudiciais às aves e as possíveis medidas que podem ser tomadas para a proteção das 

mesmas. Foi possível verificar que mesmo sendo cientes que é proibido a criação de 

aves silvestres, algumas pessoas ainda têm o hábito de criá-las em gaiolas, um hábito 

arraigado e comum pelos povos do Sertão Nordestino.  

Sendo assim, a voz da comunidade aponta o cerne do problema e sugere ações 

que podem ser realizadas em prol da conservação das espécies. É necessário enfatizar 

que invisibilizar o conhecimento de uma comunidade tradicional é segregá-la do 

processo de conservação. 

Tendo em vista que a Serra do Giz está em processo de tramitação para tornar-se 

unidade de conservação ambiental, é primordial que a comunidade quilombola do 

Leitão da Carapuça esteja integrada na elaboração de estratégias de conservação e 

manejo, pois os moradores podem agir como agentes transformadores do seu meio 

aliados aos pesquisadores e diversos órgãos da sociedade.   
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APÊNDICE 

 

Questionário sociocultural 

 

1 – Data 

 

2 – Comunidade 

 

3 – Nome 

 

4 – Sexo 

 

5 – Idade 

 

6 – Local de nascimento (cidade e estado) 

 

7 – Há quanto tempo mora na localidade 

 

8 – Há quanto tempo mora na comunidade 

 

9 – Há quanto tempo mora na residência 

 

10 – Estado civil 

 

11 – Quantas pessoas moram na residência 

 

12 – Quem são as pessoas que moram na residência (por grau de parentesco, não por 

nome) 

 

13 – Grau de instrução 

 

(    ) Analfabeto    (    ) Ensino fundamental incompleto    (    ) Ensino fundamental 

completo    (    ) Ensino médio incompleto    (    ) Ensino médio completo    (    ) Ensino 

superior incompleto    (    ) Ensino superior completo 
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14 – Ocupação (emprego) / Atividade 

 

15 – Que atividades desenvolve dentro da propriedade (agricultura / pecuária / 

silvicultura / pesca) 

 

16 – Qual a atividade principal geradora de renda 

 

17 – Qual a renda da família (total de todos que moram na residência) 

 

(    ) Menos de um salário mínimo    (    ) 1 salário mínimo    (    ) 2 salários mínimos 

(    ) 3 salários mínimos    (    ) 4 salários mínimos    (    ) 5 salários mínimos    (    ) Mais 

de 5 salários mínimos   (     ) Programa social. Quais? 

 

 

Questionário etnoornitológico 

 

1 – Costuma ir à Serra do Giz? 

 

2 – Quantas vezes por semana vai na Serra do Giz? 

 

3 – Quais as aves que encontra na Serra do Giz?  

 

4 – Quais as aves que encontra raramente na Serra do Giz?  

 

5 – Quais as aves que observava no passado e que agora não encontra mais?  

 

6 – Sabe quando alguma ave está fazendo ninho naquele momento? 

 

7 – Como a ave se comporta ao fazer o ninho?  

 

8 – O ninho fica no chão ou na árvore? 

 

9 – O ninho é feito sempre no mesmo local? 
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10 – De que é feito o ninho?  

 

11 – As aves costumam se reproduzir no período chuvoso ou seco? Por quê? 

 

12 – Quais os meses do ano que as aves se reproduzem? 

 

13 – Quais as aves que vivem em grupo? 

 

14 – Quais a aves que vivem sozinhas? 

 

15 – Quais as aves que vivem em casal? 

 

16 – Durante o período seco as aves mudam de um lugar para o outro? Por quê? 

 

17 – Para onde elas vão? 

 

18 - Qual o melhor horário para ver e ouvir as aves? Por quê? 

(    ) Manhã   (    ) Tarde   (    ) Noite 

 

19 – Quais as aves que chamam mais a sua atenção? Por quê?  

(    ) Cor   (    ) Canto   (    ) Outros: especificar 

 

20 – O que as aves costumam comer? Quais aves? 

(    ) Sementes   (    ) Frutas   (    ) Insetos   (    ) Carne   (    ) Carne e frutas/sementes   

(    ) Outros: especificar 

 

21 – Quais animais que se alimentam das aves? 

 

22 – As aves fazem migração? Quais? 

 

23 – Quais aves são mansas? 

 

24 – Quais aves são agressivas? 
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25 – Quais aves são ariscas? 

 

26 – Quais aves imitam outras aves? 

 

27 – Conhece alguma ave que quando canta significa que está para chover? Quais? 

 

28 – Conhece alguma ave que quando canta significa que será um ano de seca? Quais? 

 

29 – Conhece alguma ave que quando canta significa que uma serpente/cobra se 

aproxima? Quais? 

 

30 – Conhece alguma ave que quando canta ou aparece significa prenúncio de morte? 

Quais? 

 

31 – Conhece alguma ave que quando canta significa que vai receber visita em casa? 

Quais? 

 

32 – Existe alguma ave que traz sorte? Quais? 

 

33 – Que tipo de sorte? 

 

34 – Existe alguma ave que traz azar? Quais? 

 

35 – Que tipo de azar?  

 

36 – Conhece alguma história, lenda ou crença sobre as aves? Qual? 

 

37 – Por que as pessoas caçam as aves?  

(    ) Beleza   (   ) Canto   (    ) Alimentação   (    ) Outros: especificar 

 

38 – Existe uma época do ano que é considerada melhor para caçar as aves? Qual? Por 

quê? 
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39 – Existe um horário melhor para caçar as aves? Qual? 

 

40 – Quais são os locais da Serra do Giz que os caçadores consideram como melhores 

para caçar as aves? 

 

41 – Caça aves na Serra do Giz? Quais aves? 

 

42 – Quais as técnicas utilizadas para capturar as aves? 

 

43 – Quais as iscas utilizadas para caçar as aves? 

 

44 - O que tem observado que pode estar associado ao desaparecimento de aves da 

Serra do Giz? 

(   ) Comércio   (   ) Tráfico   (   ) Uso como animais de estimação   (   ) Desmatamento    

(   ) Queimadas (    )   Outros: especificar 

 

45 – Quais os comportamentos do homem que mais prejudicam as aves? 

 

46 – Sabe se é proibido caçar aves? 

   

47 – Quem proíbe? 

 

48 – Existe tráfico na Serra do Giz? 

 

49 – Existe algum órgão que fiscalize a caça, o comércio e a criação de aves da Serra do 

Giz?  Qual? 

 

50 – O que poderia ser feito para proteger as aves da serra do giz? 

 

51 – Sabe a importância das aves para a natureza?  Qual? 

 

52 – Acha importante a conservação das aves? Por quê? 

 

53 - Como adquiriu o conhecimento sobre as aves?   
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54 – Compartilha seu conhecimento com as pessoas de sua família? 

 

55 – Compartilha seu conhecimento com as pessoas de fora da sua família? 
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ANEXOS 

 

Guias de identificação das aves 

 

 

 

 


