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NOTA
Originou-se o presente trabalho, de minhas primitivas anotações de caçador, cuidadosamente tomadas no decorrer de vários anos e quais sempre à vista da peça abatida. Uma vez em
mão, eu mesmo preparava a pele, para estudos comparativos
posteriores, mas nunca tive oportunidade de conhecer as coleções arquivadas em nossos Museus, para realizar esses desejados estudos. Ao mesmo tempo, não dispus senão de escassa bibliografia, para ordená-las segundo as exigências da nomenclatura cientifica, não passando a que aqui encontrará o leitor de
mero ensaio a ser corrigido e completado.
Admite-se que vivam atualmente, dentro dos limites políticos do Brasil, cerca de duas mil espécies de aves silvestres.
É claro que ficamos longe de esgotar a lista das que podem ser encontradas na Paraíba. temos razão, entretanto, para
acreditar que essa lista, mesmo quando vier a ser completada,
não seja das mais opulentas, não devendo mesmo ultrapassar de
muito a ordem de 300.
As que aqui arrolamos, 179 aves diversas, distribuem-se
por 42 famílias e 125 gêneros, o que bem demonstra o grau e
variabilidade das espécies.
Algumas são comuns a todos as regiões fisiográficas do
Estado, tais como o Concriz, o Bentevi verdadeiro, a Lavandeira, a Viuvinha, o Canário, o Bigode, a Rolinha cabocla, o Manu-
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el de Barro, o Bacuráu, a Mãe da Lua, o Tetéo, o Anum preto, o
Anum Branco, etc.
Pertencem aos Cariris e aos Sertões de além Borburema, a
Graúna, o Papagaio verdadeiro, o Periquito cara suja, o Periquito gangarra, a Casaca de couro e outras espécies.
Freqüentam a zona litorânea o Curicão, o Periquito estrela,
a Pomba trocal, a Pararí, o Ferreiro ou Araponga, a Sabiá da
praia, o Gavião do mangue ou Psipsí.
O Brejo e o Litoral possuem formas semelhantes, comuns
às duas regiões, embora com exclusão das apontadas como típicas.
Em tempo, quero advertir aos estudiosos das Ornitologia,
de que o presente volume nada mais é do que a publicação das já
aludidas anotações de caçadas. O que justifica seu aparecimento,
segundo o parecer do próprio autor, é o desejo de despertar o
interesse dos zoológicos pelo melhor conhecimento da Avifauna
paraibana, quiçá nordestina que tantas surpresas ainda nos promete.

João Pessoa, 3.8.53
HERETIANO ZENAIDE
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AVES DA PARAÍBA
A Ema (1)
Ordem Rheformes
Família Rheidae
Rhea americana (Linn)
Nos bons tempos em que se percorria o sertão a casco de
burro, naquela conformação de quem jamais ouviria falar em
automóvel, havia uma compensação ao desconforto, ao primitivismo dos transportes. Era a contemplação das cousas naturais
da terra sertaneja e o convívio de sua boa gente.
Aquele secular sistema de viajar em costa de animais, criara no povo da região, por força das contingências da vida no
ambiente desértico, arraigados hábitos hospitaleiros.
Havia muita confiança entre os viajantes e os ocupantes
das terras e, à hora soalheira do descanso, cada um podia dirigisse à venda mais próxima, certo de bom acolhimento por parte de
seus donos.
Em chegando à noite, dormia-se a bom dormir, após a caminhada de dez a doze léguas no passo miúdo das mulas seleiras, depois da ceia de carne de sol assada ao espeto, com farofa
o queijo de coalho.
Acordava-e tiritando de frio, daquele delicioso frio do Cariri, de planuras e serrotas elevadas a mais de 500 metros sobre o
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nível do mar, esperando-se, ainda, na rede amarrada ao esteio da
alpendrada, que o arrieiro preparasse a fumegante chávena de
café.
Enquanto isso, a burralhada do comboio esvasiava os embornais cheios do rijo milho sertanejo.
Assim viajavam homens e senhoras, figurões da política e
do comércio, vigários e cobradores de dízimos, estudantes etc…
Engan-se, porém, quem pensar que as noites naqueles ermos corriam silenciosas. Acompanhavam-nos pela estrada, à luz
suave do luar, vozes sem conta de Corujas, Caborés, Bacuraus e
Mães da Lua. O Curiango pulava dos pés da mula, em seu bem
comparado vôo de trapo, repetindo grotescamente sua apresentação: bacurau! Bacurau!
Não raro, juntava-se ao concerto o eco de outra vozes mais
distantes. Eram os Nambús, com suas escalas complicadas, as
Seriemas, os Tetéus, as Cauãs. Chasqueadas, matinadas, dutos
arrancados de siringes possantes, em meio à natureza agreste e
envolta nas trevas, de onde emergiam ameaçadoras as lanças
enristadas dos Facheiros.
Quando descíamos a Borborema, ladeando a encosta arrepiante da Apertada Hora, rumo ao Sabugi, sentíamos, desde logo, no aquecimento gradual da temperatura, que nos aproximávamos do verdadeiro Sertão, a terra da Faveleira, do Panasco e
do Algodão Mocó.
Alguns dias a mais de viagem, rompendo pelos campos infindos das Espinharas, transpúnhamos as matas ciliares do Pian-
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có, cobertas de oiticicas, os carnaubais de Souza, e atingíamos a
imensa planície argilosa do Rio do Peixe.
Contemplávamos aquelas infinitas campinas que são as
belas várzeas do Brejo das Freiras, quando deparamos com o
primeiro bando de Emas que víamos em seu próprio ‘habitat”.
Surgira ao fim da campina, por entre os capões de Moquem que guarnecem o Rio do Peixe, desaparecendo e desabalado galope, protegido pela vegetação arbustiva da várzea, extensa a perder de vista.
Meu segundo encontro com esses agigantados cursores teve lugar em terras pernambucanas, entre a cidade de Floresta? A
fazenda Icó, quase à vista do Rio São Francisco.
No presente, as Emas são raras na Paraíba.
Fazendeiros há que as criam em pequenos bandos, em
mangueiros destinados à pecuária.
Segundo informações colhidas entre sertanejos de Brejos
das Freiras, a caça á Ema é relativamente fácil, uma vez descoberta a comedia, o Mulungueiro em floração.
Ai daquele, porém, que dela se aproxima, quando se debate mal ferida sobre o tabuleiro do seixo rolado! Nos estertores da
agonia, cada movimento que faz com as reforçadas canelas joga
à distância seixos e mais seixos, podendo ferir gravemente o
caçador.
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Pé Encarnado (2)
Ordem Tinamiformes.
Família Tinamidae.
Crypturellus parvirostris Wagler.
Nambu.
Os nambus são aves relativamente abundantes na Paraíba.
Antes da presente expansão da lavoura algodoeira no Estado, quando ainda existiam os chamados fundos de pasto, grandes reservas latifundiárias das fazendas sertanejas, era fácil abater algumas dúzias de Pés Roxos e Codornas, nas horas de bochorno.
Tudo mudou, porém.
Aquela primitiva paisagem catingueira, inconfundível em
seus facheirais bracejantes, em seus imburanais louro-pardos,
modificou-se profundamente.
Metida entre os tão apregoados fogos mortíferos do Nordeste, a seca, o incêndio, o machado e o dente da cabra, resistiu
por mais de dois séculos, mas cedeu, afinal, ante um quinto e
mais poderoso inimigo, o Rei Algodão.
A cultura deste exigia as melhores terras, e áreas sempre
crescentes.
Em brocas e cercados consumiu léguas e léguas de matas,
que frondejavam nos mais férteis baixios aluvionais.
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Como resultado dessa obra de devastação, desapareceu
aquele antigo fáceis florístico, belo e selvático, que muito distinguida a Catinga paraibana.
O pior é que, ainda hoje, não obstante nossos Códigos de
Caça, Pesca, Águas e Florestas, continuamos assistindo aos
mesmos atentados contra a beleza da paisagem e as riquezas
naturais, em cuja posse sucedemos ao aborígene.
Entre estas, figuravam, em primeiro lugar, as mais lindas e
extensas florestas, registradas em todas as crônicas antigas.
O grupo a que pertencem os Nambús, apesar de tudo, é
abundante, do Litoral ao Sertão.
Aves prolíficas, dotadas pela natureza de grande poder de
mimestismo, estariam assim destinadas à preponderância na
Ornis paraibana.
Nada mais curioso, do que o ardil de que se vale o nambu
para iludir o caçador.
A cena tem sido descrita, mas vale a pena reproduzi-la, ainda correndo o risco das repetições.
Atordoado pela canícula, ou sentindo a presença de alguém, o nambu procura a primeira moita e ai se imobiliza.
Está arregaçado, como se diz na gíria.
Peito rente ao solo, pescoço colado sobre o dorso, parte
posterior erguida, a plumagem dos flancos e do crisso indistinta,
só o olhar experimentado o descobrirá!
Muitos caçadores confundem-no então com o folhiço.
O espécime que serve às presentes notas foi abatido em
Tanques, município de Alagoa Grande.
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É dos tipos menores e apresenta colorido cinzento avinhado nas partes superiores, mudando nas asas para cinza escuro.
Peito e abdômen de coloração mais atenuada Bico, tarsos e dedos nitidamente coralinos.
Ninho rudimentaríssimo, pois deposita os ovos em número
de quatro a seis, de cor avinhada, no solo quase limpo.
Seu canto consta de uma escala que se complica. Primeiro,
é ascendente, depois descendente, terminando em graves repetidos.

9

www.colecaomossoroense.org.br

Nambu pé roxo (3)
Família Tinamidae.
Crypturellus tataupa septentrionalis Naumburg.
Estas espécies, cujos hábitos muito se assemelham aos de
seu congênere de pés coralinos, ostenta um porte maior do que
aquele. Seu colorido, porém, é também o cinzento avinhado.
Pela cabeça, mento, garganta e nuca, a cor muda um pouco para o cinza claro, sobressaindo o ocipício por ser mais escuro. Dorso, coberteiras superiores da remige e região pigal, tirando novamente ao cinzento avinhado.
Bico, tarsos e dedos, nitidamente roxos.
O comprimento médio do Pé roxo, nos tipos que medimos,
é de 20 centímetros. O bico mede dois e os tarsos três.
São claramente visíveis em cada lado posterior dos flancos
da ave, umas zebruras finais, brancas e negras.
O canto do Pé roxo consiste em uma escala descendente,
muito mais simples, do que na espécie vulgarmente denominada
Pé encarnado.
Os espécimes de que nos utilizamos para a presente resenha foram abatidos em Tanques. Alagoa Grande.
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Perdiz, Nambú apé (4)
Família Tinamidae.
Rhinchotus rufescus catingae Reiser.
É a bela Perdiz a rainha das caças, segundo o parecer unânime dos caçadores.
Ave corpulenta, pesando até 1.200 gramas, alta, esbelta e
de colorido pardo negro ferruginoso, nenhuma outra se lhe avantaja em sabor e delicados assados e guisados.
Levantadas pelo cão de mostra, encastela ou segue, por alguns segundos, a linha horizontal no vôo, o que é aproveitado
pelo caçador para fazer tiros espetaculares, tombando a ave na
macega, onde a vai buscar o perdigueiro.
Em vários pontos do litoral paraibano, principalmente nos
extensos tabuleiros cobertos de Mangaba, Batiputá e Capim duro, a Perdiz é quase abundante.
O exemplar que temos à vista, presenteado pelo velho amigo e devoto de Santo Humberto, Alcobiades Lima, foi abatido
nos arredores de João Pessoa.
Apresenta-se pardo ferruginoso e anegrado no lado superior. Essa coloração torna-se ferruginosa brilhante nas remiges
da mão e no pescoço. No ventre, a plumagem é suavemente lavada de ocre, e ornada por estreitas faixas transversais escuras,
bastante espassadas.
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Nas coberteiras maiores das asas, vêem-se, também, faixas
atravessas, de largura variável e colorido pardo negro ferruginoso. Coxas, região pigal, ventre e flancos, ainda enfaixados.
Na região dorsal, as plumas apresentam desenhos caprichosos, vendo-se-lhes, no terço apical, uma fita castanha dividindo o campo negro. Finas estrias também de coloração castanha aparecem, aqui e ali, riscando partes mais claras das plumas.
Página inferior das asas de um ferruginoso desbotado. Da
fonte ao occipício, a penugem tem o centro escuro e as orlas
ferrugíneas.
Faces levemente acastanhadas.
As asas medem 21 centímetros de comprimento, os tarsos
cinco e o bico três. Sua presença, na região catingueira, em Bastiões, município de Alagoa Grande, tem sido registrada.
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Codorniz (5)
Família Tinamidae.
Nothura maculosa cearensis Naumburg.
A Codorniz é geralmente menos abundante do que o
Nambú, mas ambas estas aves convizinham por todo o território
paraibano.
Onde quer que sejam obstados os abusos da cinegética,
podem ser vistas aos casais, freqüentando de preferência os trechos mais limpos das capoeiras. Gostam muito das baixadas de
vegetação rarefeita e várzeas em pousio.
Seu canto é um piado monótono. Emite-o comumente pela
manhã e à tarde, sendo muito frequente quando está ameaçando
chover.
Bem fornida de carnes tenras e delicadas, a Codorniz mede 23 a 26 centímetros de comprimento, inclusive a cauda que é
quase nula. Tem asas fortes, adaptadas ao vôo relativamente
curto e em arco.
Tal como o Nambú, seu parente bem chegado, a Codorniz
usa e abusa de suas reconhecidas faculdades miméticas. É tal
seu poder de dissimulação que, estando imobilizado sobre o
solo, limita perfeitamente a cor dos garranchos e da vegetação a
cuja sombra se abriga.
Por efeito dessa homocromía, dificilmente poderemos vêla ali antes que escape em arrancada violenta, verdadeiro arre-
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messo no espaço, acompanhado de ruído característico das asas
e de um trinado argentino.
Esse habito das Codornizes, tem sido muitas vezes fatal
aos viajantes desprevenidos, cuspidos à distância pela cavalgadura assustada.
O belo exemplar que serve às presentes notas, mede 23
centímetros de comprimento, tendo os tarsos quatro e o bico
dois.
Foi morto em Tanques, Alagoa Grande. Seu colorido geral
é o pardo arruivado, onde muito sobressai o castanho e o preto
que ornamentam as remiges. Nesta e na região dorsal, a plumagem apresenta-se listada transversalmente de preto e fimbriada
de castanho. Aqui e ai, uns tons prateados brilhantes, principalmente para os lados do pescoço. No peito e na garganta, vêemse riscas escuras e longitudinais, sobre o fundo arruivado.
O mento é alvadio.
Asas de remate quase preto, enfaixadas dessa mesma cor.
Em outro espécime abatido em Bastidões, plena catinga
oriental, encontramos maior comprimento, 26 centímetros, além
de diferenças outras, resultantes de detalhes de coloração.
Neste, as plumas dorsais tem o terço final francamente
castanho, sendo as margens anegradas e ornadas por figuras de
feitio variado, notando-se ainda fino debrum envolvendo o conjunto.
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Espanta boiada (6)
Família Tinamidae.
Nothura boraquira Spix.
Merece registro especial o fato desta pequena codorna estar sendo encontrada presentemente, em toda a Paraíba.
Segundo informação colhidas, sua dispersão até bem poucos anos era adstrita à região litorânea. O mesmo acontecia em
relação à Perdiz ou Nambú apé, que tem sido assinalado em
Bastidões, no município de Alagoa Grande.
Sabemos que a zoo-geografia brasílica dá a Espanta boiada como ave encontrada no Nordeste brasileiro, inclusive na
Paraíba. Sua aparição, em numerosos municípios do interior do
Estado, é que nos parece fato relativamente recente.
Convém notar que a nomenclatura popular atribui o mesmo nome de Espanta boiada ao Tetéu, Belonopterus cayenensis.
Trata-se, entretanto, de uma pequena codorna ainda mais
arruivada, do que a Codorniz comum. Nothura maculosa.
Todo o lado superior da ave mostra plumagem uniformemente desenhada. Cada pluma tem o centro escuro, marginado
por fita alaranjada que se torna pardilha para o ápice. Mostra
ainda estrias transversais, de castanho carregado e de formas
sinuosas.
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Asas arredondadas, as remiges da mão formando ângulo
com as do braço. Nota-se bem, sobre o fundo amarelado, as faixas escuras de bordo repicado das remiges maiores e menores.
Na região dos ombros, as faixas transformam-se em estrias
numerosas.
O peito é amarelento alaranjado e arruivado, vendo-se as
listas escuras longitudinais.
Nos flancos, as listas são transversais.
Todo o lado inferior da ave é amarelo alaranjado ruivo,
coxas e crisso inclusive.
Cabeça com o vértice e a parte anterior de tonalidade bem
escura. Bico de cumeira e mandíbula alaranjadas.
Tarsos e dedos amarelentos.
Unhas com as pontas visivelmente gastas.
Comprimento da ave 22 centímetros, dos tarsos 3 e do bico 19 milímetros.
O espécime foi caçado em Bastiões, onde é relativamente
abundante.
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Mergulhão (7)
Ordem Colymbiformes.
Família Colymbidae.
Capturamos um jovem exemplar dessa espécie, nas proximidades do açude Santa Tereza, do município de Soledade, no
momento em que, por terra firme, procurava atingir a extensa
represa.
Mede 24 centímetros de comprimento e a guarnição única
de suas asas consiste nos cotos dos canhões.
No lado superior é de cor parda escura. No inferior, apresenta-se com um esbranquiçado polvilhado de cinza.
As faces são manchadas longitudinalmente de branco, correndo no vértice, no pescoço e na garganta, umas listas da mesma cor.
Tem a plumagem espessa, fina e macia, como que impregnada de leve banho oleoso.
Cauda rudimentaríssima.
Tarsos comprimidos lateralmente.
Dedos dianteiros ligados por membrana natatória.
Halux alto e membranoso.
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Mergulhão dos pequenos (8)
Família Colymbidae.
Na manhã de 9 de agosto de 1940, foi morto, no açude e
Pedras Pretas, no município de Soledade, um pequeno Mergulhão, em cujas espessas e macias plumas estavam metidos dois
filhotes.
O pássaro adulto apresenta as partes superiores com um
cinzento escuro uniforme, sendo um pouco mais claro na fronte
e nos lados da cabeça.
Pescoço, garganta, coberteiras das remiges, uropígio, tudo
do mesmo cinzento escuro fundamental.
As seis primeiras remiges e as últimas, de cor apenas alvadia. As de permeio nitidamente brancas.
Toda a página inferior das asas, de um branco puro.
No lado abdominal, começando do peito, mesclado de escuro e branco.
Iris amarela.
Bico reto, preto, com a extremidade clara.
Tarsos, dedos e membranas natatórias de cor cinzenta.
Os dois filhotes já estavam empenados. Eram listados longitudinalmente de pardo e negro, tendo os loros avermelhados e
pequena área castanha no vértice.
O adulto mede 20 centímetros de comprimento.
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Guarapirá Tesourão (9)
Ordem Pelecaniformes.
Subordem Fregatae.
Família Fregatidae.
Fregata magnificens rothschildi Mathews.
A gentileza dos prezados amigos Adalicio Alverga e Alcebíades Lima, ambos caçadores eméritos, devo eu o magnífico
exemplar desse erradio habitante das praias atlânticas, abatido
em frente ao Cabo Branco, na parte mais oriental das Américas.
Com uma envergadura de asa da ordem de dois metros e
trinta centímetros, foi mister que um homem galgasse o peitoril
da jancla de nossa residência, em João Pessoa, e outro o segurasse pela cabeça, tal como se vê na fotografia da capa, para que
a chapa fosse batida. Ao cair, mortalmente ferido em pleno vôo,
regorgitava peixes bastante maiores do que o enorme bico, o
qual mede 16 centímetros de comprimento e tem uma circunferência de oito.
Era um casal, mas o outro, ao levantar vôo, rumou para o
alto mar, livrando-se, assim, da chumbada fatal que lhe reservava o segundo caçador.
O tamanho incomum desta ave e sua coloração negra e
branca, causam realmente nossas admiração. Quando a defrontamos, percebemos, desde logo, o imenso poder de suas possan-
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tes asas, cada uma com um metro e quatro centímetros de comprimento, na posição de repouso.
Imagina-se o raio de ação de seus largos remigios através
dos mares!
Sobre o negror sombrio do Guarapirá, destacam-se pela
alvura a cabeça, o pescoço, o abdômen e a parte mediana inferior da região pigal. As coberteiras superiores da articulação do
braço e da mão, jaspeadas de um braço sujo. Bico e pernas de
cor cinza alvadia. As pernas são curta e os tarsos fortes. Dedos
ligados por membrana, tendo o mediano unha prolongada.
Além do contraste das cores branca e preta, chama-nos,
desde logo a atenção sua grande cauda, aberta em profunda tesoura, o que lhe vale outro nome popular, o de Tesourão.
Sua presença no Brasil tem sido notificada desde a Ilha da
Trindade ao Rio Grande do Sul.
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Socozinho (10)
Ordem Ciconiiformes.
Família Ardeidae.
Butorides striatus Linn.
O Socozinho é uma ave comum em nossos açudes e lagoas.
Seu colorido é o cinza azulado, por vezes com estrias ferruginosas.
Passa horas inteiras, à margem das aguadas.
O pescoço retraído, uma perna escondida no abdômen, fintando o lençol cristalino, até que o vulto de algum peixinho mais
descuidado venha aflorar ao seu alcance.
Distende, então, o arco do pescoço e flecha o pitéu, num
granito tal que, apenas outra, Soco, poderá considerar interessante.
Suas maiores atividades são exercidas, durante a noite,
mas vemo-lo, constantemente, entretido nessas proezas, à plena
luz do dia.
O Socozinho faz seus ninhos em árvores ribeirinhas e ai
deposita os ovos, que são de cor azul cerúleo.
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Garça grande (11)
Família Ardeidae.
Casmerodius albus egretta Gmelin.
É procedente a observação feita alhures sobre a singularidade do Nordeste que, sendo região seca, é simultaneamente um
viveiro de aves aquáticas.
Dedicando às pesquisas desta natureza apenas algumas horas, das poucas que deveria empregar repousando das fadigas
cotidianas, não poderei dar aqui uma descrição de todas as nossas aves e, muito menos, uma nomenclatura cientifica escorreita.
Esforçar-me-ei, entretanto, por alistar o maior número delas, para que o leitor tenha uma idéia aproximada da Avifauna
paraibana.
É sabido que as aves aquáticas tem hábitos migradores e
esse fato, aliado á riqueza linológica dos açudes nordestinos e à
extraordinária piscosidade dos mesmos, talvez explique satisfatoriamente aquela particularidade.
A Ordem Ciconiformes é representada no Estado por um
Ibidida, a Curicaca, e numerosos Ardeidas.
Em 1928, contudo, foi morto, no açude de Santa Tereza.
Soledade, por um moço paulista da família Camargo, um passarão inteiramente desconhecido pelos habitantes do lugar, mesmo
os mais velhos.
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Pela corpolência e detalhes de coloração que pude colher,
fiquei supondo tratar-se de um Cicondia em trânsito para regiões
mais favoráveis.
Era um casal, pois o companheiro sobrevivente foi visto na
manhã seguinte, próximo ao local em que fora abatido o outro.
Em 1938, foi visto mais um casal de passarões, desta vez
em Alagoa Grande, em cujo lago foi atirado. Creio que se perdeu mal ferido um, chegando o outro ao pequeno açude de Tanques no dia seguinte, onde pude observá-lo a uma distância de
150 metros.
Tinha o tipo pernalta, pescoço e bicos longos, asas escuras
e brancas, de larga envergadura, voejar lento e pausado.
Em sua coloração geral, dominava-o cinzento e o preto, ao
lado de partes alvadias.
As grandes Garças brancas vivem em bandos numerosos
em todos os açudes maiores do interior, do litoral ao sertão.
No açude de São José, em Soledade, em 1939, os bandos
de aves aquáticas eram tão numerosos, que a abundantíssima
postura de ovos alimentou, por meses a fio, um pequeno comércio, entre os vizinhos do formoso lago e a cidade de Campina
Grande.

23

www.colecaomossoroense.org.br

Garça pequena (12)
Família Ardeidae.
Leucophoyx thula Molina.
Esta espécie de garça, pequena e linda, freqüenta, também,
os açudes paraibanos, onde felizmente não é vitima das caçadas
de extermínio que, segundo testemunham os viajantes, dizimam
os imensos bandos existentes nas zonas ribeirinhas do centro e
norte do país.
É a principal fornecedora das celebradas plumas em crosas, tão apreciadas como enfeite, quando isso é moda.
Calcula-se que uma garça poderá fornecer em média duas
gramas de penas para o comércio.
Tenho visto as garças pequenas, em sua brancura imaculada, em meio aos bandos mais numerosos das Garças grandes.
Fora da sociedade destas, raramente as tenho encontrado,
isso mesmo em pequenos grupos de cinco a dez.
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Tamatiá (13)
Família Ardeidae.
Nycticorax.
O belo açude D. Moisés Coelho, na fazenda Bananeiras,
município de Sumé, pode ser considerado um viveiro de aves
aquáticas.
Sua bacia bastante ampla, localizada ao centro de vasta região de catinga, abriga bandos incontáveis de patos, marrecas,
mergulhões, galinhas d’água, jaçanãs, curicacas, tetéus, garças,
agachadeiras, carões, maçariços, tamatiás e até, por vezes, grandes pernaltas.
Em suas margens, foram abatidas, no mesmo dia, duas aves reforçadas, ambas Ardeidas, certamente um casal.
Uma delas tem o dorso verde-escuro, com reflexos bronzeos.
Lados do pescoço, peito, barriga e coberteiras inferiores da
cauda, de cor branca. Fronte, vértice e nuca, com o mesmo verde
escuro do dorso.
Acima do forte bico, barrando a fronte, uma fita branca.
Do cocuruto nascem finas e alvíssimas plumas, longas de uns 15
centímetros, que se projetam para trás. Olhos grandes, com circo
vermelho.
Asas e cauda, de um cinzento azulado quase uniforme.
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Bico comprido, coma cumeeira preta e a mandíbula amarelenta.
O culmen sobressai entre as barras fortes.
Tarsos e dedos amarelos. Unhas escuras.
Seu companheiro de infortúnio oferece diferença de nada
na coloração, mas é algo menor.
O espécime descrito mede 62 centímetros de comprimento.
Asas 29, cauda 12, bico 72 milímetros, tarsos 72 milímetros.
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Socó-boi (14)
Família Ardeidae.
Tigrisoma lineatum Boddaert.
Em dias de junho de 1936, eu atravessava o magnífico Parque
Solon de Lucena, em João Pessoa, quando se aproximou de mim
certo garoto conduzindo um exemplar dessa espécie ainda jovem.
Fora capturado na lagoa que ornamenta o Parque, dos mais
lindos de quantos conheço.
A pequena ave tinha o colorido pardo, estriado de negro e
vermelho ferruginoso.
Seu hábito era típico já, apesar de a tenra idade.
A espécie parece frequente em todo o Estado.
Em novembro de 1940, encontrei uns caçadores no açude Bodocongó, arredores de Campina Grande, com outro espécime igual
ao de João Pessoa, apenas pouco mais velho.
Fora tomado pelos caçadores por um filhote de Seriema, apesar de as lindíssimas zebruras, castanhas e negras, da plumagem.
No mesmo mês e ano, os vaqueiros da fazenda Bastiões, no
município de Alagoa Grande, descobriram, em plena mata catingueira, em alta forquilha de anosos angico, um ninho de Soco-boi, contendo dois filhotes ainda implumes. O local distava mais de quilômetros do açude ais próximo.
Infelizmente, destruíram o ninho, ao retirar os ninhegos, os
quais foram removidos para os viveiros da fazenda.
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Curicaca (15)
Família Threskiornithidae.
Theristicus cadautus Boddaert.
Esta grande ave freqüenta os açudes e alagoa maiores no
Estado.
Vive em bando mais ou menos numerosos e prefere, habitualmente, as partes mais resguardadas.
Temo-la visto constantemente pousada sobre árvores marginais à represa, remanescentes da limpeza da bacia.
Transformam tais árvores em observatório, os bandos de
Curicaca, onde passam os dias vigilantes.
Entretanto à noite, excursionam por outras aguadas, num
voejar lento, emitindo, então, apelo grave e monótono.
Seu colorido é misto e pardo, esverdeado e amarelento.
Tem o bico longo e curvo.
Os caçadores excluem a Curicaca da lista de aves comestíveis, afirmando que exalam cheiro enjoativo.
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Marreca viúva (16)
Ordem Anseriformes.
Família Anatidae.
Dendnoeygna Viduata Linn.
O gênero encerra várias espécies, algumas das quais representadas na Avifauna paraibana.
A de que ora nos ocupamos, é das mais comuns, onde quer
que haja água duradoura.
Distingue-se de suas congêneres pelo alvadio pronunciado da
parte anterior da cabeça e da garganta. Essa particularidade tornase parecida com uma viúva embiocada, donde lhe veio a designação especifica, viduata.
Contrastando com a brancura das partes mencionadas, o ocipício e o pescoço são bastante escuros. O dorso anterior é acastanhado e o posterior sombrio, sendo a cauda quase preta.
Peito e lados do pescoço, castanhos.
Lado abdominal de fundo amarelento, com finas estrias escuras. As estréias tornam-se mais escuras e nítidas nos flancos, assim
como mais largas junto às coxas.
Rêmiges e coberteiras quase pretas, com as tetrizes dos ombros de cor bronzeada.
O bico é largo e preto. Apresenta área cor de aço na parte
sub-terminal e por baixo da mandíbula.
A ave adulta mede 43 centímetros de comprimento. As asas 21, a cauda 64, o tarso quatro e o bico 44 milímetros.
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Marreca preta (17)
Família Anatidae.
Dendrocygna.
Ao que parece, esta bonita marreca tomou o nome em virtude do negror de parte da asa.
Quando em pleno vôo, apresenta-se toda vestida de preto,
exceto uma larga faixa branca que atravessa as rêmiges.
Vista de perto, sua coloração é mista de castanho e bruno.
Dorso anterior tirando ao bronzeado e o posterior mais escuro. Peito também bronzeado.
Abdômen e flanco mais claros.
Faces e mento pardilhos.
Occipício e lados do pescoço escuros.
Rêmiges com as bases brancas e suas coberteiras todas
brancas, formando-se vistosa faixa da mesma cor sobre o fundo
anegrado das asas.
Comprimento da ave 43 centímetros. Da asa vinte, dos tarsas quatro, da cauda seis e do bico cinco.
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Marreca, pé cinzento (18)
Família Anatidae.
Dendrocygna.
Encontrei no Parque do Brejo das Freiras, um lindo casal
de marrecas, de espécie rara, na Paraíba.
Sua indumentária logo a distingue pelo chamalote formado sobre o dorso por manchas escuras transversais, o remate
branco das asas e o cinzento de chumbo das pernas e do bico.
A base das retrizes também é branca.
Cauda, vértice e ombros escuros.
Mento, garganta, faces, peito e abdômen de cor castanhoamarelada.
Segundo informou o gerente do Hotel, o casal fora capturado nos arredores do açude Pilões.
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Putrião (19)
Família Anatidae.
Sarkidiornis sylvicola Iher Ihering.
Este belíssimo pato selvagem, geralmente conhecido nos
sertões paraibanos pelo nome de Putrião, é menos numeroso do
que a marreca.
Seus bandos comumente são compostos e alguns casais.
Instalam-se nos açudes, mas suas preferências são pelas
lagoas, de bacias amplas e rasas, emolduradas pela densa vegetação arbustiva ao tempo do verde.
Ali viceja então variada associação botânica, vendo-se lado a lado plantas aquáticas, paludicolas e xerófilas, tipicamente
catingueiras. Pontedérias, Ninféias, Aschynomenes, Junceas,
Netúneas de caules flutuantes, adensam-se sob as Juremas pretas, arbustos de uma agressividade terrível, formando esconderijo seguro, propício aquelas aves de temperamento naturalmente
desconfiado. É por isso que o aparecimento das mesmas nas
lagoas verifica-se exatamente em meio à estação das chuvas.
Não há contar, então, os bandos de patos, marrecas, mergulhões, maçaricos, jaçanãs, garças, curicacas, camboges, urus,
pintos e galinhas d’água, que se abrigam a nidificam naquele
intrincado de Juremas e adensados hervaçais.
O Putrião também faz honra aqueles tufos protetores, onde
passa os dias abrigado, entretido em suprir o papo.
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Vai fazer seu ninho, porém, longe daí, em plena catinga
nos ocos de velhas Baraúnas.
O macho é maior e muito mais ornamental, do que a fêmea.
Tem o dorso e as coberteiras das asas de cor verde negro,
com reflexos metálicos verde-azulados.
Forma vivo contrate a parte dianteira, que é toda branca,
vendo-se alguns salpicos pretos no pescoço e na garganta.
Rêmiges maiores anegradas.
Guarnição inferior das articulações alares pintalgada de
branco e preto, mas o restante da página inferior das asas somente preto.
Todo o lado inferior e anterior da ave é extremamente alvo.
Nota-se, na articulação do braço, uma calosidade córnea.
Sobre o bico a carúncula, em forma de castanha.
Bico escuro, relativamente curto, com a extremidade do
maxilar inferior estreitada e voltada para baixo.
O espécime foi morto no açude Pilões, em Brejo das Freiras, e magnífico doublé, por Hermano Zenaide.
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Marrequinha (20)
Família Anatidae.
Nettion brasiliense Gmelin.
Eis uma de nossas marrequinhas mais lindas.
É um patinho de cor abrunada no lado superior e acastanhada, com umas nuanças avermelhadas, no inferior.
Patas e tarsos cor de carne.
O peito de um avermelhado quase uniforme.
Lados do pescoço, flanco, coxas e abdômen, também avermelhados mas deixando ver a base cor de cinza das penas.
A feliz combinação das asas oferece-lhe maiores encantos.
Ai, as rêmiges da mão, suas coberteiras e as tetrizes dos
ombros, são de um negror brilhante, apresentando as secundárias extremidades brancas.
O ornamento principal desse agradável conjunto é, porém,
a faixa verde iridescente, lindamente acatassolada, que ostenta
sobre as asas.
Comprimento da ave 36 centímetros, das asas 18, da cauda
cinco, dos tarsos 25 centímetros e do bico, algo arrebitado, 38.
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Paturi (21)
Família Anatidae.
Nomonix dominicus Linn.
O Paturí mede, da ponta do bico à da cauda, 43 centímetros.
Tem a cor escura acastanhada, com espelho branco nas aas, nas rêmiges da mão.
A garganta e os flancos tomam cor de café escuro.
Cauda muito curta, algo rígida, não passando de 4 a 5 centímetros.
Bico azulado de aço, com a extremidade preta em ambas
as mandíbulas.
Pernas curtas, dedo posterior também curto, marginado,
guarnecido de unha pequenina e fraca.
Iris alaranjada.
Comprimento na asa, 20 centímetros, do bico cinco e meio, dos tarsos três e meio.
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Marreca Toucinho (22)
Família Anatidae.
Paecilonita bahamensis Linn.
Como temos visto, as marrecas em geral são muito numerosas na Paraíba.
Formam-se bando consideráveis dessas aves nos açudes,
bastando para isso apenas que não sejam perseguidas a tiros.
Há um sistema prático de capturá-las para fins culinários,
visto que são caça excelente.
Alguns dias após a distribuição de ceva ou engodo, nos
lugares apropriados, armam-se ai os chiqueiros, de varas finas
entrançadas, com abertura em forma de V, cujos lados móveis
dão passagem às marrecas que procuram entrar para comer o
engodo.
O vértice do V fica para dentro do chiqueiro.
Xerém de milho ou mandioca, puba, os melhores engodos.
Nosso exemplar foi, assim, aprisionado no pequeno açude
Tanques e, há dez meses, faz parte de nossa coleção viva.
Tem a cor pardo-abrumada, mais escura no centro das penas, acanelada nos bordos, com distribuição de manchas arredondadas no peito e nos flancos. Duas manchas vermelhas na
base do bico, fazem contraste singular com o alvadio da garganta e dos lados da cabeça.
O vértice desta é pardo bruno, mesclado de canela.
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Cauda quase unicolor, avermelhado pálido, bastante comprida.
A falta de melhores acomodações vive em companhia de duas
outras aves do mesmo vulto, nas quais o grangeio da vida criou hábitos inteiramente diversos, uma Asa branca e uma Aracuã, em espaçoso viveiro.
Dificilmente seria possível imaginar mais inconveniente, num
tal pensionato.
É em tudo a imagem de certos cavaleiros que, nos Hotéis, são
os últimos que chegam e entram solfejando suas áreas prediletas,
estrondando o soalho, gritando pelos empregados, firmemente, convencidos de que quando pagam as contas, ficam com direito a tudo
isso e mais alguma coisa.
Nossa inquilina mete o bico no cocho de mandioca puba e,
como se aquilo lhe cheirasse a quenopódio, mergulha-o, em seguida,
na pia de beber, ou na banheira, conspurcando a pureza do conteúdo,
parecendo que de outra forma não deglutiria os alimentos.
Nas noites de luar, são os banhos intermináveis e barulhentos.
E, para ser perfeito o símile, em amanhecendo a cabeça metida no lençol de plumas dos ombros, com aquele admirável equilíbrio
e todos os estróinas, dormita sobre o apoio de uma pata, enquanto as
companheiras, ainda refesteladas no pousadouro, fitam enojadas o
soalho em polvorosa.
Não obstante, entre as várias dezenas de aves que compõem
nossa coleção, nenhuma se apresenta com indumentária, mais correta, nem mais viçosa convicção de superioridade.
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Urubú de carniça (23)
Ordem Falconiformes.
Família Cathartidae.
Coragyps atratus foctens Licht.
Feio, deselegante, mau cheiroso, metediço, tudo pode ser
atribuído a esse, príncipe dos planadores e nosso lindo céu azul.
Conservamos, porém, em seu ativo, o mérito de precursor
da limpeza pública e encarregado gratuito do lixo por ai afora.
Tenho para mim que é obra de ingratidão e até de imprudência recomendar-se a destruição do prestimoso Urubu, sob o
fundamento de que é um transmissor de epizootias.
Essa função vetorial parece-me hipotética.
O que é fato incontestável, é o expurgo de nossos campos,
quase limitados, de vigilância dificílima, tarefa rude que o Urubu executa gostosamente e na qual é insubstituível.
Ouvi o saudoso escritor Carlos Dias Fernandes dizer que o
Urubu é o único carnívoro coerente, pois espera que a carne
apodreça para melhor digeri-la.
Não obstante seus hábitos de necrófago impenitente há
quem o meta na panela, como a natureza o fez, até que fique em
consistência pastosa, ponto em que feito chá, chá de Urubu é
utilizado como recalcificador poderoso.
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Urubu de cobra, Urubu caçador (24)
Família Catharidae.
Cathartes aura tuficolis Spix.
Sob as denominações constantes da legenda, é conhecido
o avejão negro, da cabeça e pescoço vermelhos, sobre o qual
pouco diremos, senão que tem hábitos necrófagos, como seu
parente de cabeça preta, mas não se reúne em bandos.
Todos quantos temos visto, acompanham suas respectivas
consortes, igualmente toucada de vermelho.
Dizem melhores conhecedores que são fiéis na vida em
casal.
Atribui-se ainda o privilégio de ser o primeiro a bicar a
carniça recém-descoberta.
Se não se rebaixa a aparecer em cortejo de família as hediondas farras de seus congêneres, o que é incontestável, é seu
ato de presença na hora da comilança.
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Urubu de cabeça amarela (25)
Família Cathartidae.
Cathartes urubutinga Pelzein.
Queremos apenas cumpri o dever de registrar sua presença
no Estado, entre a grei dos necrófagos.

40

www.colecaomossoroense.org.br

Gavião peneira (26)
Sub Ordem Falcones.
Família Aceipitridae.
Elanus leucurus Vieilot.
São vistos com muita assiduidade estes belos gaviões em todo o Estado.
Muito ariscos, dificilmente poderá alguém aproximar-se deles para um tiro certeiro.
Temo-lo visto constantemente, mas à distância.
Muito admiramos sua extraordinária habilidade quando, em
pleno vôo, suspende todo o movimento de projeção e fica a balançar as asas, sem avançar nem recuar, peneirando!
Nessa ocasião, se com a vista agudíssima descobre presa fácil, flecha rápido sobre a mesma, em queda quase vertical.
Volta aos ares conduzindo a vitima nas garras ou no bico de
pequena águia caçadora e ativa. E, assim, continua voando, peneirando, depredando, até que se farte.
O povo diz que sua aparição é indicio de chuva.
No Nordeste, porém, tudo que vem quebrar a monotonia da
natureza é considerado prenúncio de chuva. o poço, eternamente
preocupado com o prognostico do ano, tem como de bom augúrio o
piado da Codorniz, o apelo do Venvem, o choro do Anum, o concerto das Sericóias, o rebate das Aracuãs, etc.
Os céticos, entretanto, que também os há por cá, dizem que
não acreditam em chuva de Sericóia.
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Gavião (27)
Família Accipitridae.
Harpagus bidentatus Latham.
Creio ser este rapineiro senão raro, pelo menos pouco comum entre sua numerosa grei, na Paraíba.
Até agora, só conheci o exemplar que passo a descrever.
Nas partes superiores apresenta-se cinzento escuro, quase
uniforme, com duas faixas pardas que vão do canto posterior dos
olhos à metade do pescoço.
Suas retrizes, também cinzentas, são marcadas por 7 faixas
transversais claras, contando-se com a apical, que é exclusa.
Região loral quase nua, ceroma e orbitas oculares amarelas.
Fronte, vértice da cabeça, occipício e nuca, cinzentos, de
tons escuros. Mento e garganta de cor parda amarelada.
As plumas do peito, com uns desenhos em ângulos, cujos
vértices ficam para o lado da base dos raquis.
Toda a região abdominal, com o mesmo colorido fundamental, corrido de finas estrias pardilhas. A barraiga, porém, o
crisso e os calções cor de canela carregado.
Asas muito pontudas, fauciformes de um cinzento sombrio, com inúmeras faixas transversais alvadias, interrompidas,
principalmente nas rêmiges primárias. Guarnição subalar das
articulações acanelada.
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Primeira e segunda rêmiges da mão, bruscamente atenuadas no bordo interno, como e fossem secionadas de baixo para
cima e, depois, em ângulo reto para o ápice. Este é arredondado.
Bico cor de aço, com a ponta preta.
No maxilar superior, dois recordes formando um dente ao
que corresponde na inferior uma reentrância. O maxilar inferior
é aparado, como o dos papagaios.
Tarsos e dedos amarelos, garras fortes e negras.
Comprimento da ave 38 centímetros, da asa 27, da cauda
17, sendo esta muito pontuda.
Foi morto em Pedras Pretas, município de Soledade,
quando ao anoitecer, tomava chegada ao ninho nos cimos de alta
Baraúna.
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Gavião Caboclo (28)
Família Acciptridae.
Heterospizias meridionais Latham.
Grande e belo rapineiro muito frequente em todo o Estado.
Seu nome popular vem do colorido vermelho escuro das
asas e partes inferiores do corpo, detalhe que muito se destaca,
quando em pleno vôo.
De uma ponta da asa à outra mede 125 centímetros.
Da ponta do bico à extremidade da cauda 47.
Suas possantes rêmiges vermelhas, cor de couro curtido na
casca do Angico, bordadas transversalmente de finas estrias negras em zigue-zague, tem as partes terminais e também as coberteiras, de um negror intenso.
Toda a razão dorsal é de um acinzentado negrusco, inclusive as supra caudais que terminam com bordadura branca.
Cauda com 12 retrizes negras, atravessadas por uma faixa
branca, além da terminal de igual cor e com 9 centímetros de
largura. A exceção das duas retrizes centrais, todas as outras
apresentam bordadura branca nas partes cobertas pelas supra
caudais.
Pescoço e cabeça mais propriamente de uma canela escuro
e com zebruras muito nítidas cor de cinza.
Toda a região inferior da ave é cor de couro e listrada de
escuro.
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Bico relativamente curto, medindo apenas 28 milímetros.
A ponta do maxilar superior ultrapassa a do inferior em 9
milímetros.
Este espécime foi abatido em Bastiões, município de Alagoa Grande.
Temos visto o Gavião Cabloco em todo o Estado.
Cumpre registrar ainda sua freqüência nas proximidades
dos açudes, sem que eu saiba o que tanto o atrai ali.
Suspeito, entretanto, que seja a caça de Rolinhas e outros
pássaros que vão à bebida.
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Gavião pega-pinto Gavião rapina (29)
Família Accipitridae.
Rupornis magnirostris Gm.
Rapineiro cinza pardo arruivado e avermelhado, de tamanho mediano.
Rêmiges e retrizes atravessadas por faixas transversais escuras. Nas rêmiges são numerosas e estreitas. Nas retrizes centrais, são apenas quatro, mas, nas laterais, sobem a sete, embora
inconspícuas.
As bases das rêmiges primárias, assim como suas coberteiras, acastanhadas e com estrias escuras.
Garganta, cabeça e peito também estriados mas no sentido
longitudinal.
Bico cor de aço, ceroma amarela. Abdômen, uropígio e
crisso de cor vermelha pálida.
Calções também avermelhados. Tarsos e dedos amarelentos, sendo as garras escuras e fortes.
O Pega-Pinto é particularmente temido pelas donas de Casa, no interior, pois depredam audaciosamente os terreiros.
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Gavião Preto, Gavião da Mata (30)
Família Accipitridae.
Hypomorphanus urubutinga Gm.
Este é um dos maiores e mais imponentes representantes
da família, no Estado. No sertão, habita a mata e os serrotes alpestres, de preferência nas partes desérticas, os juremais e mororosais intrincados e duros como aço.
Temos procurado seus ninhos nas lapas que por ali se formam, sempre sem resultado. Ultimamente, deparamos com alguns filhotes, já empenados, empoleirados nos cimos de anosa
Baraúna, cujo tronco apresentava numerosas entrada de galerias.
É provável que o rapineiro houvesse depositado nessa sua postura.
O Gavião Preto é íncola da regiões apartadas e ainda arborizadas. É ai que temos visto frequentemente, denunciando sua
presença pelo assobio de gavião matreiro.
Seu aspecto é típico dos rapineiros audazes e reforçados.
Essa impressão sobe de ponto, quando contemplamos seu
porte altivo e o rosto desguarnecido e coberto de pele nua e amarelada. A indumentária é sombria. Apresenta, entretanto, uma
vistosa faixa branca na base da cauda, sendo brancas também as
coberteiras desta, a página inferior das rêmiges e o abdômen,
onde há umas pintas.
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Mede da extremidade da cauda à do bico 45 centímetros.
A envergadura das asas alcança os 90. Em posição de repouso
medem as asas 32. Cauda 24, tarsos 8 e bico três e meio.
A coloração escura varia um pouco, tomando uns tons de
café, sendo mesmo ferrugíneo na região dos encontros.
Loros desguarnecidos, bico curto e cor de aço.
Nosso espécime foi caçado em Bananeiras, município de
Sumé, em plena serra.
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Gavião azul (31)
Família Accipitridae.
Letinia plúmbea Gm.
Os anos que procederam à etapa revolucionária de 1930,
estivemos invernando na fazenda Timbaubinha, cuja sede fica
nos altos que embasam a serra dos Caboclos e a Serra Pelada, no
município de Soledade.
Para os lados do sul e do poente, elevam-se os morros da
Melancias e a baixa cordilheira que ai começa e corre leste oeste, com os nomes de Florentino, Ramadinha, Boa Vista, Tomé
Germano, Malhada de Cruz etc. Imediatamente, por trás da fazenda, erguem-se o serrote do Gavião, as serras do Pires, do
Caldeira e da Ramada.
Estreitos vales separam esses maciços em cujos cimos reluzem lapas e infinitos afloramentos graníticos.
A região é acidentada e semi-desértica.
Chuvas torrenciais haviam transformado aquele disforme
conjunto de cabeços e blocos rochosos no reino encantado das
aves, dos mocos, dos gatos silvestres e, sobretudo, dos Gaviões.
Distinguia-se, entre todos, belo rapineiro, cinzento azulado
por cima e alvadio por baixo.
Certa vez, bem próximo à casa de vivenda, consegui atirar
e abater o bonito Gavião azul.
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Seu companheiro, visto que se tratava de um casal, ficou
rondando a casa durante dois dias consecutivos, emitindo um
penoso piado.
Essa triste manifestação de viuvez salvou-lhe a vida, pois
não tive ânimo de abatê-lo também.
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Gavião de aruá (32)
Família Accipitridae.
Rosthramus sociabilis Vieillot.
A fazenda Santa Tereza, situada no antigo Riacho dos Macacos, apresenta bela paisagem sertaneja, com sua espaçosa vivenda no cimo do morro, dominando o grande açude de águas
claras e sempre agitadas pelos ventos fortes do Cariri.
De suas alpendradas, capazes de abrigar muitas dezenas de
pessoas, poderemos devassar os horizontes à distancia de léguas.
Certa vez, ao aproximar-me daquela vivenda cheia de evocações para quantos privaram da amizade e do convívio de
seu venerando proprietário. Claudino Nobrega, o prestigioso e
sobretudo prestimoso ancião que não regateava serviços à sua
terra e sua gente, pude observar que um bando considerável de
aves desconhecidas voejava ao longo da larga e comprida represa.
Procurando logo em seguida identificar aqueles visitantes
alados verifiquei que eram rapineiros e o que buscavam eram os
aruás, relativamente abundantes no açude.
O bando não demorou em suas pescarias mais que três ou
quatro dias.
Nunca mais vi os belos gaviões caramujeiros.
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Gavião da mata, Gavião pombo (33)
Família Accipitridae.
Leucopternis.
Na manhã de 31 de outubro de 1949, encontrei, em João
Pessoa, belíssimo espécime de Gavião, aprisionado momentos
antes, quando atacava uma ninhada de pintos.
A gana em destruir as vitimas era tanta, que não percebera
a aproximação do dono da casa. Este o abateu com um golpe a
dois metros de distância.
Na hora em que o vimos estava impossibilitado de voar,
porém muito agressivo ainda.
É ave menor do que o Caracará, Plancus brasiliensis muito
vistosa em sua indumentária preta e branca, oferecendo aspecto
atrevido e belicoso.
Ostenta nos ombros, dorso superior e nas asas campo anegrado com umas pintas e estrias brancas.
Fronte branca com as plumas riscadas finamente de escuro, no sentido longitudinal.
Bico preto, tirando a cor de aço.
Base da fronte guarnecida por atravessa amarelada.
Cauda preta e pintada de branco na base. Ao meio da cauda, larga faixa branca. Quanto ao comprimento, relativamente
curta.
Nuca, pescoço, barriga e ventre, tudo muito alvo.
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Narinas arredondadas e nuas, situadas ao pé do bico.
Página inferior das rêmiges alvas e riscadas por finas listas
pretas.
Visto em conjunto, tem-se a impressão de um rapineiro retaco.
Registramos, também, suas compridas e possantes asas.
Sua captura foi feita nos arredores de Buraquinho, em João Pessoa.
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Cauã, Acauã (34)
Família Falconidae.
Herpethoteres cachinnans queribundus Bangs e Pernard.
Em toda a vasta grei dos rapineiros, creio que somente a
Cauã, como é vulgarmente chamada na Paraíba, merece alguma
simpatia da parte do povo.
Esse sentimento manifesta-se no frequente emprego de seu
nome na toponímia sertaneja e no entusiasmo das descrições que
fazem dos combates entre a Cauã e as serpentes venenosas, flagelo da região.
No corpo a corpo com estas, as robustas asas servem ao
mesmo tempo, de escudo e maça com que sovam o adversário, à
medida que desferem terríveis golpes com as garras e o bico.
Nosso povo não compartilha das reservas com que a Cauã
é vista em outras plagas brasileiras.
Em agosto de 1913 entretanto, viajando em companhia do
saudoso sacerdote Pe. Cirilo de Sá, encontrei, na então fazenda
Canto, no município de Souza, uma enorme leva de romeiros,
procedentes de Alagoas, que se dirigiam a pé para Joazeiro, em
visita ao celebre Padre Cícero Romão Batista.
O único abrigo para nos e aquela turma de fanáticos, era o
vasta e umbroso oiticical que guarnecia as ribas do Rio do Peixe, onde pernoitamos.
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Entre os romeiros havia uma louca, que era conduzida à
presença do taumaturgo, na esperança de cura milagrosa.
Fez-e notar desde logo sua presença pelo grito agudo, ininterrupto, que reproduzia com fidelidade o canto da Cauã.
Algum tempo depois, vim a saber do encontro de Barbosa
Rodrigues, em Faro, no Amazonas, com outra louca que também repetia as mesmas vozes e cujo lamentável estado mental
era atribuído a efeito de superstição, reinando ali a crendice de
que o grito da Cauã trás o infortúnio a quem o ouve.
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Gavião Carrapateiro (35)
Família Falconidae.
Milvago chimachina Vicillot.
A rua do Rogger, em João Pessoa, reside meu excelente
amigo Nascimento, cuja ascendência sertaneja se entronca nos
Ayres e Batista do velho e guerreiro Pageú.
Nascimento, quando ainda moço, foi atraído pelas seduções do outro negro amazônico, tendo vivido nos seringais brasileiros e bolivianos por cerca de duas décadas. De lá, trouxe a
saúde em frangalhos, uma curiosa coleção de cousas de uso regional e a mais arraigada paixão pelos animais, seus companheiros de vida na selva.
Em sua atual residência, no limitado espaço de algumas
centenas de metros quadrados, seguindo os métodos aborígenes
dos xerimbabos, estabeleceu um pequeno e original museu, objeto querido de sua vida solitária.
Vêm-se ai porcelanas, vidrados ingleses, latas de conservas nacionais e estrangeiras, maços de fósforos de todos os tipos, nacionais, peruanos, bolivianos, ingleses, americanos, etc.
E local reservado, a miniatura da Área de Noé e velho Oratório.
Figuras bíblicas, estampas de santos já desbotadas e um
vulto de São João, verdadeira obra prima.
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Na sala de entrada, feixes de arcos e flechas tomados aos
índios da Hiléia brasileira.
Nos fundos e alpendradas, jaulas, prisões, subterrâneas,
gaiolas e viveiro contendo galos de campina, azulões, xexéus,
rolinhas, arribaçãs, juritis, pararís asas brancas, cambutes, galegas, jaçanãs, maracanãs, jandaias, periquitos, curicas, marrecas,
jacaré, cutia, paca, cobra alcatifa, cobra de veado, cobra papaovos e até cabras e carneiros!
Como se vê, pequeno museu associado e pequeno zoo.
Exatamente por cima de certo amontoado que esconde o
subterrâneo das pacas e alcatifas, em velho e esburacado viveiro,
encontrei, com uma boa dose de surpresa, o gavião carrapateiro.
Segundo informes de Nascimento, o rapineiro foi capturado não muito distante de João Pessoa.
É ave de tamanho entre 35 e 38 centímetros, colorido
branco sujo tirando ao amarelado, principalmente no pescoço,
no peito, no abdômen, no crisso e nas coxas. No alto da cabeça é
de tonalidade mais clara. Dos cantos dos olhos correm para trás
listas escuras, um de cada lado. O dorso superior e as asas, de
um bruno acentuado, sendo também assim a porção terminal da
cauda. Retrizes com as bases ornadas por estreitas riscas negras
sobre campo branco.
Iris escura. Circo oftálmico amarelado. Ceroma nus, amarelado, como o bico.
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Gavião carrapateiro, Chimango (36)
Família Falconidae.
Milvago chimango?
O litoral paraibano é uma bela e alta região arenosa, cortada por alguns vales profundos, irrigados por numerosos rios
perenes.
Esses rios correm ao longo da várzea de massapé até as
proximidades do Oceano, formando-se nos últimos 15 quilômetros do curso o solo de pau, composto de matéria orgânica em
decomposição.
As terras são aproveitadas para a lavoura e a criação, simultaneamente.
Numerosos rebanhos pastam ali em cercados de arame
farpado.
Os fazendeiros mais caprichosos conservam as várzeas
limpas de arbustos impróprios à alimentação do gado, medrando
então várias gramíneas e algumas leguminosas.
Se contarmos apenas com essa vegetação nativa, a capacidade das terras de criar talvez não exceda a relação de uma rés
para quatro hectares.
Mediante o plantio de forrageiras nas boas terras de encostas e, nos paúes, mantidos em regime de intensa adubação com
estrume de curral, tudo muda como nos contos de fada.
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Em nossos estábulos de João Pessoa, com esse regime sistemático de adubação orgânica dos paúes, mantemos mais de
cem reses estabuladas em cerca de cinco hectares.
Esse fato da uma idéia do que poderemos esperar de um
melhor aproveitamento dos chamados vales úmidos litorâneos.
É exatamente em suas extensas várzeas, ornadas de Dendezeiros, que pastam os rebanhos.
E é também, nessas pastagens, que vivem em bandos os
gaviões comedores de carrapato.
Sempre os encontramos aos casais ou em grupos de quatro
ou oito.
Pousam então em árvores diferentes mas à vista.
Medem 38 centímetros de comprimento, tendo as asas 28.
A cor dominante é o bruno, com uns reflexos acobreados,
nas costas e nos ombros. Cabeça mosqueada de castanho e ocre.
Lado abdominal pardo amarelado com umas rajas escuras
longitudinais. Calções com escassa plumagem ocre avermelhada.
Rêmiges enfaixadas de castanho. Cauda bruna, com umas
bordaduras nas faixas. Supra caudais de um pardo sujo, infra
caudais mais claras e também sujas.
Página inferior das asas profundamente enfaixadas de bruno e com uma larga zona castanha, muito visível quando em
pleno vôo a ave.
Na base das retrizes, a mesma zona castanha das asas.
Bico claro amarelado, faces empenadas e olhos pretos.
Tarsos claros e unhas escuras.
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Esses gaviões não se apartam dos rebanhos, pousam sobre
as reses e ficam largo tempo a catar os carrapatos, a maior praga
dos belos campos litorâneos.
Seu grito de alarma imita perfeitamente as vozes – pinhé!
Certa vez, encontramos espécime idêntico em Bastiões, no
município de Alagoa Grande.
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Caracará (37)
Família Falconidae.
Polyborus plancus brasiliensis Gm.
Nenhuma outra ave é mais odiada pela gente sertaneja, do
que o Caracará.
De nada lhe vale o gosto de apregoado de catar carrapatos,
cousa que nunca testemunhamos, e até acreditamos ser hábito
peculiar a outra espécie, conhecida no sul do país com o mesmo
nome.
O que se lhe não perdoa, é a maldade com que fura os olhos aos cabritinhos e borregos recém-nascidos.
Pouco importa, também, que na jangle cinzenta do Nordeste, o topetudo representa o torpe papel do Chacal, cabendolhe o reto da carniça, o desmonte da ossada, poderoso auxiliar
que é da ação profilática dos vermes e do sol.
Após o incêndio nos campos, é o primeiro que chega, atraído pelo chamusco de ofídios e pequenos lagartos.
Contam-se por dezenas, em tais ocasiões, num grasnido
antipático, intolerável.
Sagacíssimo, vive a rondar os arredores das habitações nas
fazendas de criar, mas dificilmente dará chegada para um bom
tiro.
Trata-se de grande rapineiro, pois mede 52 centímetros de
comprimento, tendo de uma ponta de asa à outra um metro e 15.
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Espesso topete negro guarnece-lhe a cabeça, da fronte ao
occipício.
Seu colorido é sombrio, misto de negro e bruno, com o
dorso, peito, lados do pescoço, uropígio e cauda de cor branca,
com estreitas riscas negras transversais.
Tem uma dúzia completa de fortes retrizes, cujas extremidades pretas emolduram o campo branco puro das bases respectivas.
Olhos grandes, arredondados, de expressão dominadora.
Cera e base de mandíbula inferior, de um amarelo queimado, sendo o bico cor de aço.
Tarso e dedos fortíssimos, unhas grandes, garriformes.
Os caracarás não são aves estritamente carnívoras.
Certa vez, nas várzeas do rio Cariri, na fazenda Seridozinho, Soledade, encontrei uma dezena dessas aves esgaravatando
o solo, em uma grande roça. Dirigindo-me para o local verifiquei que estavam arrancando amendoim brabo, em uma área de
terras silicosas, onde essa planta de frutos hipogeus era abundante.
O espécime descrito foi caçado em Tanques.
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Gavião rapina (38)
Família Accipitridae.
Falco.
A espécie que ora descrevemos é mais esguia do que o
Harpagus bidentatus.
Veste-se com uma roupagem acinzentada e mede 33 centímetros de comprimento mas o que logo o distingue é uma colcira branca que alcança a parte posterior do pescoço.
Nas coberteiras alares apresenta malhas transversais brancacentas, sendo o bordo das tectrizes acastanhado.
Sobre o fundo cinzento das rêmiges, aparecem faixas mais
escuras.
Estas, entretanto, tornam-se brancas na parte correspondente da página inferior.
No lado abdominal, domina o colorido branco sujo, do
mento ao crisso, vendo-se o centro das plumas malhado de pardilho.
Cauda também acinzentada, com cinco faixas brancas,
sem contar as pontas que são dessa mesma cor.
Bico preto e tarsos amarelos.
Caçado em Pedras Pretas, município de Soledade.
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Gavião de touca (39)
Família Falconidae.
Gampsonyx.
Este gaviãozinho é um dos menores de quantos conhecemos.
No lado superior apresenta-se castanho atravessado de faixas quase negras e muito estreitas.
No inferior, é também listado de escuro mas sobre fundo
mais claro.
Na barriga e nos calções, amarelo creme.
Retrizes de faixas alaranjadas e negras, tendo o ranque
castanho.
Peito riscado longitudinalmente de castanho escuro.
Cabeça cinzenta e manchada de castanho na fronte.
Occipício ornado por faixas quase negras sobre o fundo
claro.
Região perioftámica amarelada e bico cor de aço.
Comprimento da ave 26 centímetros, da asa 19 e dos tarsos três e meio.
Caçado em Pedras Pretas, município de Soledade.
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Gavião rapina, Gavião sabiá (40)
Família Falconidae.
Cerchneis sparverius cidos (peters).
Conforme já notamos o povo emprega o último nome da
legenda para designar gaviãozinho, assim como o primeiro para
outros do gênero Falco.
Trata-se, aqui, de pequeno e elegante rapineiro, bastante
comum na região caririense, particularmente na caatinga de pedras Pretas, município de Soledade. Sua esbelta figura torna-o
desde logo fácil de reconhecer, pelo exíguo tamanho e variada
coloração.
Suas compridas asas não azulejas e tem as cetrizes salpicadas de preto. Rêmiges pretas e atravessadas de branco. É avermelhado, com ornamentação de aréolas escuras, nas costas.
Branco acanalado na garganta e no peito, vendo-se, também,
nestas partes, ornatos de aréolas escuras e de forma orbicular.
Ventre e zona posterior deste de cor branca.
Cauda avermelhada, terminando em faixa preta fimbriada
de branco no ápice. As 4 retrizes laterais, porém, são atravessadas de preto e branco nas duas páginas. Supra caudais avermelhadas e infra caudais brancas. Cabeça azulega e nuca marcada
por colar escuro, interrompido, inconspícuo. Ceroma e orbitas
oculares amarelentas. Narinas circulares e bico curto, claro com
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um dente no maxilar, a que corresponde uma reentrância na
mandíbula.
Tarso e dedos amarelentos.
Comprimento da ave 24 centímetros, das asas 17, da cauda
14, dos tarsos 27 centímetros e do bico 1.
Morto em Pedras pretas.
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Gavião do mangue Psipsi (41)
Família Accipitidrae.
Buteogallus arquinoctialis Gm.
Robusto e altivo rapineiro, de sombrias cores negras e ferruginosas. Salienta-se desde logo pela mascara amarela alaranjada, abrangendo toda a região interocular, inclusive a ceroma.
Olhos arredondados, escuros, olhar firme e destemido. Esta
mascara emerge nitidamente do fundo empretecido formado
pela garganta, pescoço e cabeça que são pretos. Bico relativamente curto, com a extremidade escura.
As rêmiges tem as bases e as partes terminais pretas, enquanto as intermediárias são ferruginosas.
O largo peito é também ferruginoso, riscado transversalmente de fina estrias negras, coloração que se estende aos flancos e ao ventre.
Cauda curta, aparada no ápice em linha reta e terminando
com uma larga faixa escura guarnecida por fita branca, no começo e no fim. Página inferior das asas, com o mesmo colorido
do peito.
Bem assim as calções.
Em conjunto, é um grande rapineiro mosqueado de escuro
e ferrugem. O que acabamos de descrever faz parte de nossa
coleção viva. Foi atirado junto à foz do Gramame, por Heretiano
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Filho, em meio aos manguesais, quando atrevidamente insistia
em furtar um belo Flechapeixe, dos grandes, Megacetyle torquata, abatido ali por Hermano.
Após alguns curativos que lhe fez habilmente o incomparável Alcebíades Lima, apresenta-se hoje de todo restabelecido e
faminto!
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Jacú (42)
Ordem Galliformes.
Família Cracidae.
Penelope Superelliaris Jacupemba Spix.
Conheci a antiga fazenda do Brejo das Freiras e suas fontes termais, em 1913.
Constava então de duas casas em ruína e o banheiro.
Este não passava de tanque rústico, de um metro de profundidade por um e meio de comprimento. As águas brotavam
abundantemente do fundo pedregoso, em franca efervescência.
Sua limpidez e moderada termicidade ofereciam banho delicioso a quantos procuravam aquele rústico balneário sertanejo.
A várias centenas de metros da sede, em meio à bela várzea, corre o Rio do Peixe, a esse tempo ainda guarnecido por
matas ciliares, em que sobressaiam o Muquém e o Joazeiro.
Findava o mês de agosto e aquela arborização, de um verde escuro intenso, fazia o mais vivo contraste com os arbustos
ressequidos dos tabuleiros que emolduram a região adjacente.
Foi sob a fronde profunda mas de folhagem miúda daquelas árvores, que travei meus primeiros conhecimentos com os
Jacús.
Eram bastante numerosos ali mas sagacíssimos.
Em outra região fisiográfica paraibana, bem distante, na
Serra da Carneira, município de Soledade, abriga-se uma flora
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de caráter disjuntivo. Encontrei ali, com surpresa, Quaresmeiras,
Oitis, Massarandubas, Violetas, Pitombeiras, Paudarqueiros,
Gameleiras, Espinheiros, Batingas, Jatobás, Calumbís, tudo vegetando lado a lado ás Imburanas, Juremas, Pereiros, Mofumbos, Marmeleiros, Imbuzeiros, Facheiros e Macambiras, todas
espécies tipicamente xerófitas.
No adensado daquela vegetação agresteira, ainda hoje habitam os Jacús.
Já os vi na zona do Brejo, também.
Certa vez, passando a cavalo pelas divisas das fazendas
Bastiões e Patos, no município de Alagoa Grande, surpreendi
um Jacú, no momento em que voava atravessando a vereda, procurando esconder-se na copa de um Paudarqueiro.
Pobre e desmoralizado Jacú!
Tantos houve outrora em Alagoa Grande, que lhes ficou o
nome gravado num dos lindos vales do município. Hoje, não sei
como explicar a presença desse legitimo abencerrage de tua tribo ilustre no velho rincão do Paó.
Nas matas litorâneas, o Jacú ainda é de aparição frequente.
Sua caçada é feita ali principalmente de tocaia, nas comedias.
E João Pessoa é um centro de caçadores, de velhas e arraigadas tradições.
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Aracuã (43)
Família Cracidae.
Ortalis aracuan Spix.
No estado atual de devastação de nossa matas, são poucas
as peças avifaunisticas encontradiças, do vulto das Aracuãs.
Seus presentes mais próximos, os belos Jacús, vão-se tornando cada vez mais raros.
A numerosa lista de aves ornamentais e de caça, de que se
orgulham as regiões centrais e do norte do país, está limitada na
Paraíba a meia dúzia de espécies de segunda grandeza.
O catalogo, aliás antiquado e incompleto, de Beaurepaire
Rohan, constante de sua Corografia da Província da Paraíba,
escrito há mais de oitenta anos passados, já se encontra desfalcado de vários números.
As grandes araras vermelhas, a Canindé ou arara azul, a
Araruna ou arara preta, de um azul cobolto, entre outras ali dadas como presentes na então provincia, já não serão visitas em
terras paraibanas, voando e depredando os Carnaubais.
Irineu Joffily, em suas preciosas Notas sobre a Paraíba,
publicadas em 1892, oferece-nos uma lista exígua da ornis existente no Estado.
Por outro lado, considerando boas as estimativas de Gonzaga de Campos e Philipp vou Luetzelburg, referentes às reservas florestais da Paraíba, constantes dos trabalhos intitulados
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Mapa Florestal do Brasil, publicado pelo primeiro em 1911, e
Estudo Botânico do Nordeste, da autoria do segundo, aparecido
em 1923, teremos encontrado os motivos da degradação de nossa fauna nos dias que correm.
Gonzaga de Campos atribuía à Paraíba uma área florestada
de 19.687 km², isto é, cerca de 36,55% de seu território.
Luetzelburg, retificando e atualizando essa afirmativa, afirma que não teremos hoje mais do que uns escassos 4.300 km²
de matas, ou sejam menos de 0,9% do território do Estado.
Em país de gente mais precavida, estas cifras seriam alarmantes.
É sabido que as ciências biológicas prescrevem um mínimo de 25% de área florestada às regiões cultivadas, como condição de equilíbrio dos fatores relacionados com o clima, a fertilidade e conservação do solo, o regime pluvial e o suprimento de
água subterrâneo, o abastecimento de combustível e de materiais
de construção, a preservação e sobrevivência da fauna e da flora.
Ao invés daqueles 25% julgados indispensáveis, a Paraíba
tem apenas 0,82% e não se dá por achada!
Estancadas as fontes existências ou de manutenção do
primitivo complexo faunístico, senão faustoso pelo menos rico e
variado, isto é, reduzidas as reservas floristicas a limite desastroso, era fatal o desaparecimento de muitas espécies naturais.
O pior é que, conforme já foi observado alhures, ao passo
que se extinguem espécie úteis, pelo interesse biológico ou econômico, progridem as nocivas. A raposa, os maracajás assú,
mirim, mourisco e vermelho, o guaxinim, a imensa e perigosa

72

www.colecaomossoroense.org.br
grei dos gaviões, sem falar nas pragas ádvenas, infestam a Paraíba.
Não adianta fazer frases bonitas sobre famosos Códigos de
Caça e Pesca, Códigos das Águas e Códigos Florestais.
Urge conhecê-los, divulgá-los, cumpri-los.
Foram estas as locubrações que me ocorreram, ao receber
um belo exemplar vivo de Aracuã, hoje ornamento de nossa
coleção.
Fora capturado, à noite, durante um incêndio irrompido na
mata de Tanques, quando procurava fugir ao sinistro e, deslumbrado pelo clarão, caíra exausta junto à parede de um rancho.
Tive muitos outros exemplares em viveiro.
Amansam admiravelmente e costumam fazer acrobacias,
quando lhes franqueamos nossas salas e aposentos.
As Aracuãs são represetantes da numerosíssima Ordem
dos Galiformes.
Graças às suas preferências pelo subosque intricando de
nossas matas secundárias, vem assistindo incólumes ao desaparecimento sucessivo de muitos dos mais nobres elementos de
sua tribo.
Ao que parece, está chegando também sua vez.
Não há muitos anos, as matas umbrosas que guarneciam
os flancos orientais da Borborema, no Brejo, nas manhãs chuvosas, eram todas um grasnido de Aracuã.
Seu canto, entoado em coro, ouvido à distância, parecia
um estranho concerto de matracas.
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Nosso espécime tem 48 centímetros de comprimento, cabendo 20 à cauda, de forma espatulada.
O colorido é cinzento pardo azeitonado. Vistos de frete o
peito e a garganta, mostram penas pardas, de barbas escuras.
A cabeça tende ao cinzento castanho, correndo pelo mento
duas estrias vermelhas. O dorso e a porção distal das rêmiges,
são castanho e avermelhado.
Órbitas quase negras. Bico, tarsos e pés, cinzentos.
Nossa hóspede alimenta-se de leite com farinha de mandioca, ou frutas, ostentando magnífico aspecto.
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Carão (44)
Ordem Gruiformes.
Família Araimdae.
Aramus scolopaceus Gm.
No estado de relativa pobreza em que se encontra a Avifauna paraibana, a Ordem dos Gruiformes ainda apresenta dois
de seus vultos máximos, o Carão e a Seriema, ambos gritadores
impenitentes e animais anedóticos, folclóricos.
Do Carão, diz-se que vai chover quando o passarão, cansado de estripar lolôs e aruás nas lagoas, passa às horríveis e
costumeiras serenatas, repetindo sua melopéia, durante toda a
noite, com a mesma fleugma com que um estudante em férias
viaja quatro horas de trem cantando – “se a perpetua cheirasse!”
Conta-se que certo fazendeiro, cujos latifúndios estavam
em véspera de completo despovoamento, por motivo da seca,
ouvindo uma noite aquele concerto precursor de melhores tempos, ergueu-se da brancura de sua rede de tapuirana e exclamou:
canta Carãozinho de Nosso Senhor!
E desta vez o esgrouvinhado astrólogo não mentiu.
A chuva chegou.
E foi uma destas formidáveis chuvas sertanejas, um pé
d’água redondo, como se diz, que encheu literalmente o leito do
rio, transbordou para os baixios e levou na enxurrada o açude de
nossos atribulado fazendeiro.
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O Carão, passado o meteoro, confirmava à distância, na
mesma melopéia, sua virtuosidade de barômetros alado, quando
surge o homem, no auge do desespero e clamando alto: tu ainda
cantas, Carão dos seiscentos!
Habitualmente, o Carão passa os dias nas proximidades
das águas. A noite, procura o lameiro das margens e ai fica a
fisgar moluscos até que o dia amanheça.
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Sericóia, Três Potes (45)
Família Rallidae.
Armaides cajanea Muller.
Possuímos em viveiro um casal destas interessantes aves, colhido em arapuca cevada com mandioca puba.
De porte relativamente avantajado, sua aparição constante
em região escassa em boas peças venatórias, como o Brejo paraibano, deve ser atribuída à boa capacidade poedeira e proverbial
sagacidade da espécie.
As Sericóias animam as manhãs chuvosas com seu canto alto, entoado em coro, muitas vezes ouvido desde a madrugada.
Esses duetos são interpretados pelo povo como mudança de
tempo e chuva próxima.
Habitam as margens dos córregos e terrenos alagadiços em
geral, protegidas pela vegetação adensada.
Confiam bastante na extrema acuidade visual de que são dotadas.
Alimentam-se de peixes, baratas d’água e mais sevandijas
que vão encontrando em suas correrias. Quando o repasto é um
peixe maior, começam bicando as guelras e os olhos. Depois atacam o ventre e os flancos de modo curioso. Apóiam-se fortemente
sobre as pernas finas e compridas, erguem o pescoço o mais que
podem e martelam as bicadas, que se enterram como dardos sobre a
vitima, abrindo um furo por onde extraem as visceras.
Preferem o peixe vivo ou ainda fresco.
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Em nossos exemplares, a cabeça e o pescoço são de cor cinzenta de chumbo, tornando-se ainda mais pronunciada para o vértice e occipício.
No mento, é azeitonado cinzento.
Dorso, cauda e uropígio negros.
Peito, ventre e rêmiges primárias, de cor castanha avermelhada, que mais se acentua nos flancos.
Coxas cor de cinza.
Bico longo, ligeiramente curvo na ponta, tendo a base da
cumeeira amarela esverdeada e a mandíbula verde amarelada.
Iris de um vermelho sanguíneo.
Pernas e dedos avermelhados.
A cauda é curtíssima e forma ângulo com as pontas das asas,
por ser levantada.
As Sericóias são aves extremamente inquietas.
Passam os dias indo e vindo nos viveiros, movendo o pescoço
para um e outro lado, batendo vez por outra com o bico no soalho.
Não suportam a companhia de outra aves.
Um pinto de Galinha d’Água que foi posto em compartimento contiguo ao seu, amanheceu estripado!
Executam seus animados duetos, de preferência pela manhã e
à tarde. Um inicia e marca a toda, repetindo até o final algumas
notas graves, enquanto a outra fez o canto propriamente, variando o
tema e o tom, num timbre metálico.
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Galinha D’água (46)
Família Rallidae.
Gallinula Galeata Licht.
São muito comuns estas aves em todo o Estado.
Não há açude, ou lagoa, em que não se lhes ouça o canto,
por entre o adensado da vegetação palustre.
Peça venatória muito ambicionada, a Galinha d’Água é
ave ornamental, se bem que muito tímida.
Apresenta o dorso e tectrizes alares de cor cinzenta azeitonada.
É preta na cabeça, pescoço e cauda.
Barriga e uropígio mesclado de cinzento e esbranquiçado.
Supra e infra caudais pretas, tendo as de permeio brancas.
O escudo frontal é vermelho vivo, o que dá muita vida ao
conjunto. Vermelhos também, são os dois terços basais do bico,
cuja extremidade passa a amarelo esverdeado. Tarsos e área nua
acima da articulação, ainda vermelhos.
Venta alongadas e no meio do cúlmen.
Comprimento da Galinha d’Água 33 centímetros, da asa
16 e meio, dos tarsos cinco e do bico três.
Caçado em Santa Tereza, Soledade.
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Galinha D’água azul (47)
Família Rallidae.
Porphyrula Martinica Linn.
A presente espécie é bem menor do que a procedente, mas
ainda mais ornamental. Quando à beleza, supera todas as outras
aves paludícolas, existentes na Paraíba.
É um franguinho de uns 27 a 29 centímetros, todo colorido
de azul, com umas nuanças esverdeadas no lado superior.
Pescoço, peito e abdômen, nitidamente azulados.
Coberteiras inferiores de cauda branca.
Cabeça azul escuro, lindamente ornada pelo escudo da
mesma cor mas de tonalidade clara, celeste.
Nesse admirável conjunto, destaca-se o bico vermelho nos
dois terços basais e amarelo na extremidade.
Nosso espécime foi abatido no açude D. Moisés Coelho,
na fazenda Bananeiras, município de Monteiro.
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Cambonje (48)
Família Rallidae.
Creciscus.
A presente espécie é das mais vistosas, em sua plumagem
negra ferruginosa, listada de branco.
É, ao mesmo tempo, das mais esquivas.
Habita o matagal rasteiro, quase impenetrável das várzeas
úmidas, onde a vegetação mole dos alagadiços forma abrigo
conveniente ao seu temperamento tímido. Nos açudes, preferem
os recantos cobertos de plantas aquáticas, ao lado das Jaçanãs e
Galinhas d’água.
As Cambonjes são muito amigas dos valetamentos de drenagem, quando semi-abandonados. Amam as valetas obstruídas
dos canaviais mal tratados, cuja soqueira definha à míngua de
cuidados culturais.
Daí, a frase depreciativa muito usual entre os matutos agricultores, quando querem amesquinhar a roça do vizinho: tua
lavoura criou ninho de Cambonje!
É uma ave de cor preta, branca e ferruginosa mas chuviscada de pardilho. O bico tem uma área sanguínea cobrindo a
base dos dois maxilares apenas nas metades proximais, de maneira que numa é a parte inferior e na outra a superior da maxila
que é colorida.
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As plumas dorsais, escuras, quase pretas mas fimbriadas
de ferrugem. No dorso alto, duas riscas brancas, uma de cada
lado.
As infra e supra caudais, com o colorido fundamental mas
sendo brancas as de permeio.
Rêmiges maiores pretas.
Iris vermelha.
Partes nuas da tíbia, tarsos e dedos avermelhados.
Comprimento 26 centímetros, asa 12, cauda 45 milímetros, tarsos 28, bico 41, dedo médio com unha 45.
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Cambonje (49)
Família Rallidae.
Espécie menor do que a anteriormente, sob o mesmo nome
descrita.
A denominação popular é comum na Paraíba.
Trata-se de uma ave francamente paludicola, de coloração
geral sombria, marmorizada no dorso por serem as penas, ali
marginadas de pardilho.
No lado abdominal, a cor é uniforme, cinzenta escura.
O bico um tanto alongado, esverdeado.
Tarsos e dedos longos, relativamente, inclusive o posterior, de cor arroxeada.
É ave frequente no Estado, podendo ser encontrada nos
açudes, lagoas, ou outras quaisquer coleções de água.
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Seriema (50)
Família Cariamidae.
Cariama cristata Linn.
Não é apenas o relevo, o acidente geográfico ou o detalhe
pinturesco, que compõe a paisagem por mais belo que seja o
cenário, quando por efeito cataclísmico, ou pela desnaturada
intervenção humana, foge a vida animal, o que resta é a desolação, o exício.
A Fauna é o complemento dos quadros naturais.
A paisagem sertaneja vive das vozes da Seriema, do choro
dos Anuns, da galhofa dos Papa-sebos, do pique dos gaviões, da
clarinada dos Tetéus e Casacas-de-couro.
Concorrer para a extinção de qualquer das espécies regionais, é atentar contra beleza do cenário sertanejo. tal seja a espécie, o atentado será contra nossa própria sobrevivência como
povo civilizado.
É sabido que as pragas acompanham o progresso agrícola.
Nossa geração assistiu, impotente para impedi-lo, a extinção total dos belos cafezais que enriqueciam a população de
quatro municípios paraibanos. Foram destruídos no breve espaço de dois a três anos, por um Coccídio, cuja identidade ainda
provoca discussão.
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Nosso excelente algodoeiro de outrora, produtivo e isento
de dano, tem hoje sua cultura depreciada, em face de ataques
simultâneos de fungos e insetos, os mais perigosos.
As pragas dessa natureza podem ser introduzidas inadertidamente. Algumas vezes, porém, resultam de subtâneo e excessivo desenvolvimento de espécies normalmente pouco nocivas,
tudo provocado por desequilíbrio na economia natural.
E somos nós mesmos os causadores desta desgraça.
Esquecemos ou ignoramos a ação dos seres inferiores no
metabolismo da vida, dos fenômenos naturais.
O certo é que não podemos assistir impunemente à destruição de muitos dos pequeninos seres, que sem disso nos apercebemos, no combate biológico às pragas, são nossos melhores
aliados.
A Seriema faz jus integralmente a esse titulo.
Acha-se hoje reduzida a pequenos bandos fugidios, em toda a Catinga oriental.
Nas grandes zonas dos Cirirís Velhos, Curimataús e Alto
Sertão, ainda é ave comuníssima.
Ali exercitam livremente sua missão de profilaxia contra o
ofidismo e mais de contenção dos pequenos lagartos nos limites
impostos pela serena harmonia da natureza.
Ultimamente foi considerada megera dos campos, por depredar os ninhos.
Que seria de nós, se todos os ninhos assistissem à evolução dos embriões que lhes fossem confiados, até à idade adulta!
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Acontece ainda que a maioria dos ninhos ocupa posição
inacessível ás Seriemas, cujos hábitos terrestres são evidentes.
Trata-se de uma grande ave, de limitada capacidade de
vôo mas velocíssima na carreira.
Uma que tivemos à mão, média 75 centímetros de comprimento.
Suas asas, 33, os tarsos 25, a cauda 29, o bico oito e a
poupa ou crista também oito.
O colorido é o cinzento, tendo o bico, os tarsos e os dedos
vermelhos. Na cauda, as duas retrizes centrais são uniformemente cinzentas, mas as outras tem as base de um alvadio pintado,
sendo o terço superior enfaixado de negro e o ápice branco.
A barriga e o uropígio ainda brancos.
Mostra o peito e o pescoço com uma delicada plumagem
cinza perolada e zebruras transversais escuras. Nestas plumas, a
base é clara.
As rêmiges da mão são pretas com faixas brancas transversais.
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Jaçanã (51)
Ordem Charadriiformes.
Família Jacanidae.
Jacana spinosa jacana Linn.
A Jaçanã é uma de nossas mais lindas aves paludícolas.
Vive em pequenos bandos, pelos açudes e lagoas.
Certa vez, após forte chuva que fez engrossas os córregos, um
desses alegres bandos pousou na área murada de nossa residência, na
fazenda Bananeira, no município de Monteiro.
Esse fato vem comprovar que as Jaçanãs são menos tímidas, do
que as outras aves de sua vasta parentela.
Gostam de exibir sua elegante roupagem, em que se vêem o
negro veludo e o amarelo ouro, passeando graciosamente sobre as largas folhas das Pistias e Ninféias.
A ave tem toda a parte anterior de cor negra aveludada.
Igual colorido estende-se pelos lados do corpo, atingindo o uropígio, mostrando, porém uns laivos castanhos.
Superiormente, é de um castanho vivo, que se torna ainda mais
carregado sobre as tectrizes e retrizes.
As rêmiges maiores da mão e do braço, são amarelas, em parte
marginadas de castanho claro.
Escudo frontal vermelho marroquim, de forma marginada, franjado na base e com dois apêndices da mesma cor do escudo.
Quando em pleno vôo, mostram muito bem seu variegado e
vistoso colorido.
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Tetéu (52)
Família Charadriidae.
Belonopterus chilensis cayennensis Gm.
Poucas aves são tão estimadas, no interior, quanto o Tetéu,
esse valente guardião dos pátios das fazendas sertanejas, amplos
como pistas de corrida.
Ai, passam os casais dia e noite vigilantes.
Durante o dia, preferem as lagoas e baixadas úmidas, onde
quer que flutue a Netúnia, alveje o Echinódorus, ou azulejem as
Pontederias.
À noite, porém, transferem suas atividades para a vizinhança das vivendas humanas, exercendo ali sua vigilância incorruptível.
Penacho ao léu, esporas aceradas, audazes e belicosos, investem o objeto de suas suspeitas.
Não passa pessoa ou animal que não seja desde logo denunciado em gritos estridentes.
Sendo dia, o alarido é acompanhado de investidas também
mas estas resolvem-se facilmente com um rápido recuo, quase a
dois metros das pessoas.
Conheço outras aves sertanejas com o hábito de dar rebate.
O Cancão, Cyanocorax cyanopogon, nossa bonita gralha
de cor negra, branca e cerúlea, põe cerco e investe contra pequenos sáurios e ofídios.
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Reúne-se em bandos para denunciar, em todos os tons, a
presença ou passagem fortuita de qualquer animal na catinga.
Mas suas atividades só tem lugar naquele habitat intricado
e distante. Ao passo que a guarda do Tetéu é à porta das casa, ao
páteo da fazenda e à estrada erma que o transpõe.
É uma ave esbelta e vistosa, em sua roupagem cinza, negra
e branca, ostentado penacho e esporas, como um cavaleiro.
Tem o dorso cinzento, tirando ao bronzeado junto aos encontros.
Na fronte, mento, peito e rêmiges é de cor negra, contrastando como a brancura de todo o lado inferior.
Uma faixa nas coberturas das rêmiges, a metade basal da
cauda, as infra caudais, os flancos e articulações das asas, também de cor branca.
A cabeça é de cor cinza alvadio, no occipício. A fronte
negra, separada do vértice por fita branca.
O penacho tem seis centímetros de comprimento.
Comprimento total da ave, 31 centímetros, dos tarsos 55
milímetros, do bico 30.
Reflexo esverdeados e bronzeados, sobre as asas e o dorso, dão muita vida à indumentária do garboso Tetéu.
Além disso, é constante em sua sobrevivência em casal.
Forma bandos que vão até 25 indivíduos, conforme temos
observado no Cariri paraibano.

89

www.colecaomossoroense.org.br

Massarico (53)
Família Scolopacidae.
Tringa flavipes (Gmellin).
Ave caneluda, de cor cinzenta no lado superior. a garganta e
o peito mesclados de cinza e alvadio. Abdômen e suas partes posteriores francamente alvadios. Tectrizes dos ombros e das coberteiras
alares, fartamente ornadas por desenhos brancos e negros.
Cauda cinzenta, estriada de branco transversalmente.
Bico comprido, estreito, algo elargido junto à extremidade,
as narinas alongadas e situadas próximo à base. O bico é de feitio
reto, notando-se ligeira tendência para elevar-se. Iris preta e tarsos
amarelados. Dedos compridos, menos o hálux, pois este é pequenino.
Unhas curtas e escuras.
Comprimento do pássaro 24 centímetros, das asas 14, da
cauda 5 e meio e do bico 3.
Morto no açude de Pedras Pretas, município de Soledade,
em 20 de janeiro de 1953. O referido açude achava-se, então,
quase seco e a salinidade de suas águas tornara-as no momento
inservíveis, para os próprios animais da fazenda. Não obstante,
viam-se ali pequenos bandos desses Massaricos, sabidamente
aves migratórias. Durante as noites, freqüentavam também os
tanques de água doce, abertos nos grandes lajedos de xisto negro, que dão nome à fazenda.
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Agachadeira (54)
Família Socolopacidae.
Capella paraguaiae Viellot.
Temos encontrado, vezes sem conta, essa ave, em meio às
várzeas alagadiças, cortadas de valetamentos, do fértil Brejo
paraibano.
Por maior que seja o cuidado em descobri-la com vagar
para boa pontaria, some-se em vôo rapidíssimo e sinuoso, mal
deixando ver o bico comprido e a roupagem indistinta, de ave
mimética.
Quem conhece sua predileção pelos tijucos distantes, confinados pelos canaviais, mal pode explicar o veso de vir à noite
esvoaçar, junto às vivendas humanas, cortando vento ou rasgando madapolão, conforme diz o povo.
Temo-la visto na Catinga também.
Tem carne saborosa e sua caçada constitui boa prova de
virtuosidade.
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Asabranca (55)
Ordem Columbiformes.
Família Columbidae.
Columba picazuro marginalis Naumburg.
Ave endêmica nas zonas centrais e ocidentais da Borburema, assim como nas vastas regiões sertanejas de além serra, é
o maior e mais belo de nossos pombos silvestres.
Quando criado desde novo em casa, torna-se muito manso
e constitui verdadeiro ornamento das coleções vivas.
Anima os viveiros com seus arrulhados e gosta de ser amimada.
Uma das que possuímos, quando, na fazenda vivia em liberdade, indo e vindo pela catinga.
Esta é o seu habitat natural.
Abundam ai as espécies arborescentes de maior parte e viçam os maniçobais, os pinhões, os marmeleiros maduros, de
cujas sementes são extremamente gulosas.
Durante o verão, afluem às bebidas, nos açudes, preferindo os de margens ensombradas por altas Aroeiras e Baraúnas,
onde permanecem fazendo ouvir suas arrulhadas catingas.
Esse habito facilita a tarefa do caçador, que a espera escondido sob aqueles pousadouros, pela manhã e à tardinha.
De corpo avantajado e carne saborosa, se bem que um tanto dura, é caça muito ambicionada.
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Frequentemente, na vastidão da catinga seca, resta apenas
um açude com água ao redor de algumas léguas.
Então, aquelas horas, é enorme a afluência de Asabranca.
Conhecemos uma grande coleção de aves vivas, em João
Pessoa.
Em seus viveres, vimos algumas Asabrancas aninhadas,
chocando a postura.
É pássaro de coloração cinzenta, que se torna brilhante e
algo violáceo na cabeça, garganta e peito.
Muito se destaca a plumagem do alto e dos lados da nuca,
que tem a porção distal prateada, formando gola muito bonita.
Peito baixo e abdômen da cor cinzenta violácea do dorso
mais atenuada e sem quaisquer bordaduras.
Outro detalhe característico é o remate branco das asas.
Iris e tarsos de cor vermelha.
Bico cinzento e de cumeeira abobadada.
Cera presente.
Conhecemos dois outros exemplares, de coloração francamente parda avermelhada, fugindo de muito à tonalidade roxa
do espécime de que nos servimos para a presente descrição.
Todos, entretanto, são procedentes de Monteiro, pleno Carirí paraibano.
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Galega (56)
Família Columbidae.
Columba rufina sylvestris Viellot.
A Galega, um de nossos pombos silvestres mais corpulentos, é relativamente abundante nas matas do Litoral paraibano.
Possuímos alguns exemplares em viveiro, todos muito
mansos.
Alimentamo-los com arroz em casca e xerém grosso de
milho mas, em natureza, seu regime habitual compõe-se de bagas de Murta, Imbirindiba e outras.
Esse regime frugivoro torna-a presa fácil dos caçadores,
postos de tocaia nas comédias.
É um pombo cinzento avinhado roxo, com o alto da cabeça em lindo catassol purpúreo esverdeado.
O bico é abobadado no terço final da cumeeira e tem a
ponta saliente.
A cabeça é de nuança mais aberta do que o colorido cinzento generalizado, sendo mais claros o mento e a garganta.
Peito, pescoço, dorso superior e tectrizes alares puxando
fortemente ao avinhado.
Nos machos, os tarsos bem vermelhos.
A mesma cousa acontece ao circo perioftálmico.
Canto lembrando o da asabranca.
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Trocal (57)
Família Columbidae.
Columba speciosa Gm.
Presenteado pelo velho amigo Alcebíades Lima, temos um
lindo exemplar vivo desse pombo, ainda frequente em nossas
matas litorâneas.
Foi mal ferido quando pousado em uma Imbirindiba em
plena frutificação, neste mês de outubro de 1951, nos arredores
de João Pessoa.
Agora, inteiramente restabelecido dos pequenos ferimentos, ornamenta meus viveres.
Seu regime é de bagas silvestres e grãos de arroz, xerém
de milho e leite misturado à farinha de mandioca.
Tem o porte de uma Asabranca, embora algo menor, mas
sua roupagem difere bastante, sendo de cor cinzenta abrunada.
O que logo a distingue, é o bonito perolado prateado que
lhe envolve o peito, a garganta e a nuca.
Outro ponto de maior distinção é o bico carminado com a
ponta de cor parda.
Também carminado, é o circo perioftálmico.
O conjunto é extremamente agradável e ainda inconfundível.
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Arribaçã, Ave de arribaçã, Pomba (58)
Família Columidae.
Zenaida auriculata virgata Bertoni.
Pertencem à ordem Columbiformes, aliás bem representada na Paraíba, a Galega, a Asabranca a Trocal, a Pararí, a Jurití,
o grupo numeroso das Rolinhas e a Arribaçãs.
Esta é a famosa Zenaida auriculata dos zoológicos.
A prolificidade verdadeiramente bíblica das Arribaçãs e o
exagerado habito gregário de que são dotadas, forçaram-nas aos
instintos migratórios no mais alto grau, por força da imperiosa
necessidade de alimentação.
Aves sem pátria, constituídas para as longas revoadas, levam vida verdadeiramente errante.
Esgotam rapidamente as reservas alimentares, compostas
de sementes de gramíneas, leguminosas e euforbiáceas, nas zonas em que estacionam e, acossadas pela fome, pela sede e, sobretudo, pela cruel perseguição de que são vitimas, mudam amiudamente de lugar, na vã esperança de uma trégua que não lhe é
concedida nem durante as noites.
Na continuidade do ciclo de suas migrações, surge um dia
o primeiro bando.
Bem do poente, voando alto e pousa por um instante sobre
a galharia nua das Imburanas. Bravas e assustadiças, porém, ao
menor rumor suspeito retomam fragorosamente o vôo, em sua
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missão perquiridoa de zonas ainda virgens, propicias ao reabastecimento alimentar e à postura das legiões deixadas para trás.
Dias depois, em bandos verdadeiramente incontáveis, animam todo o espaço com o ruflar sibilado das asas, ou modulando o canto triste, vão enchendo o fundo mais bravio da Catinga com a camada alvinitente dos ovos.
A frente, segue a legião dos batedores da terra agitando
fortemente as asas sobre os solo, como que em rápido trabalho
preliminar de quem não dispõe de vagares para prover o aconchego de um ninho.
Mas, nem mesmo ali, naquele pandemônio de espinhos e
garras dilacerantes de bromélias, onde as Cascavéis são um perigo iminente, as pobres aves encontram abrigo seguro aos imperativos da reprodução da espécie!
A Catinga, pouco antes deserta, ermada naquelas solidões,
transforma-se rapidamente em vasto acampamento de caçadores.
Surgem estes de toda parte, atraídos pelas delicias venatórias uns, pela cupidez outros, e pelo rumor daquela matança irresponsável todos.
Trazem a família, os cães e um pequeno rol de utensílios.
Abarracam sob a fronde umbrosa de Juazeiros e Imbuzeiros, e
ali ficam durante semanas ou meses, acompanhando a evolução
e os sucessivos deslocamentos do bando.
O proprietário das terras, na iminência de ver poluída toda
a pastagem dos campos, ao contato daquela avalanche alada, vai
tolerando contrafeito a invasão dos pombeiros, na esperança de
que as ave sejam rechassadas.
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As horas mais quentes do dia são destinadas ao preparo
das aves abatidas e operações complementares, secagem, enfardamento e remessa às feiras.
As manhãs e as tardes, são aproveitadas para a matança
nas bebidas, nos açudes e lagoas.
Bom número de caçadores para ali se destinam, com suas
lazarinas e seus embornais.
O espetáculo, às últimas horas do dia solar, merece registro.
Bandos inumeráveis de Arribaçãs, torveliando em círculos
infindos sobre a represa, supliciadas pela sede, tentam pousar na
praia por um instante sequer, para o sorvo rápido e desalterante.
Mal começam a descer sobre um recanto qualquer, são alvejados repetidamente. A despeito de tudo, a revoada continua,
incessante e ruidosa.
As pobres aves, em bandos cada vez mais compactos,
premiadas por uma sede violenta, áquela hora crespuscular, descem agora sobre o liquido espelho, longe da terra minada de
insidiosas emboscadas, tocando a linfa com o bico entreaberto,
espadanando as águas com as asas frementes.
Findo de todo o dia, refluem ao recesso das Catingas.
Ali, pousadas sobre a postura no ato do choco, ou sobre a
galharia seca das Juremas, aguarda-as o momento mais agudo da
perseguição.
Com efeito, sobrevindo a noite escura, ecoam de todos os
lados simultaneamente gritos roufenhos, vozes confusas, sons de
búzios, pancadaria de latas vazias, tudo assinalando a cada grupo da perseguição.

98

www.colecaomossoroense.org.br
Com efeito, sobrevindo a noite escura, ecoam de todos os
lados simultâneos gritos roufenhos, vozes confusas, sons e buzios, pancadaria de latas vazias, tudo assinalando a cada grupo de
pombeiros empenhados na matança seus lugares de reencontro.
São os coros, os encarregados desse detalhe estratégico, sem os
quais várias centenas de caçadores ficariam extraviados, sem
ponto certo para deposição das aves mortas.
Aquele clamor na treva da noite, em meio à Catinga mais
intrincada, faz pensar numa aventura de loucos.
Centenas de homens, munidos de fachos acesos, armados
apenas de uma vara de Marmeleiro, investem contra as aves
adormecidas.
Estas, deslumbradas pela luz dos morrões, em revoadas,
cegas, são mortas facilmente a golpes rápidos e certeiros.
Naquela afã, os bombeiros rompem tufos espinhentos e
moitas pungentes, de Palmatórias e macambiras, com o dorso
nú, indiferentes á multiplicidade e fereza dos perigos que os
cercam, empenhados na matança.
Assisti, pessoalmente, a uma destas noitadas de caça às
Arribaçãs, nas catingas da Maravilha, no município de Soledade.
A matança começou, às 20 horas, com o desaparecimento
da lua no céu, recolhendo-se o último bombeiro de nosso grupo
às três da madrugada. A turma contava seis desses heróis e o
maior número de aves mortas conseguido por um individuo elevou-se a cerca de 400 peças!
Sabemos de outro que na mesma noite matou 800.
Longa vai a postura. Agora é a colheita dos ovos.
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Já houve quem escrevesse que as Arribaçãs dispensam-se
de chocar, o que é positivamente erro de observação.
Deitados no chão mal espanado pelo bater das asas, numa
desordem mais aparente que real, aos dois, três e quatro, e até
tumultuariamente, recebem das aves e não do sol, o calor necessário à evolução embrional e final eclosão.
As crianças e mulheres compete a tarefa de colher ovos.
Estes são brancos e pouco maiores do que o de uma rolinha.
Temos encontrado nas estradas cargas em jumentos, conduzindo caixões desses ovos às feiras e para consumo doméstico.
Por fim vem os borrachos.
Gordos e saborosos, muito cedo começam a pagar pesado tributo aos seus inumeráveis gustadores. Entre estes, as aves de rapina
e os pequenos carniceiros são os piores, os mais encarniçados.
Muita gente costuma prende-los em chiqueiros, alimentando-os com xerém de milho e restos de cozinha, com o que
engordam facilmente, suprindo as necessidades caseiras e prolongando, pelo tempo em fora, aquela sensação de fartura.
A Arribaçã adulta é uma ave cinzenta, mais escura nas asas e na cauda. No dorso nota-se um leve tom de ocre, mudando
para ligeiramente róseo no peito.
Plumas dos lados e da parte superior do pescoço um tanto
espessas, brônzeas e acatassoladas nos machos.
Asas fortes, pontudas, com as rêmiges da mão e do braço
formando ângulo nítido.
As pontas da asa ultrapassam em mais de metade a cauda.
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Retrizes com a extremidade branca e depois preta e cinza,
na parte superior, enquanto a inferior é quase toda anegrada.
Nas retrizes laterais, o bordo externo é branco nas duas
páginas.
Cauda relativamente curta, bico externo é branco nas duas
páginas.
Cauda relativamente curta, bico fraco, cera presente.
Próximo e abaixo do canto posterior dos olhos, as duas listas escuras superpostas, características do gênero.
Comprimento, medido da extremidade do bico à da cauda
22 centímetros, da asa 135 milímetros, do bico 16 e dos tarsos
também 16.
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Rolinha Cascavel, Felix cafofo (59)
Família Columbidae.
Scardafela squamata Lesson.
Pouco maior do que as outras Rolinhas, a Cascavel ou Felix cafofo como também é conhecida, mede cerca de 22 centímetros.
Distingue-se pelo bonito escamado da plumagem, particularidade que resulta de serem as barbas das penas delicadamente
fimbriadas de negro.
As rêmiges da mão são castanhas e marginadas de cor
mais escura nos bordos superiores. As do braço mudam para o
cinzento fundamental e tem as margens raiadas de branco.
Na cauda, as cinco retrizes centrais são cinzentas sem escamado. Nas demais, começando da primeira de cada lado para
o meio, encontramos os seguintes detalhes: uma com a metade
basal preta junto ao raque, marginada de branco, sendo a metade
apical inteiramente branca. Outra com os dois terços basais pretos e o apical branco. A terceira com os três quartos basais pretos e o apical branco.
No lado inferior da ave, o cinzento escamado muda para
uma tonalidade suave de rósea pálido.
Comprimento, de 21 a 22 centímetros, tendo a asa 10, a
cauda nove, os tarsos 14 milímetros e o bico 13.
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Em estado silvestre, é de temperamento desconfiado mas
uma vez criada em viveiro, torna-se extremamente mansa.
As que possuo alegram os arredores de nossa residência
com seu canto característico e vem comer alpiste pousadas em
minhas mãos.
Sua particular beleza e a graça do canto fazem-nas geralmente apreciadas.
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Rolinha cambute (60)
Família Columbidae.
Columbigallina minuta.
A Cambute é provavelmente a rolinha de porte mais exíguo
encontrada na Paraíba. Seu comprimento, medido da extremidade da
fronte é da cauda, não excede de treze e meio centímetros.
O colorido dominante é o cinzento em toda a região dorsal e
na cauda. As tetrizes alares, sobre o fundo dessa cor, apresentam uns
laivos de róseo, correndo dos encontros para trás uma série de manchas negro-violeta.
As coberteiras das rêmiges são escuras, tendo as primárias, na
metade basal, os bordos castanhos.
Quase toda a página inferior das asas é castanha.
Meio da barriga e o crisso esbranquiçados. As supracaudais de
cor cinza clara. Faces, peito, garganta e lados da ave cinza róseo.
O bico é implantado de modo a aparecer algo deslocado para
baixo.
A Cambute é muito comum nas regiões algo sertanejas e catingueiras, onde vive em bandos numerosos.
Seus ninhos são colocados displicentemente em arbustos, ou
mesmo sobre o solo. Os ovos, geralmente em número de dois, são
postos no começo da estação das chuvas, isto é, de março em diante.
Nosso exemplar foi caçado em Pedras Pretas, Soledade.
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Rola cabocla (61)
Família Columbidae.
Columbigallina talpacoti Teum.
A bonita Rola cabocla, assim conhecida entre nos pelo colorido roxo avinhado da plumagem, é uma graciosa pombinha
de 18 centímetros de comprimento. vive ora em bandos, ora aos
casais.
Faz os ninhos em arbustos ou arvoretas, uma tigela rasa e
mal cuidada onde deposita dois ovos brancos.
Noto que esta rolinha vai diminuindo em quantidade no
Brejo, região em que outrora pude observá-la em bandos mais
numerosos do que os atuais, enchendo o papo com semente de
gramíneas nas várzeas recém-plantadas.
É que, sendo bem provida de carne apetecida, deliciosa
mesmo, provoca verdadeira perseguição por parte dos caçadores, desde o moço bem vestido da cidade, que aparece aos domingos metralhando tudo que vê, aos precoces e maltrapilhos
Ninrod munidos de espingarda fabricada de cabo de guardachuva, cuja precisão na pontaria desconcertaria o mais famoso
rameiro inglês.
Em três espécimes que examinei, o primeiro tinha um
comprimento total de quase 18 centímetros, enquanto certo casal
abatido com o mesmo tiro não passava de 17.
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Com pequenas diferenças, provavelmente devidas ao sexo,
todas tinham o mesmo colorido.
Região dorsal posterior, crisso, uropígio e coberteiras superiores das retrizes, de um cinzento roxo que vai esmaecendo
pelo abdômen. Rêmiges e retrizes anegradas. Sobre as asas brilham as manchas negro-violeta peculiares às rolinhas.
Tarsos, pardo roxo desmaiado.
Cabeça azuleja nos machos. Bico ligeiramente curvo, com
a ponta da maxila pouco saliente.
O espécime maior foi morto em Tanques, no Brejo paraibano e os dois menores em Pedras Pretas, pleno cariri.
Um quarto exemplar, abatido em Bananeira, município caririense de Monteiro, tem 17 e meio de comprimento, 92 milímetros de asa, 60 de cauda, 14 de tarsos e 12 no bico. Neste espécime, o colorido é inteiramente avermelhado, quase da forma
de couro curtido, exceto a cabeça cuja tonalidade é azuleja.
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Rolinha (62)
Família Columbidae.
Columbigallina.
Ave graciosa, de porte menor do que o da Rolinha cabocla, Columbigallina talpacoti. Tem colorido pardo-cinza avermelhado, sendo mais atenuado na região ventral. Sobre as coberteiras alares destacam-se numerosas manchas negras, realçadas
pelo negror das rêmiges.
Fronte e vértice acinzentados em tom escuro, enquanto as
faces, o mento, a garganta e o peito emitem vago brilho violáceo.
Bico preto, tarsos e dedos cárneos.
Esta Rolinha é menos comum do que sua congênere, a
Cabloca.
Mede apenas 15 centímetros de comprimento, enquanto
aquela vi a 18 e mais.
Impossível confundi-las, sendo a Cabocla muito mais avermelhada.
Suas asas, em posição de repouso, 85 milímetros. Cauda
65 e bico 13.
Caçada em Gramame do Meio, João Pessoa.
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Rolinha azul (63)
Família Columbidae.
Claravis pretiosa Ferrari-Perez.
Conhecíamos já a fêmea desta linda rolinha, caçada em
Pedras Pretas, quando obtivemos o macho, caçado em Bananeira, tudo no Cariri paraibano.
Consideramos feliz a denominação popular, rolinha azul,
pois é realmente essa sua cor.
No lado superior, um azul mais escuro, do que no inferior.
Rêmiges maiores e menores enegrecidos, com as margens
internas castanhas e levemente banhadas de ocre.
Fronte, lados de cabeça, o mento e a garganta, tudo azul
em nuança atenuada.
O vértice, de um cinza azulado extremamente delicado.
O que mais realça sua beleza, entretanto, é o negror das retrizes, ornadas ainda por numerosos espelhos negro-violeta,
quadrangulares uns e outros orbiculares, graciosamente distribuídos sobre o fundo azul escuro das tetrizes.
Tarsos e dedos cor de carne.
Comprimento da Rolinha azul, 19 e meio centímetros, da
asa 12, da cauda 7 e meio, dos tarsos 18 milímetros.
Seu dimorfismo sexual é bem acentuado.
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A fêmea tem o lado superior cinzento azeitonado, menos
nas caudais e timoneiras que são de um acanelado escuro. O
cinzento do peito é mais claro, com uns laivos de canela.
Abdômen quase azulejo.
Rêmiges pardas. Tarsos e dedos também cárneos.
A Rolinha azul tem hábitos migratórios.
Pelo menos, somente reaparece nas matas catingueiras e
caririenses, em grande quantidade, mas nunca formando bando,
quando já entrada a estação invernosa. Entre abril e maio, temola visto na catinga oriental, Alagoa Grande, Pilar, Itabaiana, Ingú, Guarabira, assim como nas regiões centrais da Borburema.
Raramente serão vistas em anos de escasso inverno e
mesmo faltam de todo nos anos secos.
Sua presença torna-se desde cedo notória pelo canto ouvido intensamente. Esse canto ressoa por toda parte na catinga,
emitido por numerosas aves ao mesmo tempo e consiste em uma
nota firme, repetida amiudadamente.
Os ninhos são colocados à alguma altura e não primam pelo acabamento.
Cada ninho recebe dois ovos brancos, medindo 22 milímetros de comprimento por 18 de altura. Tem forma quase elipsoidal, sendo um dos pólos algo mais fino.
Mantemos em nossos viveiros um macho, retirado do ninho.
Não parece bem adaptado ao regime de cativeiro mas sua
roupagem atual, com cerca de um ano, já é a definitiva.
Seu alimento é o xerém de milho e o alpiste.
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Juriti (64)
Família Columbidae.
Leptoptila rufaxilla.
Creio que as Juritis propriamente ditas apresentam duas
raças, na Paraíba, sendo uma um pouco maior, de colorido mais
chegado ao vináceo. A outra é de um cinzento violáceo, destituído de certos detalhes de pigmentos peculiares aquela.
Em geral, são aves muito tímidas e não será senão com
muita habilidade que as poderemos observar em natureza.
Amam os vales profundos, os matos intrincados nas encostas umbrosas, onde não faltem água, sombra e bragas, boa
parte de seu cardápio.
Nesse habitat, passam horas gemendo o canto, triste como
um lamento. Mal percebem a presença de alguém, voam produzindo com as rêmiges um sibilado característico.
Esse vôo, porém, é curto e dentro em pouco recomeça a
toada lamentosa, a que responde a companheira não muito distante.
Tem hábitos madrugadores, pelo que afluem às bebidas,
logo às primeiras horas da manhã, uma cacimba, uma fonte,
qualquer coleção d’água.
Durante o verão, o afluxo de Juritís, às aguadas é por vezes enorme. Como que vem todas ao mesmo tempo, mal dando
tempo para repetir a carga das espingardas.
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São pouco caprichosas na feitura dos ninhos, uns gravetos
entrançados grosseiramente, com forro mais fino, metidos entre
os ramos densos, o que denota a preocupação de ocultar-los rapinantes de toda ordem.
Nosso exemplar, capturado em Soledade, tem as seguintes
características:
Dorso uropígio, coberteiras superiores das asas e da cauda,
de cor cinzenta abrumada. Garganta e peito suavemente avinhados, passando ao esbranquiçado no ventre e ao branco puro nas
infra caudais.
Rêmiges maiores cinzentas abrumadas, com as margens
pardas castanhas, sendo castanha toda a página inferior das asas.
Quatro retrizes centrais uniformemente cinzentas. As laterais quase pretas com as pontas brancas.
Tarsos e dedos vináceos.
Mento esbranquiçado, fronte parda, vértice, occipício, nuca e parte da cabeça com uma leve nuança violácea.
Comprimento 27 e meio centímetros.
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Pararí, Rola gemedeira (65)
Família Columbidae.
Oreopeleia Montana Linn.
Devo à gentileza de meu velho amigo Djalma Coelho e
espécime vivo que possuo desta bela ave.
Conforme as informações que temos colhido, foi outrora
muito abundante em nossas atas litorâneas.
Meu exemplar foi abatido mal ferido no vale de Mazargão
do município de Areia.
Apresenta-se com um caprichoso colorido violáceo arroxeado, vendo-se em frente aos encontros numa regra pardilha,
que se repete sobre a nuca e lados da cabeça.
Na parte superior do pescoço, nos ombros e bem assim no
alto da cabeça, ostenta magnífico violáceo, tirando por vezes ao
purpurino.
Peito amplo, suavemente carminado. Fronte, parte inferior
das faces, mento e garganta, com uma nuança aleonada.
Ventre pardo arruivado.
Retina clara, circulada de pardo ocre.
Bico, pálpebras, circo perioftálmico, pernas e dedos carminados.
Seu aspecto é realmente o de uma juriti vermelha.
Seu canto lembra o da juritís mas é ainda mais triste.
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A Pararí adaptou-se bem ao regime de gaiola, nutrida a xerém de milho e alpiste. Ouve-se o canto até á noite, sendo, entretanto, mais frequente pela madrugada. É comparável ao gemido
humano, havendo também quem o confunda com o mugir dos
bovinos, donde o nome de rola urradeira que muitos lhe dão.
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Rolinha Pajéu, Rolinha Branca (66)
Família Columbidae.
Columbina picui.
Esta graciosa rolinha é muito frequente nos Cariris paraibanos. Quase do mesmo porte da Rola Cabocla, mede 17 centímetros de comprimento.
Tem o lado superior, do vértice à extremidade da cauda,
de cor cinzenta, Garganta, fronte, peito e parte anterior do abdômen algo violáceos. Barriga e infra-caudais puxando ao branco.
Asas e suas coberteiras francamente anegradas, o que faz
sobressair ainda mais a orla alvadia existente entre as rêmiges e
terctrizes. Sobre estas, vê-se estreita fita alto-purpúrea, dirigada
dos encontros para o dorso.
Em sua coloração não se vê o costanho.
Asa 82 milímitros, tarsos 14, bico 12.
Vive em bandos mais ou menos numerosos e são facilmente reconhecíveis quando em pleno vôo, pois mostram então
o branco puro das retrizes laterais.
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Lagartão Papalagaria (67)
Ordem Cuculiformes.
Família Cuculidae.
Coceyzus melacoryphus Vieillot.
Eis uma ave muito frequente, mas que só se faz notar
quando reaparece a praga das lagartas. Mal começa a eclosão
dos óvulos das borboletas, depositadas na página inferior das
folhas do matagal, seu canto ecoa por toda parte, prenunciando
delicias para o Lagartão e desgraças para o lavrador.
É um cuco de tamanho mediano, pois mede apenas 26
centímetros.
Seu colorido é o cinzento, algo rufescente e azeitonmado
nas partes superiores, sendo a fronte e o alto da cabeça de uma
cinzento puro.
No lado inferior, é acanelado no mento, garganta, abdômen, flancos, coxas e infra-caudais, tornando-se mais claro na
região subalar.
As rêmiges pouco se diferenciam do colorido geral da ave,
não ser pelo raque anegrado brilhante por cima e esbranquiçado
por baixo.
Retrizes centrais acompanhando a cor do dorso mas com
as pontas escuras. As laterais são anegradas, com as extremidades brancas.
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Vistas de baixo para cima, mostram três pares de manchas
brancas e ápice arredondado.
Iris amarelada e uma lista escura sob os olhos, começando
da base do bico. Este é preto, paragnato, comprimido lateralmente e curvo.
A tomias no maxilar inferior é deprimida, pelo que o bico
esta sempre entreaberto, artifício da natureza para facilitar à ave
a presa de gordas e saborosas lagartas.
Tarsos de tom acinzentado e patas zigodáctilas.
Comprimento da ave 26 centímetros, da asa 12, da cauda
13, dos tarsos 24 milímetros e do bico 20.
Caçado em Pedras Pretas, Soledade.
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Alma de gato (68)
Família Cuculidae.
Piaya Cayana Linn.
Uma de minhas melhores reminiscências de menino da roça, afeito às correrias pelos umbrosos Cafezais que guarneciam
as encostas da Gruta do Gigante, na fazenda paterna, é exatamente o encontro frequente co essa ave, então para mim meio
ave, meio duende, a Alma de Gato.
Rabilonga, avermelhada, extremamente arisca, voava por
entre os cafeeiros engrinaldados de flores ou corados de cerejas,
pousado aqui e ali e desferindo o canto arrastado, tão semelhante
ao miau aflito dos gatos!
Baixava e subia a cauda, como se esta fosse uma grande
ventarola com que se refrescasse naquela calidez de verão.
Os naturalistas acham que é para manter o equilíbrio.
Depois veio o Vermelho, o cocídio maldito.
E os belos cafezais paraibanos desapareceram em menos
de dois anos, deixando uma história triste de fortunas abaladas.
Ainda hoje são encontradas nas capoeiras da Gruta estas
aves.
Um espécime que abatemos em Gramame tinha as seguintes características: comprimento 43 e meio centímetros, comprimento da cauda 24 e meio, das asas 14, dos tarsos 25 milímetros e do bico 35.
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Apresentava um colorido avermelhado em toda a porção
superior. a enorme cauda passava a um vermelho mais afogueado, tendo a parte sub-terminal encarvoada e o ápice enfaixado de
branco. No lado inferior da cauda, as retrizes apresentam-se graduadas, escalariformes e de cor acinzentada. O avermelhado na
garganta e no mento torna-se bastante claro. Peito e ventre de
uma cor cinza muito clara. Guarnição sub-alar também muito
clara mas a página inferior das rêmiges ainda em tonalidade
avermelhada atenuada.
Bico esverdeado e tarsos cinzentos. Dois dedos anteriores
ligados na base e dois posteriores livres.
Rêmiges maiores com as partes terminais acinzentadas.
Iris e orla ocular cor de vinho, tirando a sanguíneo.
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Peitica (69)
Família Cuculidae.
Tapera naevia LInn.
Nossa lendária Peitica é um pássaro de cores pardas, com
o centro das penas mais escuro. Tem a cabeça grande e ornada
de poupa, cujas plumas são fimbriadas de ferrugem.
Tarsos cinzentos, tirando ao azulado.
Bico curto, escuro na cumeeira e pardo na maxilar inferior.
Rêmiges pardas. Na mão, nas duas coberteiras maiores são de
cor preta. As demais, da mão e do braço, mescladas de canela.
Peito, garganta, abdômen e flancos brancacentos.
Comprimento da Peitica 28 centímetros, das asas 11 e
meio, da cauda 15, dos tarsos três e do bico 11 milímetros.
Como se vê, o pássaro tem uma complicada coloração
sombria ferruginosa, a que as listas das faces dão muita força.
É geralmente havida como ave de mau agouro, embora
não tenha inspirado aqui as mesmas lendas e histórias de acalanto que encontramos no Sul.
Duas listas de um branco sujo, correm-lhe da base do bico
para trás, passando por cima dos olhos e atingindo a nuca.
Toda a plumagem do lado dorsal, tem o centro escuro e as
orlas ferruginosas. No baixo dorso aparecem penas compridas,
com a base mais clara, tendo as mesmas formas de lâminas.
Cauda longa.
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Retrizes com o centro escuro e também fimbriadas de ferrugem.
Canutilhos, quer nas rêmiges que nas retrizes, acastanhados.
Seu canto desorienta o observador.
Ouvem-se as silabas bem divididas pei-ti-ca ora perto, ora
mais distante, para a direita, para a esquerda, antes que possamos distinguir a ave pousada nas imediações!
E nem sempre se mostra, tal é seu poder de dissimulação.
Nosso espécime foi caçado em Bastiões, Alagoa Grande.
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Papa-sebo (70)
Família Cululidae.
Dromococyx phasianellus Spix.
Ave comuníssima nas regiões sertanejas da Paraíba a começar pelo Litoral.
Vive quase sempre aos casais ou em pequenas famílias,
compostas de quatro a seis indivíduos.
O canto do Papa-sebo, apesar de algo estridente, encontra
muitos apreciadores.
Não sei por que, sempre me parece uma ave galhofeira!
Sua indumentária é um pardo acinzentado, cuja tonalidade
torna-se mais sombria nas retrizes e rêmiges.
Na cabeça muda para cor mais aberta, destacando-se duas
listas mais escuras superciliares.
Tetrizes marginadas.
Peito pardo mesclado de escuro.
Abdômen e crisso também pardos mas sem mescla.
O escapo das rêmiges, principalmente nas primárias, apresenta na parte superior uma área branca prateada, de uns 17 milímetros, o mesmo acontecendo com a base das retrizes, onde
extensão prateada sobe a 30 milímetros.
Quatro retrizes em cada banda da cauda, apresentam-se
com a metade terminal esbranquiçada, tendo a basal e o centro
escuros.
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As 4 centrais apenas marginadas junto ao ápice.
O bico é pardo, paragnato, pouco curvado, tomias amarelenta.
Na base do bico, as cerdas em tufo.
A cauda é bastante longa.
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Anum preto (71)
Família Cuculidae.
Crotofaga ani Linn.
Ave de uma dilatadissima distribuição geográfica, encontramos o Anum preto por toda parte, com seu colorido sombrio.
De vôo onduloso, curto e baixo do solo, o piado angustioso que disfere mais parece um lamento, do que apelo madrigalesco às jovens do bando, de elegância aliás bastante duvidosa.
É tido como grande comedor de carrapatos, mas investigadores pouco reverentes acabam de dissecar dezenas de papos
de Anuns sem que se lhes encontrem ácaros comprovantes de
tanta prestimosidade.
É certo, porém, que se aproxima confiadamente dos bovinos e cavalares, metendo-se por entre as patas, saltando sobre as
espáduas, com inteira audiência dos pacientes animais.
Encontramos seu ninho, largo e raso, a dois metros do solo, metido nos galhos de um arbusto espinhento, à margem do
açude de Bastiões. Menos de dois palmos distante, havia uma
enorme casa de maribondos Tapiucaba, terríveis vespídeos que
me tiraram toda veleidade de maiores investigações.
Vi bem que o material de que era feito o ninho, eram gravetos.
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A estreita vizinhança do ninho do Anuns e do vespeiro,
segundo tenho ouvido de outros observadores, não é questão de
mera coincidência.
Ao que parece, haverá no caso uma simbiose a desvendar.
O colorido fundamental da ave é o preto, com reflexos xistáceos, aqui e acolá leves tons bronzeados nos machos.
A primeira rêmiges a mão é menor. Terceira, quarta e
quinta bem maiores, o que lhe dá às asas forma arredondada.
Bico alto, comprimido, arqueado com uma espécie de crista córnea e a ponta dobrada sobre o chanfro da mandíbula.
Cauda longa, em forma de leque entreaberto, com 7 retrizes em dois exemplares que examinei.
Olhos grandes e salientes.
Auricolas afuniladas, cobertas de penugem, narinas pequenas e elipsóides.
Comprimento 34 e meio centímetros, cauda 18, tarsos três,
bico 24 milímetros de altura e 22 de comprimento.

124

www.colecaomossoroense.org.br

Anum branco (72)
Família Cuculidae.
Guira gruía Gm.
Esta espécie também possui grande área de dispersão.
Vive, geralmente, em bandos, alimentando-se de larvas e
insetos, pelo que é considerado como auxiliar de rara eficiência
no combate biológico às pragas da lavoura.
Auxiliar tanto mais valioso, quanto é sabido que exerce
sua missão profilática sem qualquer ônus para nós.
Seu vôo é também onduloso como o do Anum preto.
Tem o canto modulado em escalas, repetindo gravemente
as últimas notas.
É um pássaro pardo rufescente, tendo a cabeça ornada d
poupa alaranjada.
A região perioftálmica é de um amarelo lívido.
O bico longo e de cumeeira avermelhada.
Narinas compridas, aurículas pardo-amareladas, situadas
por trás das mandíbulas.
As plumas da poupa são cor de laranja com o raque escuro.
Nuca, ombros e coberteiras das asas, de coloração parda
com os canutilhos creme.
Rêmiges da mão mais claras, do que as do braço.
Mento, garganta, peito e parte basal das rêmiges, do colorido fundamental lavado de amarelo.
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Cauda longa, bastante móvel, em forma de espátula.
Retriz central muito diferenciada das outras em cor e dimensões, visto que é maior e cor de café, tendo o canutilho creme. As demais têm a base parda amarelada, o meio preto e as
pontas brancas.
Primeira rêmige da mão menor, aumentando as outras
gradativamente.
Comprimento total 36 centímetros, do bico quatro e dos
tarsos quatro. Estes são pardo-amarelo brilhante.
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Maracanã (73)
Ordem Psittaciformes.
Família Psittacidae.
Psittacara leucophtalma.
Verdes nas partes superiores, de um verde desmaiado nas
inferiores, encontros encarnados, caudas compridas, faces claras
ou pardilhas, o bico bojudo, as Maracanãs aparecem em bandos
numerosos, ao tempo em que os extensos milharais sertanejos
começam a dourar a palha.
A sociedade pilharenga que então se forma, porém, é bastante vasta. O Periquito é legião e confunde suas cores com a
das espigas, para melhor êxito do saque. O Cancão, Cyanocorax
cyanopogon, comensal mais cauteloso, toma ares de escroque
afeito ao trato com a polícia. Chega pelos aceiros do roçado assobiando baixinho e em família.
Não há dúvida porém de que o saco mais cheio, levam-no
as inumeráveis Maracanãs.
São muito gulosas também das verdoengas drupinhas das
Imburanas e dos pequenos legumes alados das Baraúnas.
Criadas em casa, tornam-se mansas, amigas de mimos e
bem falantes.
Afeiçoam-se muito às pessoas com quem convivem, adquirindo modos delicados.
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Embora aprendam algumas palavras, nesse particular estão
longe de Papagaio verdadeiro.
Um exemplar que temos à mão, morto em pedras Pretas,
no Cariri, tem as seguintes características;
Cor verde com leves tons amarelados no dorso, nos lados
da cabeça, nas tectrizes e coberteiras das asas. Fronte azulada,
circulo perioftálmico branco e nu. Iris alaranjada. Rêmiges de
um verde puro mas com os bordos azulados e tons ocráceos na
página inferior. Seus canutilhos são de azul anegrado.
Exclusão feita das duas retrizes centrais, que também são
as maiores, as demais tem as margens externas vináceas e as
pontas de cor verde.
Os encontros são encarnados, atingindo essa cor as articulações na página inferior.
Peito, garganta, flancos, crisso e uropígio verdes.
Comprimento 33 centímetros, asa 18, caída 16.
O bico mede 2 centímetros de comprimento e dois e meio
de altura.
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Jandaia (74)
Família Psittacidae.
Aratinga jandaya.
Procedente das terras de Iracema, possuo um casal de Jandaias, que conservo com viveiro adequado. Dão-se estas aves admiravelmente com o regime de arroz em casca, leite com farinha de
mandioca e xerém grosso de milho.
São muito decorativas as Jandaías, não há dúvidas mas excessivamente barulhentas, parecendo-me pouco aptas a imitar a voz
humana.
Sua plumagem, verde no dorso, nas asas e na cauda, forma
com o amarelo ouro da cabeça, garganta e pescoço um magnífico
conjunto, realçado pelas pequenas áreas esverdeadas e avermelhadas, visíveis nas faces.
Quase todo o lado inferior da ave o mais o baixo dorso, os
flancos, as coxas e parte inferior dos encontros, sob fundo amarelo
apresenta largas manchas irregulares de vermelho miniáceo.
A porção descoberta das rêmiges maiores, é azul e anegrada.
Crisso, uropígio e dois terços da cauda, vermelhos e amarelados.
Retrizes graduadas, com as pontas coloridas de azul cinza e o
canutilho nitidamente azul.
Apesar de que não a tenhamos encontrado, temos informações de sua presença nos altos sertões paraibanos.
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Periquito Gangarra (75)
Família Psittacidae.
Trata-se de um Periquito muito comum na região caririense.
Tem os mesmos hábitos depredadores do Periquito verde.
Os agricultores perseguem-nos nos milharais e feijoais
com o mesmo encarniçamento.
O Gangarra tem o lado superior de cor verde. O inferior é
amarelado, tendo o abdômen e os flancos partes avermelhadas,
sem encarnado.
Fronte cinzenta esverdeada, vértice e nuca verdes.
Peito e mento acinzentados, verdoengos.
Coberteiras e tectrizes das asas vedes, tendo as do braço
margens xistáceas.
Cauda francamente graduada, com as duas retrizes centrais
bastante alongadas, mostrando aquela forma de leque.
Retrizes verdes e azuladas na metade basal, passando ao
azulado esverdeado para o ápice.
Os canutilhos das rêmiges e retrizes são azul-marinho escuro.
Coxas e coberteiras da região pigal, manchadas de verde e
amarelo.
Página inferior das asas, amarelentas esverdeadas.
Lados da cara cobertos, anéis oculares nítidos, de cor clara
amarelada.
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Bico claro também.
Tarsos e dedos cinzentos.
Comprimento 24 centímetros, asa 145 milímetros, cauda
121, tarsos 11.
Morto em Pedras Pretas.
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Periquito verde (76)
Família Psittacidae.
Brotogerys.
O Brasil foi outrora a terra dos Papagaios, chegando até a
figurar em velhos mapas geográficos com as suspeitas sugestões
desse titulo.
Ainda hoje, a zoogeografia brasílica registra, em todo o
país, muitas dezenas de espécies.
A Paraíba fazia honra a essa pujança faunística.
Beaurepaire Rohan, em sua Corografia da Província da
Paraíba do Norte, dava como então existente “pelo menos três
espécies de araras”.
Registrou ainda a presença de Maracanãs, Jandaias, periquito
verde, cara suja, testa amarela, suia, tuim, papagaio e curica.
Essa enumeração já não prevelece, pois a lista está hoje
muito desfalcada, faltando completamente as araras, sendo raríssimos os testa-amarela e as jandaias, marchando, no mesmo rumo, os outrora popularíssimos cara-sujas.
O periquito verde, porém, é abundantissimo em todo o Cariri.
Caracteriza-o uma coloração toda verde, com exclusão absoluta do vermelho. Cauda não graduada.
Nosso exemplar mostra dorso, pescoço e coberteiras superiores das rêmiges verdes, em tonalidades forte, aparecendo uns
laivos azulados nas barras das tectrizes.
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Na barriga e nos flancos, é amarelo.
Cabeça cinzenta na fronte.
Rêmiges maiores azuladas, ou mesmo de um azul vivo,
marginadas de cinza e cépia.
Mento, garganta e peito de colorido amarelo sujo.
Cauda verde azulada na página superior das retrizes e amareladas na inferior. Uropígio verde-gato.
Região orbital nítida, de cor parda, com pequena mancha
amarela no canto posterior superior dirigida para a nuca.
Bico característico, maxilar superior denteado e o inferior
curto.
Comprimento 22 centímetros, da asa 16, da cauda 8, dos
tarsos 15 milímetros e do bico 13.
O Periquito verde domestica-se facilmente, mas não goza
de boa fama como falante. Tem ainda a elevar-lhe o passivo sua
grande voracidade diante dos milharais maduros.
É louco pelo imbu desde muito verde, deitando por terras
os que vai bicando.
Nidifica em casa de Cupim, geralmente de março a abril,
mas já encontrei ovos em seus ninhos no mês de outubro.
Nosso espécime foi caçado em Pedras Petras.
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Periquitinho, Tapacú (77)
Família Psittacidae.
Forpus passserinus flavissimus Helmayr.
As constantes alterações por que vai passando a natureza
entre nós, poderiam ser acompanhadas pelo registro das reduções, ou mesmo desaparecimento, de algumas espécies animais
e vegetais. Entre estas, marcham para uma lamentável extinção
o Cedro, o Balsamo, o Cumarú, a Craibelra, sem falar no Pau
Brasil, o mais raro de todos.
No reino animal, as reduções não são menos evidentes.
Nem era possível imaginar-se outra cousa, após mais de
três séculos de devastação e desordem no uso das preciosas reservas naturais em cuja posse sucedemos ao aborígene.
Algumas décadas passadas, eram realmente numerosos os
bandos de Periquitinhos verdes, os pequeninos e graciosos Tapacús, bulhentos e multicores.
Freqüentavam, confiadamente, os terreiros das vivendas,
pousando em bandos compactos sobre o solo cinzento, ai projetando a sombra esmeralda e turquesa de sua roupagem.
Atualmente, se bem que não devem ser considerados raros, estão visivelmente mais escassos.
Um macho adulto que temos à mão, apresenta a cabeça, o
dorso alto e as coberteiras das asas e da cauda verde, finamente
lavadas de cinza as margens das penas.
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Dorso posterior, ponta dos encontros e coberteiras maiores
das rêmiges, de um intenso azul celeste.
Rêmiges maiores marginatas de verde xistáceo no bordo
superior e de azul-esverdeado no inferior.
Fronte, loros, mento, peito, barriga, crisso e flancos de cor
verde amarelada.
Bico cinzento claro, muito mais alto do que longo.
Comprimento do pássaro 12 centímetros, da asa 8, da cauda 3 e dos tarsos 6 milímetros.
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Papagaio verdadeiro (78)
Família Psittacidae.
Amazona aestiva Linn.
A grande região conhecida na Paraíba por Cariris Velhos,
ou simplesmente Cariri, a terra do espinho, assenta em rochas
xistosas e cristalinas e tem uma altitude média entre 500 e 600
metros sobre o nível do mar, não contando os serrotes de maior
relevo.
Sua vegetação é tipicamente xerófila.
Numérica e especificamente, predominam as Leguminosas, as Euforbiáceas, Cactaceas e Bromeliáceas.
Ao Cariri cabe a importante função de grande divisor de
águas na Paraíba continental, correndo para o norte as da bacia
do Curimataú, para noroeste as do Piranhas, para o sul as do
Paraíba e, para o nascente, as do Mamanguape.
Somente por isso, haveria de ser forçosamente uma região
alta, seca, muito drenada, excessivamente trabalhada por todos
os tipos de erosão.
E a grande natureza fez de uma tal região o paraíso dos
Cactos e Bromélias, dos Caroasais cerrados, das Palmatórias
agressivas, dos Marmeleiros, praguejantes, dos Mofumbais e
Juremais impenetráveis!
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A enorme escassez de águas potáveis, evitando o adensamento das populações humanas, preservou, por muitos anos, a
escassa flora arborescente caririense, composta de pouco mais
de uma dúzia de espécies.
Foi exatamente nesse vasto catingal que pude observar os
mais numerosos bandos de Papagaio verdadeiro, Amazona aestiva Linn.
Onde quer que a Imburana, elemento conspícuo da flora,
ou o Angico, aquela com suas pequenas drupas verdoengas e
este com suas vagens pendentes e de cor de vinho, estejam em
frutificação, ai aparecem aos bandos os bulhentos palradores.
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Periquito Estrela (79)
Família Psittacidae.
Brotogerys.
Nos primeiros dias de fevereiro de 1952, estando na fazenda Santo Antonio, situada à margem direita do Rio Gramame, 22 quilômetros a sudoeste de João Pessoa, encontrei uma
ave ninhega em casa de moradores da referida propriedade.
Passados dois meses, voltando à mesma casa, verifiquei
que a avezinha fora bem cuidada pelos donos da modesta vivenda, estando quase completamente empenada.
Conforme suspeitávamos desde a primeira visita, tratavase de uma filhote do Periquito Estrela, ave relativamente frequente na região.
Nessa idade juvenil, apresenta-se verde com umas placas
amareladas no dorso, nos ombros e na cauda. Cabeça verde azulada, com a fronte de um amarelo alaranjado.
Nos encontros uma estria também amarelada.
Rêmiges da mão azuis.
Peito cinza-verdoengo.
Abdômen quase dessa mesma coloração mas com umas
nuanças amarelas.
Circo ocular cinzento escuro, iris negra, bico preto.
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Coruja de Igreja (80)
Ordem Strigiformes.
Família Tytonidae.
Tito Alba tuidara Gray.
Estas bonitas corujas pardo-peroladas freqüentam também,
às desonras, as vivendas rurais.
Vivem aos casais.
Pelo correr da noite, fazem ouvir suas nênias, com o que
ainda arrepiam muita gente crédula.
Outras vezes, essas vozes assemelham-se ao rasgar de
mortalhas e o povo explode em esconjuros.
Nenhuma crendice causa maior pavor à nossa gente, do
que essa do mau agouro da coruja.
Deixa lá que dão casos!
São, entretanto, consideradas prosaicamente pelos estudiosos da Biologia como animais inofensivos e, até utilíssimos, por
serem grandes comedores de ratos.
Aninham nos beirais e forros das casa, onde temos encontrado as avezinhas ninhegas, que, segundo diz o provérbio, as
corujas mães acham tão lindas!
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Corujão da mata (81)
Família Strigidae.
Pulsatrix.
Esse Corujão é encontradiço nas matas litorâneas e remanescentes das antigas formações florestais, ainda existentes na
Catinga oriental.
Mal poso dizer que o conheço.
Além de espécies congêneres em parques e jardins, vi-o
uma única vez voejando baixo e pausado sobre minha cabeça,
numa noitada de caça aos Tatús.
Isso nas matas catingueiras de Bastiões, Alagoa Grande.
Cerca de meio noite, os cães seguiam uma pista qualquer,
quando umas vozes estranhas, graves e como que abafadas, fizeram estacar os mais tímidos.
Logo em seguida, passava o avejão agitando fortemente as
asas.
Aquela hora e a luz das estrelas, diante das avantajadas
dimensões e do colorido sombrio, pensei nalguma espécie de
Pulsatrix.
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Caboré de orelha (82)
Família Strigidae.
Otus choliba Vicillot.
Ao tempo de minha meninice, os vales de terras feracissimas que caracterizam o município de Alagoa Grande, ostentavam vastos e numerosos laranjais, cujos frutos eram famosos
nas feiras do Estado, não só pelo sabor mas ainda pela delicadeza do colorido.
Mandaú, Serra Grande, Brejinho, Tanques, Grutão, Araticum, Avena, Lagoa Verde, Barra Nova, Espalhada, Buraco
d’água, Sapé, Jacú, Rapador, Covão e Ribeiro Grande, se disputavam a primazia na doçura e beleza das laranjas, limas, cidras,
limões doces etc.
As árvores, porém, envelheceram.
Plantas e animais microscópicos estabeleceram-se na epiderme e no âmago das belas fruteiras de flores perfumosas, cobrindo-lhes os troncos de lepromas e transformando-os em amplas galerias.
A galhada secava e caia pejada de parasitas, numa desagregação prenunciadora da morte.
Os magníficos cafezais e laranjais do Brejo paraibano desapareceram, quase ao mesmo tempo, tragados pelas pragas, que
não tiveram por isso uma Ave Maria de penitencia, segundo diz
o adágio popular.
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Em Tanques, eu costumava esgaravatar aqueles troncos
ocos, a cata de ninhos de corujas e filhotes de timbu. Achava,
então, muita graça nas corujinhas ninhegas, de olhos arregalados
e já de topete, como orelhas!
Mas os Caborés de orelha emigraram.
Foram-se para as serras, em busca das altas alfurjas, de
onde talvez ainda olhem com saudades para os antigos sítios em
que moravam, sítios hoje transformados em canaviais e agaviais.
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Caboré (83)
Família Strigidae.
Glaucidium brasilianum Gm.
Situa-se a fazenda Pedras Pretas a leste da Serra da Carneira, no município de Soledade.
Suas primitivas casinhas, todas construídas por mim, alinham-se em frente a um grande páteo e olham para os últimos
contrafortes da Borburema, já no Rio Grande do Norte.
Cercada por todos os lados por uma catinga relativamente
bem conservada, oferece ao amigo da natureza as melhores condições, possíveis naquelas alturas, para observações pessoais da
flora e da fauna locais, sem influência das impressões alheias.
O que logo nos chama a atenção é o extraordinário desenvolvimento da vida noturna.
Podereis passar ali os intensamente ensolarados dias de
verão, sem ouvir outras vezes senão as da Seriemas.
Sobrevindo a noite, porém, ainda não levando em conta a
enorme atividade de pequenos Canídeos, Felídeos, Dasipodídeos
e Quirópterus, havereis de ficar surpreendidos diante da animaçaõ da vida nas trevas, traduzida nas vozes quase ininterruptas
de Strigideos e Caprimulgideos, principalmente.
O Tetéu, em colônias que chegam até 25 individuos, instalado no páteo, não cessa de corricar em volta das casas, fazendo
vibrar seu grito de alarma. A Cauã, empoleirada nos serrotes
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alpestres, e concertos serôdios, lança também as notas inconfundíveis de sua voz potente.
O Bacurau repete à orla do matagal próximo sua conhecida onomatopéia. Nambus desferem escalas cristalinas, ludibriados pelas cintilações das estrelas.
E a Mãe da Lua domina todas estas manifestações com
aquele canto impressionante e singular que nos faz estremecer.
Em meio a esse concerto, não deixareis de ouvir, por um
instante sequer, a queixa dolente dos Caborés, traduzidas naquele oi! oi! oi! infinito, como se a noite fosse toda para contar as
magoas.
Surpreende-nos o fato de, em amanhecendo o dia, ainda
ter forças para as atividades diurnas, em que também se compraz, caçando Rolinhas e outros pássaros.
Sua indumentária consta de canela claro com salpicos, estrias e riscas, ora transversais, ora longitudinais.
O dorso e o uropígio são inteiramente cor de canela.
A cabeça, dessa mesma cor, com finas riscas pardas e as
pestanas brancas.
Nuca, coberteiras e terctrizes das asas salpicadas de branco, sendo o meio do abdômen branco puro.
O peito com abundante coloração canela.
Bico mais alto do que largo.
Tarsos e dedos guarnecidos de abundante penugem amarela.
Comprimento de ave 17 centímetros, da asa 10, da cauda 6
e dos tarsos 14 milímetros.
Caçado em Pedras Pretas, em setembro de 1940.

144

www.colecaomossoroense.org.br
Outro exemplar que matamos em Bananeiras, no município de Monteiro, em janeiro de 43, media 208 milímetros de
comprimento, tendo a asa 140 e a cauda 78.
Tinha uma coloração geral pardo-bronzeada, douradilha e
brilhante, destacando-se os canutilhos mais escuros.
As rêmiges e retrizes eram enfaixadas sucessivamente de
canela e escuro.
O lado inferior claro perolado, sobressaindo as listas escuras longitudinais do centro das penas.
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Mãe da Lua (84)
Família Nyetibillidae.
Nyetibius grandi Gm.
As noites de luar, nos sertões paraibanos, oferecem um
desses espetáculos indescritíveis, diante dos quais o viajante
esquece as fadigas das caminhadas e entrega-se à contemplação
do mundo exterior, embebendo o pensamento naquela misteriosa e empolgante poesia, que parece envolver de todas as cousas.
Nem o próprio sertanejo escapa à fascinação, e, postado
no terreiro varrido pelos ventos fortes, ou sentado à soleira dos
currais, aspirando o cheiro de leite e das indefiníveis essências
que se espraiam no ar, entra a contar histórias de vaquejadas e
de cangaceiros, quando não improvisam um desafio.
A caça aos Tatus verdadeiros, a que tanto se afeiçoa, torna-se de grande interesse naquelas noites tão claras, que até
permitem animadas suecas ao relento.
Os famosos andarilhos sertanejos, com suas estaladeiras
aplercatas, somente vulneráveis ao espinho de xique-xique, percorrem dezenas de quilômetros por áqüeas estradas ermas e alvejantes.
E ao encanto do luar associam-se as vozes dos seres noturnos, das espécies noctâmbulas.
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O Bacurau caminheiro, deslocando-se em vôos curtos,
comparados por alguém a um trapo sacudido pelo vento, repete
com insistência sua melopéia.
O Caboré parece resumir a aflição de todas as cousas naquele oi! oi! oi! sem fim.
E mais ao longe, ouve-se o canto da Mãe da Lua, um gargalhar sonoroso, largo, reboante, qual se fosse a própria voz
daquele luar profundo, que se dilata branqueando o sertão.
Não há sensibilidade que não vibre ante aquela voz!
A impressão de mistério é envolvente, irresistível.
Poucas pessoas, entretanto, conhecem a estranha personalidade que emite tais vozes.
Seu nome não poderia ser mais apropriado, pois é justamente nas noites de luar, de preferência na estação do verde, que
mais gosta de exibir-se.
Da Mãe da Lua, podemos dizer que abusa de suas faculdades miméticas, resultando do colorido ambíguo que a distingue, um misto de pardo-escuro, castanho, cinzento e alvadio.
Sua plumagem é espessa e abundante e a boca, permitamme a comparação, rasga-se de um ao outro canto dos olhos.
É ave frequente do litoral ao mais alto sertão.
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Bacurau (85)
Família Caprimulgidae.
Nyetidromus albicolis Gm.
Pássaro de colorido ou mesclado de escuro, branco, castanho e preto.
Sobre o dorso ostenta fina e macia plumagem com o centro de cada pena escuro, quase negro e as margens pardilhas.
As tectrizes alares obedecem a essa mesma coloração
sombria.
Rêmiges do braço escuras, ornadas de manchas e aréolas
alaranjadas.
Da mesma forma suas coberteiras.
As da mão, quase pretas, sendo as quatro primeiras atravessadas ao meio por faixas brancas.
Retrizes pretas, manchadas de rajas pardilhas, terminando
em larga área orbicular branca que não atinge todo o canutilho e,
a margem só parcialmente.
O lado inferior é de um acastanhado e ocre, com faixas
quase pretas.
A garganta apresenta larga área branca.
Cabeça e olhos grandes.
Plumagem da nuca e as faces estriadas ferrugineo.
Sobre os ombros e também nos flancos, algumas plumas
com uma das margens branca e a outra preta.
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Circo oftálmico ferrugineo.
Bico curto, chato, co cerdas pretas nos cantos da boca.
Tarsos cobertos de penugem lavada de ocre e preto, muito
curtos e, na parte nua, cor de carne.
Plantas dos pés largas.
Comprimento da ave 20 centímetros e meio. Da asa quatro
e meio.
Essa roupagem variegada e caprichosa do Bacurau e seus
hábitos de noctâmbulo impenitente, custaram-lhe uma lenda
pouco abonadora.
Foi o caso que, quando ainda nuelo, convidado a comparecer ao congresso das aves, entrou a pedir às mesmas a indispensável indumentária, para que não perdesse tamanha oportunidade de enobrecer-se.
Uma vez passadas a função, sentindo-se admiravelmente
bem na japona alheia, resolveu conservá-la, protelando, indefinidamente, sua devolução.
Assim tornou-se ave noturna, repetindo incessantemente
aquela fementida promessa pela noite afora: amanhã eu vou!
amanhã eu vou!
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Andorinhão (86)
Ordem Micropodiiformes.
Família Micropodiae.
Streptoproene biscutata Sclater.
Na manhã de 13 de março de 1938, foi visto um bando
enorme de Andorinhões, alguns milheiros, a faze evoluções sobre o pequeno açude de Tanques.
Suas asas abertas em meia lua e de larga envergadura,
mostraram desde logo que se tratava de aves migradoras.
Nenhuma das pessoas presentes sabia-lhes o nome.
Nosso desejo de apanhar um daqueles pássaros era já bem
forte, quando a infelicidade levou um dos viajantes alados do
encontro ao fio telefônico que atravessava o açude, caindo mal
ferido a debater-se nas águas, que brilhavam como prata ao sol.
É uma ave sombria pois vestida de preto sem brilho, com a
nuca listada de branco e uma gola mais larga e da mesma cor no
peito.
O remate da asa, desde os encontros à ponta das rêmiges,
em tarja acinzentada pouco perceptível.
Cabeça deprimida, fronte com penugem clara e uma lista
fina entre os canto do olho e a fronte.
Mede 20 centímetros de comprimento, tendo a cauda sete
e os tarsos três.
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As asas tem de uma ponta a outra 43 centímetros. Quando
fechadas, ultrapassam a cauda de muito.
O bico é curto e largo na base, curvo e estreito na ponta.
Narinas meio escondidas entre a penugem da fronte.
Dedos fortes, comprimidos lateralmente, membranosos na
face interior, munidos de unhas negras, brilhantes, alongadas e
muito agudas.
As dez retrizes da cauda terminam em espinho.
No dia seguinte, o bando voltou a remoinhar sobre o açude, próximo ao meio dia, abatendo-se diretamente sobre o lençol
liquido em filas cerradas, bebericando celebres e sem parar de
voar.
Minha prisioneira, já restabelecida do choque que sofrera
e como não quisesse alimentar-se do que eu dispunha para servila, foi, então, posta em liberdade frente ao bando, retomando
logo seu lugar entre as companheiras, as quais poucos instantes
depois não eram vistas mais.
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Beijaflor (87)
Sub-ordem Trochlli.
Família Trochilidae.
Eupetomena.
Este é um de nossos maiores e mais belos Beijaflores.
Tem a cabeça, o pescoço e o peito de um azul iridescente.
Dorso, coberteiras superiores das asas, barriga e flancos
lindamente verde-aveludados.
Calções brancos.
Cauda escura azulada e bifurcada.
Eis ai a apresentação desse primorosa criatura!
Esteja com os poetas a razão, quando afirmam que os Beija-flores vivem do mais puro néctar, ou com os naturalistas que
dissecando os pobrezinhos encontraram-lhe os estômagos prosaicamente refertos de minúsculos hexápodes e aracnídeos, o
cetro da beleza pertence-lhes.
É justo conferir-lhes mais um titulo, o de benfeitor e ornamento de nossos jardins.
Não posso deixar de registrar também a graça e a valentia
com que entram pelo meu dormitório e ficam a esvoaçar em
frente ao espelho!
Estas queridas visitas infelizmente são raras.
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Beijaflor (88)
Família Trochilidae.
Talurânia.
Só temos visto esvoaçando mas quase parado, em volta
das corolas de flores silvestres, esse lindo Beijaflor verde azulado e de cauda em fúrcula.
Várias outras espécies poderíamos citar igualmente, se o
tamanho exíguo do pássaro e – por que não dizê-lo? – sua extraordinária beleza não nos impedissem de matá-lo.
É oportuno relembrar que, além do esplendor de suas vestes multicores e sedosas, o Beijaflor é um pássaro utilíssimo
como destruidor dos insetos em nossos jardins.
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Beijaflor (89)
Família Trochilidae.
Chrysolampis elatus Linnaeus.
Pequeno e lindo pássaro, esverdeado-escuro no dorso, estendendo-se essa coloração à cabeça, mento e garganta, através
da gorgeira.
A cabeça, porém, na incidência da luz solar, emite reflexos
vermelhos vivos, como se fossem chamas de fogo. Na garganta
e no mento, esses reflexos passam a um vermelho bronzeado
intenso.
A cauda abre-se em gracioso leque, parecendo esculpida
em bronze polido e brilhante.
Lado inferior pouco mais claro do que o superior, sendo a
rabadilha enfaixada de branco e as infra-caudais bronzeadas.
Pontas das retrizes mais escuras do que o resto.
Bico reto e preto, tendo a base mais larga do que alta.
Comprimento desse Beijaflor 85 milímetros, da asa 55, da
cauda 30 e do bico 14.
Caçado em fins de outubro de 1952, em Gramame do
Meio, quando esvoaçava em torno de soberba Sucupira, Bowdichia virgilóides, inteiramente coberta de suas flores lilazes. A
bela árvore apresentava, então, um aspecto verdadeiramente
encantador, realçado pelo zumbido e pelas cabriolas dos Beijaflores, cujo bando era pelo menos de 6, todos da mesma espécie.
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Beijaflor (90)
Família Trochilidae.
Chrysuronia sp.
Decididamente é o Fumo do Pará, Nicotiana Glauca, um
forte chamariz para os graciosos Beijaflores.
O presente espécime foi o menor de quantos pude obter e
foi caçado em Pedras Pretas, esvoaçando sobre os bosques, ali
existentes, do referido arbusto.
Acontece, entretanto, que neste março seco e soalheiro,
somente o Fumo do Pará oferece florada abundante.
Trata-se, agora, de um lindíssimo troquilideo, todo verde
cintilante, com o bico róseo nos dois terços basais. A fronte, o
mento e a cauda são de um azul escuro, de brilho sedoso. Rêmiges também escuras mas com as coberteiras dos ombros verdecintilantes, bem assim nas supra e infra-caudais. Peito, abdômen
enfaixada de branco.
Asa alcançando quase o ápice da cauda, sendo esta bifurcada, sem retrizes laterais muito longas, tendo o conjunto 25
milímetros de comprimento, enquanto o bico, cuja extremidade
é preta, não vai além de 19 a 20 milímetros.
As ventas não aparecem; ficam escondidas na penugem da
fronte.
Comprimento do Beijarflor 8 centímetros, da asa 4 e meio
da cauda 25 milímetros.
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Beijaflor (91)
Família Trochilidae.
Agyrtrina fimbriata?
No decorrer dos últimos decênios, propagou-se extraordinariamente, no Cariri paraibano (Cariris Velhos), um arbusto de
porte aprumado, de folhas e caule verde-glaucos, flores tubulosas e amarelas, dispostas em grandes cachos, planta que tem ali
o nome de Fumo do Pará.
Suas sementes, miúdas e muito leves, são facilmente
transportadas pelos ventos fortes reinantes no alto chapadão
onduloso do Cariri, o que talvez explique a espantosa facilidade
com que se propaga o arbusto.
No prolongado verão deste ano, 1953, vimos verdadeiros
bosques exclusivamente formados pelo Fumo do Pará, Nicotiana
glauca, da família das Solanáceas, em Pedras Pretas, principalmente na bacia do açude já sem água. Era o tempo da florada e o
zumbido característico do vôo dos Beijaflores desde logo os
denunciava.
O administrador da fazenda informou-e de que, pouco antes, dois garimpeiros esfomeados, nas férias de um domingo,
armados de baladeiras comuns, haviam morto 45 daqueles lindos e pequeninos seres, que lhes serviam de merenda naquela
noite.
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O presente espécime, porém, foi abatido algumas centenas
de metros distantes do referido açude, pousado nas pontas dos
galhos de umbroso Imbuzeiro.
Tratar-se de um mimoso passarinho todo verde iridescente, com vivos reflexo metálicos.
As rêmiges e retrizes tem coloração mais escura.
Marca-o, desde logo, o canto supero-posterior dos olhos,
onde aparece uma risca branca. As faces, o mento, uma lista que
lhe corre do peito ao abdome e partes posteriores deste, tudo
branco. Supra-caudais verdes como o dorso, infra-caudais distintamente escuras esverdeadas no centro das plumas e marginadas
de branco, de modo a parecer o desenho um triangulo.
Comprido bico, reto e de cor escura.
Cauda relativamente curta, de retrizes sub-iguais, mas em
fúrcula.
Comprimento do Beijaflor 10 centímetros, das asas 44 milímetros, da cauda 30 e do bico 25.
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Flechapeixe (92)
Ordem Coraciformes.
Família Aleediidae.
Chloroeryle americana Gm.
Apesar de pequeno, o número de espécies que possui a
família, raro é o açude ou a lagoa em que não se encontre o Flechapeixe.
Transforma as árvores ribeirinhas em observatório e ai fica
longo tempo imóvel, com os olhos persecrutadores cravados no
espelho liquido, à espera que a silueta de algum peixinho se esboce à flor das águas.
Nesse momento, vemo-lo, num vôo rápido e certeiro, cair
sobre a presa, fisga-la, conduzindo-a em seguida para o repasto,
em local adquedo.
O colorido variegado, sedoso e macio, lembrando um veludo verde escuro e prateado de aréolas brancas, faz do Flechapeixe um de nossos mais lindos pássaros.
Sobre o campo verde-escuro iridescente, que abrange a
cabeça, o dorso, as asas e a cauda, destaca-se uma faixa branca
que começa no mento, passa pela mandíbula ao pescoço e à nuca, numa volta completa.
A cabeça é chata e ostenta poupa medianamente alongada.
As pálpebras inferiores claras.
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Rêmiges de um verde sombrio, ornadas de manchas brancas circulares umas, elipsóides, ou oblongas outras.
Cauda com as retrizes laterais parcialmente brancas e verde-escuro, em sentido longitudinal. As imediatas com as manchas transversais. A do centro, somente verde.
Mento claro, garganta e peito ocráceos e brilhantes, com
uma coleira larga esverdeada.
Comprimento 19 centímetros, de cauda cinco, dos tarsos
nove milímetros e do bico 45.
Este é lateralmente comprimido, epignato, reto e de cor
escura como os tarsos.
Caçado em Tanques.
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Flechapeixe dos grandes (93)
Família Alcedinidae.
Megacerylae torquata Linn.
Grande e belo pássaro pescador, abatido por Hermano Zenaide nos manguezais da foz do Gramame, onde já o havíamos
visto, desde algum tempo. Para surpreende-lo, foi mister marinhar sobre o espesso e complicado raizame que mergulha no
lameiro e é característico da Rhizophora mangle.
Tem o dorso, o pescoço, a cabeça e as asas azuladoardosino. O peito, o mento, a garganta, a barriga e uma fita nucal, de cor branca.
Rêmiges e retrizes com as margens tintas de modo diverso. Um dos bordos é azulado escuro de ardósia e o outro negro,
marcado a espaços de rajas brancas.
Bico grande, escuro lateralmente compresso e com a base
do maxilar inferior clara.
Comprimento do pássaro 42 centímetros, das asas 21, da
cauda 11, do bico 8 e meio, dos tarsos 11.
Já nos proporcionou a restinga, formada pela foz do mesmo Gramame, três exemplares de aves tipicamente costeiras ou
litorâneas, a Sabia da praia, Mimus lividus, o Flechapelxe, grande, Megaceryle torquata e o imponente Gavião do Mangue, Buteogallus aequinoctialis Gm.
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Flechapeixe (94)
Família Alcedinidae.
Chloceryle amazona (Latham).
É outra aparição das margens dos rios, açudes e manguezais, esse bonito Flechapeixe.
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Furabarreira (95)
Ordem Piciformes.
Família Galbulidae.
Gálbula rufoviridis Cab.
Lindíssimo pássaro verde-negro iridecente, com uns reflexos de seda, brilhando sob a incidência da luz, tal qual o Beijaflor. São encontradiços nas várzeas úmidas cortadas pelo Gramame, o que também acontece com outro pássaro ainda mais
vistoso e ornamental, o Sangue de boi, Ramphocelus bresilius
Linn.
O Fura-barreira do sexo masculino tem o mento branco,
sendo avermelhado em sua digna consorte.
O peito é verde negro iridescente também, mas o abdômen
passa ao brônzeo vivido, colorido que se estende às coberteiras
caudais inferiores.
As retrizes centrais acompanham a coloração verde da ave, destacando-se, entretanto, as laterais, que apresentam as
margens francamente castanho-bronzeadas.
Bico longo, reto, preto, tendo os maxilares de forma triangular. Pernas curtas e esverdeadas, tarsos com a face externa
guarnecida de penugem verde-bronzeada.
Comprimento da ave 22 centímetros, das asas 8, da cauda
78 milímetros, do bico 67 e dos tarsos 11.
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Furabarreira (96)
Família Buconidae.
Nystatus maculatus Gm.
Seu nome vem do fato de aninhar em galerias abertas nas
barreiras dos riachos e aguadas em geral.
Tem a plumagem parda, mais escura junto aos canutilhos.
No dorso, rêmiges e suas coberteiras, os bordos das penas
são de uma canela claro.
Plumagem da fronte e cabeça manchada amarela, com as
sobrancelhas escuras.
Bico longo de 34 milímetros, comprimido lateralmente,
epignado, com a ponta da maxila recurvada.
Cúlmen fino e escuro, tendo o bordo avermelhado. Mandíbula quase toda avermelhada.
Pescoço curto, ferruginoso-claro.
Peito alto dessa mesma cor, com os lados mais escuros.
Peito baixo branco amarelado, marcado de pontos escuros
mais ou menos arredondados, o que também atinge os flancos.
O ventre é branco-cinza uniforme.
Comprimento 18 centímetros. Tarsos 14.
Patas com dois dedos para frente e dois para trás.
Cação em Seridózinho, Soledade.
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Picapau, Pinicapau (97)
Sub-ordem Pici.
Chrysoptilus.
Família Picidae.
O presente espécime foi caçado ao pé dos serrotes conhecidos pelo nome de Picotos, nos fundos de pastor da fazenda
Mulungu, situada ao nascente de Joazeirinho.
É ave encontradiça em toda a região adjacente.
Tem o lado superior banhado de amarelo-rufescente, com
estrias transversais pretas e pardas.
No inferior, sobre o mesmo campo amarelo rufescente,
numerosas aréolas arredondadas e quase negras ornam a garganta, o peito e os flancos.
Esse mesmo colorido ainda, nas coxas e no crisso.
O meio da barriga, porém, não apresenta riscas nem aéreolas.
Todas as rêmiges tem o canutilho amarelo dourado.
Na cauda, as duas primeiras retrizes laterais de cada banda, apresentam também os canutilhos dourados.
A fronte é negra.
Vértice, occipício e estria malar, de cor vermelha.
Uma faixa branca de uns dez milímetros de largura, vai da
maxila superior ao encaixe do pescoço, mais estreita por cima
dos olhos e mais larga por baixo.
Mento pardo, riscado de negro.
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Bico algo compresso lateralmente e quase preto.
Tarsos e dedos pardo-amarelados.
Asa arredondada. Primeira rêmige da mão tendo apenas
dois terços da segunda.
Cauda com dez retrizes em forma de lâminas bigumes.
Comprimento 26 centímetros, tarsos 18 milímetros, cauda
87 e bico 28.
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Picapau de cabeça encarnada (98)
Picapau da mata.
Família Picidae.
Ceophloeus lineatus.
Pássaro magnífico, com o bico em forma de escorpo, clorido, alvi-rubro-negro nas partes superiores e pardo-amarelado,
listado, transversalmente de preto, no abdome.
Corpo robusto, cauda relativamente curta, rija, armada de
dois canhões de cor metálica, cabeça ornada de poupa alta escarlate e bico cor de carne.
A cabeça é escarlate como a poupa, apresenta duas manchas alvi-negras nas faces, iris amarela, bico fortíssimo, barbas
curtas e pardas nos cantos das mandíbulas.
Mento negro.
A poupa mede 11 centímetros.
Da base do occipício saem duas listas brancas que passam
pela nuca e atingem a parte mediana do dorso.
Asas pretas nas coberteiras superiores, mudando para café
escuro nas rêmiges maiores. Estas tem a metade basal branca
dos dois lados, inclusive o escapo.
Peito e uropígio negros.
Coxas pardas e amareladas, como o abdome, listadas de
preto.
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Cauda com as retrizes pontudas, resistentes, tendo ao centro dois canhões de escapos nús, grossos, metálicos, tendo barbas apenas na parte terminal.
Pigostilo flexível, permitindo ao Picapau suas manobras
verticais, quando percutem as árvores em busca de presa.
As rêmiges maiores, em número de 12, são anegradas por
cima e enfaixadas ou salpicadas de branco na página inferior.
A primeira da mão tem 6 centímetros menos do que a segunda e é toda negra.
Foi caçado em Bananeira, município de Monteiro.
Esse Picapau constitui um dos mais belos ornamenos da
Avifauna catingueira.
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Picapauzinho (99)
Família Picidae.
Picumnus.
Esta pequena ave é de cor cinzenta fortemente levada de
amarelo no dorso, pescoço, vértice e asas.
Fronte, e puxando para o alto da cabeça, de cor encarnada.
Partes inferiores pardas cinzentas, estriadas transversalmente de escuro, sendo as estrias muito finas.
A nuança amarelada atinge também o lado inferior.
Retrizes e rêmiges participando da coloração flavescente
geral, mas com as estrias mais largas e mais nítidas.
Retrizes ásperas, escuras tirando ao preto atravessadas de
pardo-claro e pardo-amarelado, de ápices lanceolares.
Comprimento total da ave 13 e meio centímetros, cauda 3,
asa 5, dos tarsos 14.
Caçado em Pedras Pretas, Soledade.
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Picapauzinho (100)
Família Picidae.
Picumnus.
Estes pequenos picapaus são mais comuns na região caririense, do que as espécies maiores.
Freqüentam não só a catinga distanciada, mas ainda a orla
dos páteos das fazendas, à vista das casas.
Não tenho cauda provida de canhões duros, pousam horizontalmente para picar o córtice das árvores, à cata de insetos.
Nesse afã, esmiúçam os galhos por todos os cantos, valendo-se das unhas. Volteiam os ramos mais grossos, ficando de
costas para o chão, repetindo um apelo curto e garganteado.
Como todos os parentes de maior estrutura, é um excelente
comedor de insetos e só isso lhe confere um titulo à nossa gratidão.
Apresenta cocuruto vermelho, mento, fronte, lorosgarganta, peito, barriga e páginas inferiores das rêmiges e retrizes de
cor parda, lavada levemente de amarelo, com listas escuras
transversais.
Pescoço, dorso, asas, uropígio e base da cauda, de cor amarela olivácea, também atravessadas de manchas pardas.
Supra-caudais amarelas, ferrugíneas.
Bito reto, paragnato, mandíbula avermelhada, língua, estreita e de consistência córnea na extremidade.
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Comprimento 15 centímetros e meio, cabendo à cauda,
que é arredondada, 4 e meio.
Caçado em Pedras Pretas, Soledade.
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Picaopauzinho (101)
Família Picidae.
Picumnus pygmacus Licht.
Abatido por Marcos Zenaide, em Gramame do Meio, município de João Pessoa, em outubro, de 1952, obtivemos primeiro exemplar desse interessante Picapau mirim.
É realmente um pássaro minúsculos, pois mede apenas 8
centímetros de comprimento, medidos da extremidade da cauda
à do bico.
O colorido é pardo-oliva, sendo a cauda preta e marcada
ao centro por estreita faixa longitudinal de um amarelo desmaiado, resultante de serem as margens coincidentes das duas retrizes centrais dessa cor. As retrizes laterais são gradativamente
menores e mescladas de negros e amarelo pálido.
Primeiras rêmiges da mão de cor bruna, muito escuro,
sendo a externa muito menor mesmo e a imediata menos. As do
braço são fimbriadas de oliva.
Cabeça parda, delicadamente raiada no sentido longitudinal de olivaceo. Base da fronte barrada estreiramente de pardilho claro, com uma raja da mesma cor acima dos olhos. Mento
também mais claro e riscado transversalmente de escuro.
Todo o lado inferior, do peito alto à rabadilha, amarelooliva douradilho, riscado de negro transversalmente.
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Cauda curtíssima, patas zigo-dáctilas e de cor cinzenta de
chumbo. O dedo posterior externo pouco mais forte do que igual
anterior. Os internos, finos e curtos.
Bico reto, algo comprimido lateralmente, escuro, de forma
cônica, com a base do maxilar inferior mais clara.
Comprimento do passarinho 8 centímetros. Da asa 45 milímetros, da cauda 19, do bico 10.
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Picapau dos vermelhos (102)
Família Dendrocolaptidae.
Dendrocolaptes.
É um Arapassú de tamanho mediano, encontradiço na região de Monteiro, nos altos Carirís paraibanos.
Tem as costas e as asas avermelhadas e arruivadas, sendo
que nestas predomina a nuança na margem. A cabeça é tisnada
de carvão na fronte e nas faces, prolongando-se o tisnado da
base do bico para trás. Sobre a região encarvoada da fronte, vêem-se numerosas pequenas áreas tintas de ocre. Orna-lhe a parte
anterior uma faixa cor de ocre desmaiado, de forma anular, que
separa as partes tisnadas. Peito e ventre de um ocre fulvo.
Cauda prolongamento a cor do dorso, terminando as retrizes em ponta rígida.
Bico compresso lateralmente, moderadamente curvo, pardo arroxeado, com uns três e meio centímetros de comprimento.
Mede o pássaro 18 centímetros, a cauda 6 e as asas 9.
Morto na fazenda Bananeira, município de Sumé.
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Manuel de barro (103)
Ordem Passeriformes
Família Furnaridae.
Furnarius figulus Lich.
Este celebrado pássaro tem a cabeça parda escura, da fronte ao occipício. Os lados da cabeça mis claros, avermelhando
junto à garganta que é branca.
As duas listas superciliares, também de cor brancacenta,
dão realce ao conjunto vermelho alourado da ave.
O lado abdominal é vermelho pálido no peito, clareando
mais ainda na barriga e nos flancos, mas tudo em leve banho de
ocre.
Asas vermelhas, rêmiges da mão tintas de carvão na base e
nas pontas.
Coberteiras das rêmiges curtas e vermelho denegridas.
Cauda curta, arredondada, de um vermelho mais escuro,
do que o do dorso inferior.
Comprimento do pássaro 17 centímetros, da asa 87 milímetros, dos tarsos 27 e da cauda 55.
Tarsos e dedos cárneos.
Caçado em Gramame do Meio, João Pessoa.
Nossa antiga vivenda, em Tanques, tem um sobrado anexo
ao corpo do edifício, cuja construção em paredes dobradas ergue-se a uns 15 metros do solo.
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Desde longos anos, habitam alguns casais destes alegres
pássaros o biqueiral sobranceiro, de onde desferem, todas as
manhãs, as notas resolutas de suas matinadas, sempre em dueto.
Muito se aproximam, a esse respeito, de seus parentes sertanejos, os Casacas-de-couro.
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Passarinho (104)
Família Dendrocolaptidae.
Pássaro de cor parda abrunada no lado superior e parda
mais clara no inferior. nesse conjunto de tonalidade escura, sobressal a coloração vermelha viva da fronte, do vértice, das rêmiges da mão e das retrizes. A porção terminal das rêmiges
maiores é de cor escurecida.
Lista superciliar mais clara, porém não muito conspícua.
Cauda de formato cônico.
Bico fino e medianamente curvo, com cerca de 18 milímetros.
Caçado em Gramame do Meio, município de João Pessoa.
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Pinicapau dos vermelhos (105)
Família Dendrocolaptidae.
Aves comuns à Catinga e ao Sertão, os Pinicapaus dos
vermelhos, como são por lá conhecidos os Arapassus de outras
plagas.
Nosso exemplar tem o lado superior castanho abrunado,
coloração que se torna mais acentuada nas rêmiges e retrizes.
No lado inferior, é acinzentado com nuança amarelada no
mento, garganta, peito, ventre e flanco.
Primeira rêmiges da mão 18 milímetros menor do que a
segunda, sendo esta, terceira e quarta as maiores, o que torna a
cauda arredondada.
Dez retrizes, canutilhos ponteagudos e nús.
Caçado em Bastiões, Alagoa Grande.
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Carrega-madeira (106)
Família Dendrocolaptidae.
Phacellodomus rufifrons vied.
Pequeno pássaro, de uns 15 a 16 centímetros de comprimento.
É pardo avermelhado cinza no lado superior e pardo com
uns tons de ocre no inferior.
Parte anterior da cabeça mais clara.
Chama a atenção o tamanho desproporcionado do ninho,
enorme convento de alguns andares, construído de garranchos,
espinhentos e habitado por famílias inteiras da espécie.
Outrora, esses ninhos em Tanques eram pendurados pelos
altos Mulungueiros, aos quatro e cinco em cada árvore.
Quando menino, assisti à cena de expulsão dos valentes
fradinhos de hábitos castanhos, de seus tugúrios, pelos vermelhos e turbulentos Concrizes.
O material escolhido pelo Carrega-madeira para essas
construções é a garrancheira insada de espinhos dos Candubís e
Mimosáceas igualmente agressivas.
O homem rude do campo anda descalço e, ao aproximarse de tais ninhos, faz logo o que chamam um corta-lourenço, isto
é, uma volta que os livra de pisar e espinheira.
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Manuel vaqueiro (107)
Família Dendrocolaptidae.
Synallaxis.
Esta pequena ave é muito amiga das habitações humanas e das
aguadas.
Temos vistos seus ninhos, construídos de gravetos e desproporcionais ao tamainho do pássaro, metido nos arbustos dos jardins e até no
emaranhado de cactos trepadores que ornavam, antigamente, as janelas
de nossa vivenda em Tanques.
Fazem jus às simpatias gerais pela confiança que assim manifestam e, sobretudo, pela simplicidade e graça do canto, um dueto em escala trinadas. Vem-me à lembrança quando as ouço, certo acalento tremido nos lábios, com que as mães costumam ninhar os filhinhos na
primeira idade.
O Manuel Vaqueiro é uniformemente avermelhado no dorso,
pescoço, fronte e coberteiras superiores das asas.
Amarelo-claro no mento, pardo-claro nas faces, peito e ventre.
A cauda tem a parte superior como o dorso e a inferior amarelada
clara.
Retrizes terminando com os escapos nús e em ponta.
Uma risca parda vai da raiz do bico ao occipício, arqueando-se
sobre os olhos.
Comprimento 14 centímetros, cauda 58 milímetros, tarsos 29, bico 14.
Asas de pequena envergadura.
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Casaca de Couro (108)
Subfamília Philydorinae.
Pseudoseisura cristata Spix?
Estes interessantes pássaros vivem, habitualmente, acasalados
e até em pequenos grupos familiares.
Ao que parece, é este um caráter peculiar aos Synalaxideos,
assim como o canto em coro.
Os duetos dos Casacas de Couro são inconfundíveis, não podendo esquecê-los quem uma vez os ouviu em seus concertos matinais.
É impossível dar uma idéia dessa música bizarra, em que um
dos pássaros sustenta a marca, enquanto o outro faz o canto, em
magnífica saudação ao sol que apenas começa a vermelhejar o horizonte.
Fazem ninhos medianamente grandes, também de gravetos
espinhentos que penduram pelas Baraúnas e Aroeiras à beira das
estradas, muitas vezes bem junto às vivendas sertanejas.
São aves de grande vivacidade.
Tem o lado superior, dorso, coberteiras das asas, pescoço, lados da cabeça, meto e cauda, tudo cor de couro curtido, vermelho.
No lado inferior, garganta, peito, ventre, flancos a coloração é
a mesma, apenas mais atenuada.
Rêmiges primárias em número de dez, todas fortemente tingidas no centro de escuro e com as margens avermelhadas.

180

www.colecaomossoroense.org.br
Poupa de uns 50 milímetros, de cor cinzenta avermelhada.
Comprimento do pássaro 22 e meio centímetros, da asa 10, da
cauda 9, dos tarsos 2 e do bico 18 milímetros.
Abatido em Bananeira, Monteiro.
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Xorró (109)
Família Formicaridae.
Thamnophilus.
Aves do subosque, toda vestida de preto e branco, nos indivíduos do sexo masculino.
O alto da cabeça, ornado de poupa negra.
Bico compresso, paragnato, com a cumeeira escura e a ponta
do maxilar superior curvada e fina.
Os lados da cabeça são pintadas de preto e branco.
Rêmiges de cor xistácea e negra, com os bordos pintalgados.
Asas curtas e arredondadas, atingindo apenas a metade da
cauda.
Esta é francamente negra e tem as margens debruadas de
branco.
No mento há uma pequena área amarela.
Comprimento da ave 15 centímetros, da cauda 6, dos tarsos 3
e o bico 19 milímetros.
Caçado em Tanques.
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Xorró (110)
Família Formicaridae.
Thamnophutus.
Pequeno pássaro cinzento e ferruginoso, conhecido pela curiosidade e indiscreção com que se porta diante de qualquer aparição
que lhe pareça menos grata, nas capoeiras grossas, nos recessos do
matagal em que vive.
Quer se aproxime a caça, ou o caçador, logo a desgraciosa e
alcoviteira solta as silabas que lhe compõem o nome, saltitando de
galho em galho, a cauda voltada para cima e os olhos avermelhadas
fixos no importuno.
Tem a cabeça escura e listada de branco.
Nuca e dorso alto ferrugíneo, sendo as tectrizes ora ferrugíneas, ora pretas.
Rêmiges, retrizes, mento, peito, barriga e uropígio de uma cor
cinza pardacenta.
Coberteiras inferiores da cauda claras.
Comprimento 14 centímetros, cauda 55 milímetros, tarsos 18.
Caçado em Santa Tereza, Soledade.
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Xorrozinha (111)
Família Formicaridae.
Myrmotherula.
No lado superior é toda cinzenta, e no inferior preta.
O cinzenta da fronte e do píleo é separado do preto intenso da
garganta, do mento e das faces, por duas estrias brancas que partem
da base da fronte e vão à parte lateral do occipício.
Asas pretas, com as tectrizes profusamente ornadas de branco.
Rêmiges pretas, fimbriadas de branco na margem interna,
sendo as duas últimas na externa. Cauda preta, com as retrizes também ornadas de branco. É escalariforme, formando largos desenhos
brancos na página inferior.
Comprimento de ave 11 centímetros, da asa 55 milímetros, da
cauda 50, dos tarsos 18 e do bico, fino e reto, 18 também.
Caçado em Bananeiras, municípios de Sumé.
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Bem-te-ví da mata (112)
Família Conopophagidae.
Conopophaga.
É também esta uma pequena ave.
Seu hábitos lembra realmente o dos Bentevis, de onde a nomenclatura popular.
Mede uns 13 ou 14 centímetros apenas; tem o corpo relativamente cheio, bico grosso e forte, cabeça preta com três listas brancas
pegando da raiz do bico, dirigidas para a região occipital, sendo que
duas passam por cima dos olhos e a terceira sobre a fronte e o vértice.
Garganta e mento brancos.
Pescoço, peito, barriga e dorso cor de cinza.
Asa curta com os encontros amarelados.
Rêmiges pardas, com a porção distal escura.
Cauda também escura, com uns 30 milímetros de comprimento.
O bico mede 16 e os tarsos, que são pretos, medem 32.
O Bentevi da mata vive no solo, ciscando o folhiço, perseguindo larvas e insetos.
Seus ninhos são construídos com folhas e lascas de taboca.
Nosso exemplar foi aprisionado em arapuca cevada com
mandioca de molhoo, armada para as Aracuãs.
Engaiolada sobreviveu apenas alguns dias.
Creio que foi atraída à armadilha pela fartura de insetos ali, atacando a mandioca-puba em fermentação.
Procedente das matas de Tanques.
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Araponga, Ferreiro (113)
Família Cotingidae.
Proenias nudicollis Vieillot.
O famoso Ferreiro é pássaro de tamanho mediano, de cor
branca, tendo as faces e a garganta verdes.
Íncola das sombrias matas litorâneas, é, sem o menor exagero,
o mais extraordinário cantor daquelas selvas. Ali tem ele sua tenda e
tange o ferro sobre o ferro, na hora solene do entardecer.
É unânime o testemunho de espanto e admiração, de quantos
por lá o ouvem malhando nas profundezas das grotas.
O dimorfismo sexual, é bem acentuado na espécie.
Enquanto o macho é de cor branca, é a fêmea esverdeada e
azeitonada, com algumas áreas pardas no lado ventral.
A existência da Araponga nos extensos matagais litorâneos
tem silo confirmada por lenhadores e caçadores dignos de fé.
O pássaro goza de intensa popularidade em João Pessoa onde existem mais de duas dúzias engaiolados, todos
tremendos bigorneiros.
Seus donos e amadores estimam os melhores exemplares em
cerca de mil e mais cruzeiros.
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Lavandeira branca (114)
Família Tyrannidae.
Nolmis.
Ave bastante rara, pois em vários anos de observação, foi-me
dado encontrar apenas dois exemplares, um na fazenda Seridózinho,
do município de Soledade, e outro no bonito Parque no Hotel de
Brejo das Freiras.
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Lavandeira (115)
Família Tyrannidae.
Fluvicola albiventris.
Esta confiada e alegre avezinha vive, geralmente, acasalada.
Tem manifesta preferência pelos arredores das habitações humanas e lugares úmidos, córregos e lagoas.
Coloca seu ninho nas árvores dos jardins e até no beiral dos telhados.
Neste ano de 1938, as Lavandeiras nidificaram em abril e agora,
17 de maio, seus ninhos estão quase todos despovoados.
A graça e vivacidade com que se cumprimentam os casais, as
caricias que se trocam de asas abertas, entre cantigas, e mansidão
confiada que não encontra símile nas outras aves, criaram-lhe um
ambiente de simpatias populares.
O nome, segundo o povo, originou-se do privilegio de terem sido as lavandeiras de Nossa Senhora.
Sua plumagem branca, cinza e negra, vale por mais um titulo à
benevolência, entre a monotonia da indumentária de sua vasta parentela.
Com efeito, cabeça, pescoço, mento, peito, ventre, flancos, uropígio, crisso e coberteiras supra e infra-caudais, formam um magnífico campo quase branco, em que mais realçam as duas listas negras
das faces, o cinza-escuro das asas e o negro da cauda.
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Esta tem as pontas brancas.
O dorso é cinzento claro.
As retrizes centrais são as maiores e seu número total eleva-se a
12.
Comprimento da ave 15 a 16 centímetros, de cauda 6 dos tarsos
3 e do bico 18 milímetros.
Nosso exemplar procede de Tanques.

189

www.colecaomossoroense.org.br

Viuvinha (116)
Família Tyrannidae.
Arundinicola leucocephala Linn.
Todos conhecem este pequeno pássaro, habitante dos alagadiços, açudes e lagoas.
São facilmente reconhecíveis à distância as Viuvinhas,
com sua cabeça alvinitente saindo do manto negro que a envolve
completamente.
A fronte é ornada por larga poupa.
Contrastando com a extrema alvura da cabeça e da garganta, tudo o mais é de um negror severo.
Apenas nas rêmiges, do braço e da mão, nuança tirando ao
castanho escuro.
Bico de cumeeira preta e base da mandíbula alaranjada. É
de conformação achatada e triangular.
Reto, pontudo e paragnato.
Comprimento do pássaro 12 centímetros, da cauda 55 milímetros, dos tarsos 20 e do bico também 20.
Caçado no pequeno açude de Tanques.
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Benteví (117)
Família Tyrannidae.
Empidonomus?
A família dos Bentevis é também numerosa e o povo emprega esse nome genérico para designar as formas maiores.
Achamos esta espécie parecida com a conhecida alhures
por Suiriri.
Tem o corpo algo menor, do que o do Pitangus e sua cor é
de tonalidade pardo-acinzentada em banho de oliva.
Nesse conjunto, destacam-se as rêmiges e retrizes por
mais escuras.
O peito é amarelo pálido.
Barriga e flancos de amarelo vivo, que vai esmaecedo para
as coberteiras inferiores da cauda.
As rêmiges da mão terminam em ponta, por causa do estreitamento brusco na parte distal do bordo externo.
São todas marginadas de pardo. Suas coberteiras orladas
de ocre.
Cabeça cinzenta e tonsura vermelho amarelado.
Faces manchadas de escuro, mento e garganta pardo cinza
claro.
Comprimento 21 centímetros, tarsos 2 e bico 2.
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Benteví rajado (118)
Família Tyrannidae.
Myiodynastes.
Encontrei esse pássaro, em Soledade e em Alagoa Grande.
Tem a plumagem de uma cor parda escura mesclada de
claro, suavemente lavada de oliva.
Assim, todo dorso, as tectrizes das asas, as coberteiras secundárias das rêmiges, o mento, a garganta, o peito, o ventre, o
crisso e os flancos, mostram essa plumagem pardo-escura marginada de alvadio.
O toque de oliva passa a levemente enxofrado no peito no
crisso e nos flancos.
Rêmiges da mão delicadamente fimbriadas de escuro.
As do braço mais largamente marginadas no bordo interno.
Na cauda, no uropígio e tectrizes das asas, aparece cor ferruginosa. As retrizes laterais pouco maiores do que as centrais.
Cabeça de um cinzenta escuro, com alguma penugem amarelenta e vestígios de tonsura dessa mesma cor.
Uma lista parda tem origem na base do bico, passa exatamente
por cima dos olhos e atinge o ponto de inserção do pescoço.
Abaixo e acima da lista, correm duas riscas alvadias.
Região loral, com cerdas quase pretas.
Gonis mais claro.
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Bico preto, cônico, um pouco achatado, epignato, com a
ponta curta e em gancho.
Comprimento 22 centímetros e meio, cauda 9, tarsos 2, bico 3.
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Benteví Patola (119)
Megarynchus pitanguá Linn.
O Benteví patola é assim conhecido em virtude do bico
achatado, lembrando vagamente o dos patos.
Quando muito, pode ser considerada ave frequente mas
nunca vulgar, na Paraíba.
Seu bico bojudo, largo na base, identifica-o facilmente. A
nuca e o dorso são de cor cinzenta acastanhada, outro tanto acontecendo às rêmiges e retrizes.
Bordo interno das rêmiges tinto de castanho claro e o bordo externo de castanho puro.
As duas retrizes centrais mais escuras, também fimbriadas
de castanho.
Garganta, peito e ventre amarelos.
Mento e parte anterior da garganta de cor alvadia.
Cabeça de uma cinzenta-escuro, com faixa anular branca
circulando o vértice e a tonsura amarelada.
Infra-caudais de coloração amarelo enxofre.
Caçado em Pedras Pretas, Soledade.
Comprimento 23 centímetros, de cauda 8, dos tarsos 2 e
bico 35 milímetros.
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Benteví dos pequenos (120)
Família Tyrannidae.
Numerosa, como já vimos, a família faz-se representar, na
Paraíba, por um número de aves cuja escala vai do minúsculo
Relógio ou Caga-cebito ao narigudo Patola ou Pitanguá.
Temos à mão um tipo intermediário, vulgarmente conhecido pelo nome constante da legenda.
Mede 15 centímetros de comprimento.
É cinzento-escuro na cabeça, onde um faixa branca, lavada
de enxofre, circula o vértice e a tonsura avermelhada.
Faces e freios escuros, mento alvadio com leve banho amarelo.
Dorso oliváceo, peito, ventre e infra caudais de cor amarela.
Rêmiges cinzenta abrunadas, marginadas desigualmente
de castanho.
Retrizes participando dessa mesma coloração, mas com as
coberteiras acompanhando a do dorso. Estas tem as pontas barradas de castanho amarelado.
Comprimento do pássaro 15 centímetros, da cauda 6, dos
tarsos 2 e do bico 13 milímetros.
Aprisionado ao laço, com ceva de melão-cactano, em
Tanques.
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Benteví dos grandes (121)
Família Tyrannidae.
Pitangus sulphuratus Linn.
Este pássaro pertence às espécies mais robustas de nossos
Tiranídeos.
É ave de compleição forte, dotada de bico quase reto, preto, de comissura direita, ponta curva e saliente.
Cabeça negra no vértice e nos lados, em continuação ao
bico.
Uma larga faixa circular branca, para na fronte, passa por
cima dos olhos e atinge a nuca, ilhando o vértice negro como já
vimos, cuja tonsura é de um amarelo vivo.
O dorso é cinzento avermelhado, com uma vaga nuança
oliva na parte alta.
Garganta branca, peito, abdome, coxas, flancos e infracaudais de um amarelo intenso.
Asas e cauda cinzentas avermelhadas.
Rêmiges fimbriadas de castanho puro no bordo inferior e
marginadas da mesma cor atenuada para alvadio no superior.
Coberteiras primárias e secundárias das rêmiges, com os
bordos ferrugíneos.
Cauda arredondada no ápice, tendo as supra-caudais.
Também os bordos ferrugíneos.
Tarsos fortes, pretos, compridos.
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É pássaro comum na Paraíba.
É visto geralmente nos galhos das árvores menos enfolhados, desferindo com extrema nitidez aquele conhecido apelo –
Ben-te-vi!
Nessa ocasião, num raio de muitos metros, não lhe escapa
abelha, ou insetos qualquer do mesmo vulto. Vez por outra investe contra gaviões e urubus, que persegue às bicadas.
A arraia miúda dos Papacapins, Coleiras, Pintassilgos, Encontros e Curiós, humilhados pelas insolências do tirano, inventou um truque para afugentá-lo.
Ótimos imitadores de outras vozes, arremedam a da companheira ausente do ciumento Ben-ti-vi. Este, depois de procurar
em vão a suposta consorte abala em vôo mais largo, deixando
assim em paz aquelas pequeninas e astuciosas jóias.
Tem o pássaro 21 e meio centímetros de comprimento, asa
11, cauda 8, tarsos 2 e bico 2 e meio.
Caçado, em Gramame do Meio, município de João Pessoa,
onde é encontrado frequentemente.
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Benteví (122)
Família Tyrannidae.
Tyrannus Melancholicus Viellot.
Pássaro de compleição menos robusta do que o Pitangus
sulphuratus, tem a cabeça e lados desta de cor cinzenta, em sua
nuança típica.
O mento também é cinzento, em tom diferente.
No meio do vértice, a tonsura vermelho-labareda.
Peito alto, amarelo oliva e cinza.
Peito baixo, ventre e coberteiras inferiores da cauda amarelo-pálido, quase alvacento nas infra-caudais.
Asas e cauda empretecidas.
Rêmiges da mão atenuadas no ápice, de cor cinzenta escura, fimbriadas de pardilho. No bordo inferior, marginadas de
pardo claro.
Cauda bifurcada, com as retrizes empretecidas, quase sem
fimbriado.
Junto ao uropígio, chega um pouco do amarelo dos flancos.
Comprimento da ave 21 centímetros e meio, da asa 11, da
cauda 9, do bico 2 e dos tarsos 15 milímetros.
O bico é preto, quase reto e epignato.
A comissura direita.
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Posto em confronto com o Pitangus, apresenta-se em conjunto acinzentado e escuro, enquanto aquele é cinzento avermelhado.
O Tyrannus tem a cauda bifurcada e a tonsura vermelha
em vértice cor de cinza.
O Pitangus tem a cauda arredondada e a tonsura amarela,
em vértice negro circulado de branco.
O pássaro foi caçado no Gramame do Meio, município de
João Pessoa, onde é abundante.
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Benteví Pequeno (123)
Família Tyrannidae.
Myiozetetes cayanensis Linn.
Pássaro cinzento, avermelhado levemente no dorso e nos
ombros.
Rêmiges também avermelhadas, sendo as da mão fimbriadas de pardo na metade basal.
As do braço, fimbriadas de castanho no bordo inferior e
marginadas de pardo também no superior.
A primeira da mão, menor um centímetro.
Coberteiras da asa com o ápice debruado de cor mais clara.
Cauda relativamente curta, com as retrizes sub-iguais e da
mesma cor cinzento-acastanhada das asas.
Cabeça escura, com estreita faixa branca sem brilho, anular, envolvendo o occipício escuro e marcado de vermelho pela
tonsura.
Mento alvadio.
Garganta, peito, abdome e flanco amarelos.
Infra-caudais também amarelas.
Bico curto, epignato, de cor preta, com as ventas angulosas na base.
Com o mesmo tiro abati o casal.
Um dos espécimes tinha a patê abdominal de um amarelo
mais intenso.
Caçados em Gramame do Meio, município de João Pessoa.
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Relógio, Caga-Sebito (124)
Família Tyrannidae.
Euscarthmornis.
Avezita de bico chato e coniforme, escuro na cumeeira e
com a extremidade mais clara.
Tem o lado superior cinzento-escuro e o inferior amareloenxofre.
A fronte quase negra e o peito amarelo bem vivo.
Tarsos e dedos denegridos.
O passarinho é bastante comum na Paraíba, do litoral ao
sertão.
Seu canto lembra, realmente, o ato de dar corda em relógio, de onde ser também conhecido por esse nome.
Constrói ninhos muito curiosos.
Estes, em última análise, são umas bolsas compridas e
pendentes dos galhos, exteriormente mal acabados, parecendo
mais com uns tufos de barba de pau, Tillandsia usneóides, do
que com o ninho. Aparentemente, medem essas construções 8
centímetros por 18 ou 20.
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Maria-besta (125)
Família Tyrannidae.
Elaenia.
Pássaro cinzento francamente oliváceo no lado superior.
No lado abdominal, o cinzento torna-se muito desmaiado,
quase claro, tomando nuança amarelada.
A ponta dos encontros, estreitamente guarnecida de amarelo-enxofre.
Rêmiges maiores e retrizes sem tonalidades oliva, exceto
no bordo externo das retrizes laterais.
No meio da cabeça, a tonsura amarelo-alaranjada.
Bico preto e tarsos cinzentos.
Comprimento 15 e meio centímetros, asa 7, cauda 6, tarsos
uns 19 milímetros.
Caçado, em Gramame do Meio, município de João Pessoa.
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Benteví, Tesoura (126)
As últimas horas da tarde, nos tabuleiros e nas varzeas de
Gramame do Meio, vemos constantemente, com particular interesse, em verdadeiros exercicios de acrobacia aérea, esta ave
famosa que é a Tesoura, nome que muito lhe quadra em vista
das enormes retrizes laterais da cauda, cujo maior comprimento
atinge 24 centímetros.
Durante o dia, por manhãs ensolaradas, gostam os casais
de mostrar suas habilidades de artistas do vôo, desafiando se
mutuamente em subidas e descidas, acompanhadas das notas
alegres de seus cânticos. Vivendo à custa dos insetos, como toda
a vasta parentela, torna-se a elegante Tesoura pássaro de indiscutivel utilidade no combate biológico a muitos desses nossos
inimigos, pertencentes a imensa geral daqueles pequeninos e
terríveis sere alados.
O pássaro é em si de pouco tamanho. O que o torna aparentemente grande é o extraordinário desenvolvimento das retrizes laterais, pretas e franjadas de branco no bordo externo. Uma
destas retrizes que possuímos mede exatamente 27 centímetros
de comprimento.
O pássaro todo, da extremidade do bico à da cauda, mede
35 centímetros. Outro espécime abatido no mesmo local e na
mesma hora, tem 9 centímetros menos e sua coloração cinzenta
mostra nuança ligeiramente mais clara. As asas tem apenas 11
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centímetros, no indivíduo maior, que é o que estamos descrevendo. O bico 14 milímetros e os tarsos 13.
A Tesoura é cinzenta, com uns vagos tons azeitonados, na
região dorsal, e branca desde o mento às ínfra caudais. É enegrecida na fronte e no vértice, aparecendo à tonsura amarela de
ouro. As referidas e longas penas exteriores da cauda são pretas
e tem a margem externa emoldurada de branco.
A página inferior das asas é cinzenta clara e as supra caudáis escuras.
Tarsos e dedos preto, luzidios.
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Andorinha (127)
As andorinhas são criaturas muito interessantes para os
amigos das cousas da natureza.
Aves de hábitos sociais e migratórios, seu apego às nossas
vivendas e alacridade com que esvoaçam, volteando rápidas em
perseguição aos insetos ou planando alto, quase perdidas no azul
etéreo, despertam nossa admiração.
A espécie que temos à vista é das menores e, sua roupagem, das mais simples.
Forma bandos verdadeiramente incontáveis.
Durante o dia, conservam-se mais ou menos dispersas.
Reagrupam-se os bandos, ao fim do dia solar e, após várias evoluções abatem-se como que em massa sobre os canaviais, onde pernoitam.
O colorido destas pequenas andorinhas é escuro, vagamente lavado de oliva.
Cabeça mais sombria no cocoruto, do que nas faces.
Mento, garganta e peito alto ferrugíneos.
O abdome começa cinzento-oliva e passa ao amarelo alvadio na barriga, nos flancos e no crisso.
Rêmiges do braço sensivelmente menores do que as da
mão e mais claras também. A primeira da mão menor dois centímetros que as outras.
Cauda do colorido sombrio do dorso.

205

www.colecaomossoroense.org.br
Bico escuro, chato, triangular e de cumeeira levemente
curva.
Comprimento 33 centímetros e meio, tarsos 9, bico 7.
Estes pássaros aparecem em Tanques, onde os vimos caindo em bandos enormes sobre os canaviais, à hora crepuscular
Suas visitas são rápidas e esporádicas.
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Canção (128)
Família Corvidae.
Cyanocorax cyanopogon Wied.
Como é sabido, no chapadão seco e onduloso da Borburema, a flora é tipicamente catingueira.
A maior parte de seus componentes é do porte dos arbustos.
São os marmeleiros, os pereiros, os mororós, a catinga
branca, o mofumbo, o imbuzeiro brabo, o moleque duro e o pinhão, espécimes que com os cactos e as bromélias formam a
cobertura protetora do solo.
Sobre essa associação arbustiva mas de caráter perene, a
largos espaçamentos elevam-se angicos, aroeiras, baraúnas, canafístulas e raramente outras árvores.
A estação invernosa determina o aparecimento da efêmera
sociedade das ervas, gramíneas e enramadeiras, cujo rapidíssimo
ciclo vegetativo tem a duração de alguns meses.
Assim é todo o baixo Carirí paraibano.
A região de Monteiro e adjacências, formando o alto Carirí distingue-se pela quase ausência das palmatórias e macambiras.
Esse intrincado de catingas ásperas e espinhentas é o habitat de nosso Canção.
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Temo-lo visto em outras regiões mas não com a mesma
assiduidade.
Vive em colônias mais ou menos numerosas e são aves de
grande acuidade visual e auditiva.
Antes de serem percebidas, desferem logo aquelas duas
notas alarmantes que lhes compõe o nome e soam aos ouvidos
do povo como Canção.
Se o importuno não os incomoda e fica pachorrentamente
e escutá-los, dentro em pouco, nos ramos próximos à moita que
o abriga, os casais iniciam o mais surpreendente concerto.
Dir-se-ia que, não possuindo outra música vocal própria
além das duas notas do nome, são entretanto capazes de toda as
vozes, desde o mais delicado garganteio em surdina às mais disparatadas concepções de jazz de cassino.
Extremamente vigilantes, nada lhes passa despercebido
naquele ambiente desértico.
A onça cautelosa que pisa o solo nu, sem estalar um graveto, a rés que pasta descuidosa, o vaqueiro deitado sobre o pescoço do fábrica ou o vagabundo caçador de mel, tudo é denunciado me coro alarmante pelo bando.
Não raro, a cascavel, a terrível boicininga dos Tupis, é encontrada e morta pelo vaqueiro que lhe ouviu o chocalhar sinistro, nas aperturas de um cerco sem remissão.
Um verdadeiro sitio à praça, em que fica encurralado o ofídio e a que não faltam nem os sons estrídulos dos clarins, nem
o ruflar dos tambores. Essa orquestração marcial e belicosa, acompanhada de rebates de sino, é produzida por uma dezena de
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aves e vem de todos os lados ao mesmo tempo, coada pela ramaria dos arbustos.
Adotam regime alimentar misto, pois, ao mesmo tempo
que devoram insetos e pequenos lagartos, invadem os milharais
na época das colheitas, produzindo assaltos esporádicos à sensibilidade econômica do agricultor sertanejo.
Uma de suas vitimas contou-me a seguinte anedota:
Os bandos invasores eram unimeráveis na roça e, a continuar aquilo, em poucos dias o milharal inteirinho passaria ao
papo do Canção.
O roceiro resolveu então reagir.
Armado de um espingarda, fez fogo sobre o primeiro assaltante, errando desastradamente o alvo… Em tal emergência
um velho Canção gemeu naquele piado tão característico – quinhentos!
O misero agricultor sentiu que a fatalidade se abatera sobre aqueles pés de milho, que quase resumiam sua dispensa,
renunciando desde logo a toda veleidade de reação.
Apresenta cabeça, poupa, garganta e peito superior negros
contrastando admiravelmente com o branco da nuca, do peito
inferior, barriga, uropígio e pontas das retrizes.
O cinzento predomina nas partes superiores, sendo mais
claro no dorso, mais escuro nas asas e quase preto nas retrizes.
A região supraorbital é marcada por pequena área de cor
branca azulada. A mandíbula tem na base outra área triangular
coberta de penugem azul, colorido que se estende às pálpebras
inferiores.
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Iris amarela.
Quinta e sexta rêmiges as maiores.
Comprimento 29 centímetros, cauda 10, tarsos 4, bico 34
milímetros. Dedos munidos de unhas fortes, sendo o posterior
mais grosso, todos implantados à mesma altura.
Caçado em Pedras Pretas.
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Rouxinol (129)
Família Troglodytidae.
Troglodytes musculus Naumann.
A Corruíra dos sulistas é geralmente conhecida na Paraíba
pelo nome alienígena de Rouxinol.
É uma avezinha que entra pelas casas sem forro confiadamente, cantada sua bem modulada canção, trepa nas meias paredes e no ripado cascavilhando tudo em busca de insetos, fazendo
comumente o ninho por ali mesmo.
De muito lhe valem esses hábitos simpáticos e a melodia
dos canto, que infelizmente não passa do intróito.
Tem o lado dorsal bruno acanelado marmorizado e o inferior canela mais claro.
Flancos, coberteiras supra e infra-caudais, do mesmo colorido fundamental, apenas mais avivado.
Todas as rêmiges e retrizes riscadas de escuro.
Faces e supercílios também cor de canela.
Bico ligeiramente curvo, escuro na cumeeira e avermelhado na mandíbula inferior.
Comprimento 116 milímetros, asa 50, tarsos 15 e bico 12.
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Sabiá laranjeira, Sabiá gongá (130)
Turdus rufiventris Veillot.
Família Turdidae.
Com os dois nomes indicados na legenda, é conhecido na
Paraíba o celebrado e mavioso Sabiá de barriga vermelha.
É ave comum no Estados, sendo vista do litoral no sertão.
Seu fraco, é o ensombrado das moitas, dos pomares, das
ramadas de trepadeiras pendentes de bagas. O amargo das frutinhas vermelhas do Taiuiá e o ardor da pimenta malagueta, sabem-lhe bem ao paladar caprichoso e refinado.
Seu canto não pode ser comparável ao do Sabiá uma ou ao da
Sabia branca, mas é muito gabado pelos amadores da música ingênua.
Não o ouça que não me lembre a toada simplório com que os
cantadores, de pé de viola, acompanham seus famosos desafios.
A hora crepuscular, costumam essas aves modular umas
notas aflitas de apelo ao companheiro retardatário, música em
tudo condizente com a languidez do entardecer.
A Sabiá laranjeira tem o dorso pardo cinzento-azeitonado
e é avermelhado no abdômen, crisso, flancos, coxas e plumagem
que guarnece as articulações alares inferiormente.
Mento, garganta e peito alto riscados longitudinalmente de
escuro.
Iris alaranjada.
Tarsos e bico pardos, banhados de amarelo.
Caçado em Pedras Pretas, Soledade.
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Sabiá cinzenta (131)
Família Turdidae.
Turdus leucomelas.
A paisagem litorânea tem nas Sabiás seu ornamento Taunístico mais típico.
Quer visitemos suas matas remanescentes, ou suas encostas verdejantes, ou seus vales ensombrados, estaremos ouvindo a
cada passo a melodia singela de seu canto.
Este pouco diverge em relação às diferentes espécies encontradiças na região. De individuo a individuo, porém, é notável a diferença na intensidade e beleza do canto.
A presente espécie tem a cabeça e a cauda cinzentas, levemente azeitonadas. A garganta é alvadia e riscada longitudinalmente de um escuro quase preto. Dorso também cinzento
azeitonado mas em tonalidade mais escura do que a da cabeça.
Nas asas, as rêmiges do remate são avermelhadas. O peito
e o abdome são de um cinzento mais claro, do que o da região
dorsal.
Bico escuro e pernas pardas.
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Sabiá bico de osso, Sabiá branca (132)
Família Turdidae.
Turdus amaurochalinus.
A Sabiá bico de osso é habitante da mata costeira.
É de temperamento vivaz e quando aprisionada, esvoaça e
bate muito na gaiola.
Sua figura é inconfundível à vista do bico amarelo-laranja
e do lado abdominal alvadio.
Nas partes superiores, cabeça, inclusive, é de um cinzento levemente azeitão, que se repete nas retrizes e no remate das asas.
Tem a garganta clara e riscada longitudinalmente de escuro.
Peito alto cinza sujo, tirando ao pardo ocre nos lados.
Abdome e parte inferior da rebadilha de cor alvadia.
Olhos pretos e tarsos pardilhos claros.
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Sabiá da praia.
Família Mimidae.
Mimus Lividus.
O nome de Sabiá é dado vulgarmente a numerosos pássaros, quase todos grandes cantores, pertencentes, porém, a duas
famílias, Turdídeos e Mimídeos.
Estes últimos são de aparência mais alongada, tórax mais
estreito e cauda mais comprida.
Ambas as famílias ostentam espécies famosas, nas exibições de sonatas e cavatinas.
Desde minha infância, venho ouvindo entusiásticas referencias à maviosidade do canto da Sabiá da praia que, com a
Sabiá una, parece formar o duo máximo da virtuosidade.
É um bonito pássaro de cor cinzenta, escura e alvadia, medindo 25 centímetros da extremidade do bico à da cauda. Suas
asas medem 10 centímetros, a cauda 12, os tarsos quase três e o
bico dois.
O lado superior é cinzento, exceto as rêmiges e retrizes,
por mais escuras. Partes inferiores quase alvadias, do mento às
coberteiras baixas do uropígio. Cabeça cinzenta, com listas superciliares também alvadias. Cauda comprida, escalariforme e
algo espatulada. Retrizes com as pontas brancas, diminuindo a
porção dessa cor, a medida que se aproxima das duas centrais,
que não tem pontas brancas.

215

www.colecaomossoroense.org.br
Bico escuro, relativamente fraco.
Tarsos e dedos também escuros, quase pretos.
O pássaro descrito foi abatido por Hermano Zenaide, junto
à Foz do Gramame, às cinco e meia horas da tarde. A região é
de sombrias e extensas matas, ora em vias de completo desaparecimento, pois então sendo transformadas em lenha e carvão
para as insaciáveis fornalhas das usinas elétricas e locomotivas.
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Passarinho catador (134)
Família Sylviidae.
Polioptila.
Temos visto um bom número de pequenos pássaros insetivoros, na Catinga oriental, ou mais precisamente, em Bastiões,
volteando em torno dos galhos dos Marmeleiros, Croton sp. à
cata de aranhas e besouros, descendo ao solo e subindo rapidamente, a esmiuçar todos os escaminhos do caule.
Seu colorido cinza-branco e negro, a vivacidade de que
são dotados e a cauda alongada, preta e branca, atraem, desde
logo, a atenção do observador.
Tem a fronte e parte superior da cabeça, a começar dos olhos, cor preta.
Occipício, nuca, dorso, tectrizes e coberteiras das asas cinzentas, puxando ao azulejo.
Rêmiges escuras, sendo que as três primeiras do braço são
marginadas de branco no bordo superior.
Álula presente, preta, também fimbriada de branco.
Cauda comprida, arredondada no ápice, com as duas retrizes centrais pretas completamente e as laterais só parcialmente,
isto é, no terço apical.
Mento, garganta, peito, abdome e uripígio, bem assim junto aos flancos, bem alvos, embora com um leve banho de ocre
no peito.
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Página inferior das asas cinzenta.
Guarnição do braço e da mão, na parte subalar, alvadia.
Bico, tarsos e dedos pretos.
Comprimento do passarinho 13 centímetros, da asa 5, da
cauda 55 milímetros, dos tarsos 18 e do bico 11.
Caçado em Bastiões, onde é bastante freqüente.
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Petiguarí (135)
Família Cyclarhidae.
Cyclarhis guianensis Gm.
Pássaro relativamente pequeno mas de compleição robusta, o Petiguari é freqüente no Brejo, no Litoral e nos Cariris paraibanos.
Assim como o Cebito, Coereba flaveola, é ave comunissima em João Pessoa, onde lhe ouvimos o canto constantemente.
Dizem os pessoenses que o Petiguari advinha as visitas
que se aproximam. Traduzem seu canto de pregoeiro na seguinte
frase: espia pro caminho que aí vem!
É pássaro retáceo e narigudo, no qual notam-se, desde logo, o bico forte, bruno no maxilar superior, bruno-aço no infeiror, epignato, deixando bem visível o entalhe de cinzento.
Alto da cabeça abrunado e lavado de cinzento.
Base da fronte e cantos do maxilar inferior de um vermelho escuro, tirando mais propriamente ao roxo.
Uma faixa anular cor de cinza vai da região loral ao occipício.
Sobrancelhas espessas e ferrugíneas.
Dorso, tectrizes alares e cauda nitidamente oliváceos.
Peito alto, lados deste e região subalar banhados de enxofre.
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Rêmiges pardas, sendo a primeira cerca de metade menor
do que a segunda. As medianas atingem a mais de metade da
cauda.
Retrizes relativamente fracas, todas do mesmo comprimento.
Coxas sulfúreas, tarsos cinzentos e fortes, bem assim os
dedos.
Iris alaranjadas.
Comprimento 13 centímetros. Cauda 55 milímetros, tarsos
22, bico 18 por 9 de altura. Caçado ao laço, com engodo de melão Caetano, em Tanques.
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Azulinho, Verdelinho (136)
Família Coerebidae.
Cyanerpes.
Tão linda é a presente avezinha que é conhecida entre os
vendedores de pássaros, nas feiras de João Pessoa, pela denominação de passarinho de viveiro.
Chegando a possuir vários exemplares, mas dentro de
poucos dias amanheciam mortos.
Notamos mesmo que após uma semana de cativeiro perdem o brilho iridescente da plumagem e a natural vivacidade.
Perdemos, assim, por mais de uma vez, a oportunidade de
proceder a melhor exame no mimoso Azulinho encontradiço em
nossos matagais litorâneos.
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Verdelinho (137)
Família Coerebidae.
Dacnis cayana LInn.
O macho é um dos mais lindos passarinhos, de quantos
conheço, com seu caprichoso colorido azul cerúleo e negro.
A cor dominante é o azul brilhante, sendo negros o dorso
alto, os freios, as asas e a cauda.
Na região do crisso aparecem penas com as barbas amarelas ou apenas lavadas dessa cor.
Rêmiges negras, finamente marginadas de azul, sendo
também azuis as extremidades das coberteiras maiores e menores.
As infra-caudais azuladas, levemente banhadas de ocre.
Supra-caudais azuis e negras.
Mento, bico e canto posterior dos olhos negros.
A quase totalidade dessas aves multicoloridas de azul,
verde, vermelho e amarelo, conhecidas na Paraíba por verdelinhos, habita as matas e capoeirões do Brejo e do litoral.
Comprimento do pássaro descrito 12 centímetros, da cauda 40 milímetros e dos tarsos 14.
Aprisionada ao laço, com ceva de melão Caetano, em
Tanques.
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Sebito (138)
Família Coerebidae.
Coereba flavéola.
Ave pequena e rechonchuda, muito simpática em sua indumentária modesta mas bem arranjada. Distingue-se, desde
logo, pela cabeça quase preta e ornada por duas largas estrias
brancas que saem da raiz do bico e correm para trás, passando
por cima dos olhos.
O dorso alto é cor de cinza oliva e o posterior amarelo esverdeado.
Asas e cauda pouco mais escuras do que o dorso alto.
Cauda larga e curta, com as retrizes iguais e apenas marcadas de branco, nas pontas.
Encontros com o bordo amarelo-esverdeado sobre fundo
encarvoado.
Mento e garganta acinzentada e peito amarelo-enxofrado,
mostrando também algumas bárbulas sujas de cinza.
Lados do corpo, logo abaixo das asas um tanto curtas, acinzentadas e algo violáceos.
Bico preto, de base cheia e ponta fina, pouco curvado,
tendo cerca de 12 milímetros de comprimento.
Aprisionado em Alçapão, em nossa chácara de João Pessoa,
temos à vista o casal, não havendo diferença de cores no par.
Alimenta-se a ave de frutas, laranjas e bananas.
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Venvém (139)
Família Thraupidae.
Tanagra chiorotica Linn.
Lindo passarinho negro-violeta e amarelo-ouro, como a
Gruiatã mas algo menor. Difere ainda por ter a garganta negra
com intensos reflexos violáceos, enquanto aquela tem essa parte
de um amarelo ouro-vivo.
Parte anterior da cabeça amarela.
Dorso anegrado.
Para os ombros, passa gradativamente ao violáceo mais
puro.
Todo o lado inferior, do peito ás infra-caudais, um campo
amarelo uniforme.
A cauda apresenta duas retrizes com a página inferior
branca, somente visíveis quando olhada de baixo para cima.
Rêmiges brancas com as pontas pretas, excluídas as duas
últimas do braço.
Não é ave canora, propriamente.
Seu apelo é, na verdade, um arremedo das vozes vem-vém.
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Guriatã, Gaturamo (140)
Família Thraupidae.
Tanagra violácea Linn.
A família dos Tanagrideos é rica de formas encantadoras,
verdadeiras jóias do mundo alado.
Cantores admiráveis, apresentam-se as Guariatãs no esplendor de seu manto azul violeta, sobre campo amarelo queimado, e o ouro da fronte a brilhar como se fosse um diadema.
Apesar de muito gulosas, são extremamente a asseadas.
Quando nos viveiros, passam os dias a volta de bananas e
laranjas mas conservam a limpeza e o brilho iridescente da plumagem.
Seu habitat na Paraíba, é a vasta região que vai das quebradas orientais da Borburema ao oceano.
Os amadores de canto de pássaros, gabam os gorgeios caprichosos das lindas Guriatãs, justamente afamadas.
Algumas que mantivemos em gaiola tornaram-se muito
massas.
Caçada em Tanques.
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Sete cores, Verdelinho, Pintor (141)
Família Thraupidae.
Tangara fastuosa Lesson.
O Sete cores é o mais lindo pássaro que já me foi dado
admirar, em sua caprichosa e variegada roupagem, dir-se-ia feita
de sedas verdes, azuis, negras, vermelhas, cor de ouro-amarelo e
ouro-palha, iridescentes e macia como um veludo.
Esse conjunto é realmente encantador mas dificílimo de
fixar numa descrição honesta, mesmo numa simples resenha
como vimos fazendo.
Visto de cima para baixo, o Sete-cores apresenta quatro
áreas distintas, quando à indumentária.
O dorso alto, negro aveludado.
Dorso baixo e uropígio vermelho banhado de amarelo.
Cabeça e garganta verdes sobre fundo escuro proveniente
de base das penas denegridas.
Rêmiges e retrizes negras e marginadas de azul ultramarino.
Coberteiras maiores das rêmiges azuis escuras.
Mento, olhos e garganta de cor negra, descendo um pouco
do verde da cabeça para o mento.
Peito alto cinzento azulado.
Ventre, infra-caudais e coxas também azuis, puxando ao
cinza nas coxas.
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Articulações superiores dos tarsos cobertos de penugem
parda azulada.
Bico preto, levemente curvo, com penugem anegrada e ereta na base.
Comprimento 14 centímetros, cauda 5, tarsos 19 milímetros e bico 12.
No município de Alagoa Grande, habita o Sete-cores as
grotas profundas e ensombradas, ricas de águas cristalinas e
doces de Serrotinho e adjacências, em pleno Brejo paraibano.
Essa privilegiada região abriga, aliás, muitas das mais belas espécies avifaunísticas da Paraíba.
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Verdelinho (142)
Família Thraupidae.
Tangara cayana flava Gm.
Sanhaçu amarelo.
Estes lindos pássaros são freqüentes nos estreitos vales arborizados que separam os espigões orientais da Borburema, no
famoso Brejo paraibano.
São notórias suas preferências por aquele ambiente silencioso, onde vivem abrigados dos ardores excessivos do sol.
Por ali serpenteiam pequenas correntes durante todo o verão e o fenômeno da caducidade foliar é muito atenuada, jamais
deixando de haver sombra, água e verdura por toda parte.
Dir-se-ia que a maravilhosa roupagem, de brilho sedoso,
que os envolve, não foi feita para o cenário cinzento e vulgar da
Catinga.
Com efeito, a beleza da plumagem dos Verdelinhos em
geral, resulta de admirável combinação de cores vivas e alegres
e da iridescência das mesmas.
No presente espécime, sobre a cabeça, a nuca, o dorso e o
uropígio, estende-se o manto sedoso-amarelo-palha, passando
por diante dos encontros para o ventre uma faixa da mesma cor.
Contrastando fortemente, da raiz do bico ao abdome, por
cima dos olhos, faces, mento, e parte longitudinalmente mediana
do ventre e do peito, tudo é negro.
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Asas e cauda de um verde-azulado sombrio.
Rêmiges maiores como o bordo superior marginado de azul e verde.
Tectrizes pretas e azuladas.
Supra e infra-caudais pardas amareladas.
Culmen ligeiramente curvo, levemente epignato.
Comprimento da ave 14 e meio centímetros, cauda 47 milímetros, tarsos 20 e o bico 10.
Caçado em Tanques.
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Gaturamo e Verdelinho (143)
Família Thraupidae.
Conforme já vimos, esse nome de Verdelinho é aplicado
comumente a bom número de pássaros, cuja indumentária apresenta as cores verde, amarelo e azul.
O que temos à mão é quase todo amarelo palha, marcado
por uma faixa verde escura longitudinal, do peito ao abdome.
Mento, garganta e faces de cor negra.
Pardo anegrado nas rêmiges, tendo estas o bordo superior
fimbriado de verde.
Rêmiges secundárias, coberteiras das primárias, penas retrizes de um verde escuro.
Comprimento 13 centímetros, cauda 43 milímetros, tarsos
17, bico 10.
Caçado nas grutas de Serrotinho, município de Alagoa
Grande em João Pessoa.
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Sanhaçú verde (144)
Família Thraupidae.
Thraupis palmarum Wied.
Este Sanhaçú distingue-se do Sanhaçu azul pelo colorido
verdoengo, levemente banhado de ocre e ainda pelo tamanho,
algo Mario.
Ambos são partes anteriores, da fronte ao dorso médio,
com um verde acinzentado, lavado de amarelo, enquanto as asas
e toda a porção posterior do corpo é de nuança sombria.
A página inferior das rêmiges é fortemente banhada em
ocre.
Bico escuro, ligeiramente curvo.
Comprimento 17 centímetros e meio, tarsos 18 milímetros
e o bico 14.
Caçado em Tanques.
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Sanhaçú pardo (145)
Família Thraupidae.
Thraupis.
Descrevemos sob a mesma determinação sistemática outro
Sanhacú, extremamente parecido mas sem a ornamentação
branco-esverdeada das rêmiges. O presente espécime difere ainda por se uniformemente esverdeado cinzento, enquanto o outro
tem toda a parte dorsal inferior visivelmente mais escura do que
o dorso superior.
Em nosso novo espécime, o colorido esverdeado sobre
fundo cinzento é generalizado, apenas desmaiando um pouco no
baixo volume.
Asas e cauda de coloração mais escura.
Rêmiges maiores, em número de 12, tendo cerca da metade basal branco esverdeado, o que forma uma faixa alvadia ao
meio das asas.
O bordo externo das rêmiges é fimbriado de verde cinzento, sendo a margem interna bastante escura. Parte inferior da asa,
pardo-ocráceo.
Tarsos e bico pretos.
Caçado em Gramame do Meio, quando pousava sobre um
Dendêserio, palmácea abundante na região.
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Sanhaçu azul (146)
Família Thraupidae.
Thraupis sayace Linn.
Pássaro cinza azulado esverdeado, sem mescla de branco
nem de amarelo.
Rêmiges todas como bordo interno escuro e o externo
fimbriado de verde.
A começar da primeira rêmige da mão, a fimbria verde
vai-se alargando gradativamente até atingir maior amplitude nas
secundárias.
No lado inferior de frutas, principalmente de laranja a
mamão.
Comprimento 17 centímetros, da cauda 6, dos tarsos 18
milímetros e do bico 12.
É encontradiço do litoral ao sertão.
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Sanhaçu (147)
Família Thraupidae.
Com esse nome, encontrei na feira de pássaros que semanalmente tem lugar em Mercado Central, de João Pessoa, um
tanagróide de cabeça, pescoço, mento e peito alto pretos. As
partes superiores da ave são de cor cinza azulada, sendo as inferiores de tonalidades mais clara. As retrizes e rêmiges apresentam partes mais escuras, quase anegradas. O tico é escuro, manchado de claro na base, principalmente na mandíbula.
Nosso pássaro, transferido para meus viveiros, adaptou-se
bem à vida em cativeiro, alimentando-se de grãos e mistura de
leite com farinha de mandioca mas, até hoje, não lhe conheço a
voz.
Suas dimensões ultrapassam as do Sanhaçu pardo, mostrando ser um pouco mais comprido e ter a cauda mais desenvolvida.
O espécime procede, segundo informações obtidas do
vendedor, das proximidades de João Pessoa e é encontradiço na
região litorânea.
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Sangue de boi, Nego (148)
Família Thraupidae.
Rhamphocelus bresilius Linn.
As cores negras e vermelhas deste pássaro assinalam-no
desde logo entre os de roupagem mais vistosa. A impressão
de quem o vê pela primeira vez é sempre forte, com suas rêmiges e retrizes pretas sobre campo vermelho labareda generalizado.
Na base da mandíbula há uma área cor de prata que dá
muito realce ao soberbo conjunto.
O bico e os tarsos são denegridos.
Tem a cauda mais ou menos bifurcada, apresentando-se
como que em chamalote, sob a incidência da luz. As retrizes
colocam-se de modo a formar escada, no ápice.
O pássaro vive em pequenos bandos nas várzeas dos rios litorâneos e denuncia-se ao caçador, emitindo com insistência seu apelo monótono, ao mesmo tempo que procura esquivar-se por entre as moitas e folhagens mais densas.
Mede 19 e meio centímetros de comprimento, 9 de asa, 8 de
cauda, tendo os tarsos e o bico cerca de 18 a 19 milímetros.
Fui certa vez presenteado com um magnífico exemplar
do famoso Rhamphocelus, aliás pouco freqüente na Paraíba,
onde somente no litoral correm os rios perenemente. Numerosos visitantes, impressionados com a coincidência de suas
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cores alvi-rubro-negras, que são as mesmas da revolucionária
bandeira paraibana, sugeriram o nome de Negro, palavra inscrita ao centro da mesma e invocadora da enérgica oposição
do Estado à política centralizadora de Washington Luiz.

236

www.colecaomossoroense.org.br

Graúna, Craúna (149)
Família Icteridae.
Gnorimopsar chopi sulcirostris Spix?
Graúna e Craúna são denominações comuns do pássaro
preto, tão estimado geralmente, pelo canto mavioso, aveludado
como o som de uma flauta.
Seu habitat na Paraíba é o sertão de além Borburema, em
cujas várzeas longas a perder de vista, reunidos ás centenas sob
a fronde dos Juazeiros, executam seus maravilhosos concertos.
Temos possuído varias Graúnas, todas tão mansas que viviam em completa liberdade.
Uma delas voava pela cidade João Pessoa, voltando à tardinha, para seu viveiro.
No sitio do Vilú, em Soledade, pleno Cariri portanto, habita velho coqueiral uma colônia de Graúnas, cuja população ora é
maior ora menor.
A razão dessa oscilação tive-a comprovadamente. Os agricultores da vizinhança, na época do nascimento dos milharais e
feijoais, fazem verdadeira matança no bando, único meio de que
lançam mão contra as visitas pouco desejáveis das Graúnas.
Essa colônia antiqüíssima de Soledade é um fato esporádico,
verdadeiro fenômeno de disjunção na distribuição do pássaro.
As Graúnas são tidas como vorazes depredadoras dos arrozais e milharais.
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Os vendedores de pássaros costumam encher enormes
gaiolas com centenas de aves, Graúnas, Concrizes, Periquitos,
Papagaios, Maracanãs, etc…
Depois de acomodadas suas gaiolas sobre o lastro dos caminhões, da cambulhada com toda sorte de mercadorias, rumam
para Campina Grande, primeiro e grande entreposto de seus
negócios.
Uma vez que existe o Código de Caça e Pesca do Brasil,
cuja aplicação cabe também às autoridades locais, sugerimos
que o aprisionamento de aves para negócio, seja permitido apenas depois de terminada a época da procriação, isto é, potura,
incubação e criação dos ninhegos.
Ao que me parece, a fase regular em que se processam esses atos na Paraíba, vai de Fevereiro a Agosto, salvo alterações
relacionadas com o inicio do inverno.

238

www.colecaomossoroense.org.br

Passarinho (150)
Família Thraupidae.
Passarinho.
Este pássaro tem cor francamente oliva no lado superior,
sendo a cauda e as asas de tonalidade mais escura.
Sobressal, desde logo, a tarja amarela olivácea dos encontros, cor que é vista ainda na garganta, no peito e no abdome.
Cabeça acompanhando a coloração dorsal e bico puxando
a cor de aço.
Página inferior das asas e da cauda acinzentada.
Comprimento total da ave 16 centímetros, da asa 74 milímetros, e da cauda 70. Bico 11.
Caçado em Gramame do Meio, município de João Pessoa.
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Bauá, Xexeú bauá (151)
Família Icteridae.
Archiplanus solitários Vieilot.
Não há caçador no Brejo que não conheça ou não tenha
contas a ajustar com o Bauá.
Mal percebe a aparição de alguém na mata, de onde é morador irredutível, rompe em seu conhecido clamor de alarme.
Bauá, bauá! Ao que se diz, é quanto basta para que as outras
aves fujam em revoada, voltando sobre os passos o caçador encaiporado, mão no fecho, Mao no cano, a filosofar sobre os segredos da natureza.
Seu ninho é uma comprida bolsa de fundo arredondado,
com duas aberturas na parte superior, toda tecida de material
fino e flexível. Esse ninho de feitio original mede 92 centímetros
de comprimento e é mais largo na base do que no ápice.
Em 22 de fevereiro de 1938, encontrei uma destas bolsas
contendo dois filhotes implumes.
Esse precioso achado foi na Gruta do Gigante, em Tanques,
servindo de suporte velhíssima Barriguda ali ainda existente.
O Bauá domestica-se facilmente e é geralmente apreciado
como cantor.
Imita bem outras aves.
É de cor negra mas o bico de marfim velho.
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Nosso exemplar, ainda imaturo, mede 18 centímetros de
comprimento, de asa 85 milímetros, de cauda 58, tarsos 22 e
bico 21.
A base do bico tirando à cor de aço.
Temo-lo visto nas matas no Brejo paraibano ou parte oriental da Borburema.
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Xexéu verdadeiro, Xexéu do mangue (152)
Família Icteridae.
Cacicus cela Linn.
O Xexéu verdadeiro é maior e mais forte do que seu próximo parente, o Encontro ou Xexéu de bananeira.
É ave de um vistoso colorido amarelo-vivo e negro, salientando-se o bico comprido e também amarelo mas de nuança
alvadia.
As cores amarelas distribuem-se pelo dorso inferior, cauda
e parte da asa.
Seu canto é estridente, por vezes entremeado de notas ásperas.
Varia ao infinito esse canto do Xexéu.
Quando lhe dá na telha, não há virtuoso mais delicado e
caprichoso.
Dessas melodias, passa ao arremedo dos outros pássaros,
Gaviões e Aracuãs inclusive, e até aos balidos das miunças e
relinchos dos cavalos.
O povo implica com o cheiro que exalam os Xexéus mas
aprecia sua figura nariguda e aquela indumentária de embaixador de inglês.
Quando engaiolados, devem ser alimentados com frutas,
acrescentando-se ao repasto algumas minhocas ou pedacinhos
de carne fresca sem sal, uma ou duas vezes por semana.
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Outrora, quando existiam grandes laranjais no Brejo, eram
ali bastante freqüentes.
Hoje vivem em bandos numerosos nas matas e capoeiras
do Litoral.
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Xexéu preto (153)
Família Icteridae.
Leistes.
Este pássaro, conforme indica o nome, é de cor preta, com
reflexos metálicos sob a incidência da luz.
A garganta e o peito alto são de um vermelho labaredo vivo.
Apesar de a cor negra generalizada, o espécime que analisamos, caçado em Bananeira, Monteiro, mostrava a base das
plumas mais ou menos esbranquiçada.
Iris escura.
Tarsos e dedos pretos, tirando ao acinzentado.
Comprimento do pássaro 21 centímetros, da asa 12, da
cauda 8, do bico 2 e dos tarsos 22 centímetros.
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Arumará, Arranca milho (154)
Família Icteridae.
Agelaius ruficapillus frontalis Vieillot.
Inimigos dos agricultores e pomicultores, estes pássaros
vivem em bandos por vezes numerosíssimas e tem hábitos migratórios.
Invadem as plantações de milho, na semeadura e na colheita, causando estragos consideráveis.
Nos pomares, aboletam-se às centenas pelas copas das árvores e, nas horas calmosas do dia, executam seus concertos
espetaculares, em meios tons assobiados, a que não faltam os
graves marcantes nem de laços, visgos e arapucas.
Como todas as aves dotadas de forte instinto gregário, os
Arumarás são muito vorazes.
Parece que estão sempre famintos.
Não sendo escorraçados, entretanto, vem comer confiadamente restos de cozinha, quase à porta das vivendas.
Seus imensos bandos chegam a Tanques por volta de setembro.
Sou levado a crer que essa visita está mais ou menos relacionada com a botada da usina de açúcar ali existente.
Parte do pomar é banhada pelo corrente onde se despejam
as caldas e lavagens da fabricação. Tais residuários, por efeito

245

www.colecaomossoroense.org.br
da escassez de água e conseqüente evaporação, torna-se muito
densa e deposita-se no leito irregular, fermentando ali mesmo.
Dentro em pouco, pulula de óvulos e larvas de insetos, de
que são extremamente gulosos os Arumarás. Estes levam horas
pousados no lameiro a devorar discricionáriamente aquele delicioso e abundante manjar.
Um belo dia, porém, entrando março ou abril, sobrevém as
trovoadas promissoras, prenunciando fartura e bem estar. Ouvese o eco murmuroso das águas que se despenham serra a baixo,
nas grutas profundas e encachoeiradas. A inundação lava o leito
do corrente, deixando tudo alvejante e areado.
Extinguiu-se, assim, o celeiro dos Arumarás inumeráveis.
As frutas do pomar são poucas para tanto bico.
No dia seguinte do pomar são poucas para tanto bico.
No dia seguinte, completo silencio!
Não mais os habituais concertos na hora da sesta.
A cabeçada do riacho deixou os concertistas famintos e eles abalaram em busca de outros possíveis e ricos lameiros.
Trata-se de um pássaro com cerca de 17 centímetros de
comprimento, cabendo 6 à cauda.
Nosso exemplar, ao que me parece perfeitamente adulto,
pode ser apresentado da seguinte maneira: Colorido geral preto
sem brilho. Fronte e até junto ao vértice, supercílios, garganta e
peito, de cor castanha tirando ao café torrado. Nos lados da cabeça, da raiz do bico ao pescoço, uma faixa negra.
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Concriz (155)
Família Icteridae.
Icterus jamacali Gm.
Assim como algumas de nossas aves são peculiares às regiões sertanejas, outras ao litoral, estas à Mata costeira, aquelas
à Catinga xerófila, não poucas são aparições comuns por toda
parte, sem demonstração aparente de preferência por qualquer
das divisões fisiográficas do Estado.
Ao que me parece, o Concrís, na província zoogeográfica
a que pertencemos, pode ser considerado o protótipo da ubiquidade.
Da praia marinha às mais distantes lindes, vemo-lo ostentando aquele esplendido colorido alvi-rubro-negro, voando alto
e modulando o canto melodioso, ora todo doçura, ora vibrante
como um clarim.
Incontestavelmente é das aves mais decorativas da região.
Quando criado em casa desde filhote, amansa e afeiçoa-se
muito às pessoas com quem convive, aprendendo facilmente a
assobiar pequenos trechos melódicos.
Gulosos de toda sorte de frutas, freqüentam assiduamente
os pomares e grandes plantações de Cacto sem espinho, ou palma sem espinho, de bagas abundantes, vermelhas e doces.
Infelizmente perdem os tons vivos da coloração natural,
quando engaiolados, tornando-se negro vermelho pálidos.
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Por mais mansos que sejam, ninguém deve confiar de suas
familiaridades, pois é um beliscador terrível, o que é um perigo
com aquele bico fino e agudo que tem.
Tivemos um Concrís tão mansinho, que metido no bolso
do paletó, de barriga para cima, cantava até ser retirado.
O pássaro é de cor negra no dorso alto, peito, mento e cabeça, enquanto no occipício, pescoço, ombros, tectrizes dos encontros, uropígios e crisso, tudo é vermelho labareda.
As rêmiges secundárias tem o primeiro terço basal parcialmente marginado de branco, o que dá espelho dessa cor nas
asas.
Íris amarelada.
Tarsos e dedos acinzentados.
Na base do bico pequena área prateada.
Comprimento da ave 25 centímetros, da asa 11 e meio, da
cauda 6, dos tarsos 3 e do bico 28 milímetros.
Caçado em Seridozinho, Soledade.
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Encontro, Xexéu de bananeira (156)
Família Icteridae.
Icterus cayanensis tibialis Swainson.
Merece lugar de destaque, entre nossos pássaros cantores,
o encontro ou Xexéu de bananeira, também conhecido alhures
pelos nomes de Soldado e Pega.
Ágil, leve, elegante mesmo, amansa com facilidade e torna-se cantor primoroso.
Imita vozes de outros pássaros e é capaz de assobiar pequenas áreas populares.
Gosta muito dos pomares e sua alimentação consiste em
frutas, laranjas, bananas e melão Caetano.
Não forma bandos como os outros Xexéus, seus parentes
próximos.
É de cor negra luzidia com uma faixa de amareloqueimado abraçando os encontros em ambas as páginas, sendo
dessa mesma cor os calções.
Mede o pássaro 19 centímetros de comprimento, a cauda
9, os tarsos 21 e o bico 18.
Caçado em Tanques.
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Pega (157)
Família Ictaridae.
Foi esse o nome popular que me indicaram, em Pedras
Pretas, Soledade, como sendo o de um pássaro preto caçado no
lugar.
A primeira vista lembra o Encontro, Icterus cayanensis tibialies, no porte e dimensões.
O habitus é típico dos Icterídeos.
O pássaro é preto luzidio, com uns vagos tons xistáceos
pelo dorso.
Tectrizes claras atravessadas por faixa branca, que passa
entre os encontros e o úmero, estendendo-se á página inferior e
atingindo a guarnição subalar.
Mede 18 centímetros de comprimento, asa 9, cauda 7 e
meio, bico 2 e tarso 17 milímetros.
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Pássaro preto (158)
Família Icteridae.
Molothrus bonariensis (Gmelia).
Vez por outra, deparamos com os bandos desses pássaros,
de cor negra, luzidia e azulada, ciscando nos páteos descobertos
ou nos arredores dos currais e malhadas, onde costuma reunir-se
o gado da fazenda, fugindo á soalheira.
Ao que nos parece, são dotados de hábitos migratórios,
visto que aparecem e desaparecem, raramente permanecendo
por muito tempo nos mesmos lugares.
Depredam os arrozais.
Em nossos sertões o Arroz é planta de vazante e nada é
mais difícil nessa rendosa cultura do que evitar os estragos do
pássaro preto.
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Arranca milho (159)
Família Fringillidae.
Apresenta-se este pássaro, bastante comum no litoral, com
a região dorsal esverdeada oliva, peito amarelado cinzento e o
abdome pardo ferruginoso.
A cabeça é também cinzenta, com as listas superciliares
ferrugíneas.
Mento amarelo ferruginoso.
Rêmiges e retrizes cinzentas alaranjadas.
Cauda relativamente curta, tendo as retrizes de tamanho
igual e levemente azeitonadas.
Bico forte de tanagróide, cor de aço escuro, alto, comprimido lateralmente.
Tarsos e dedos cinzentos.
Comprimento do pássaro 15 centímetros, asa 76 milímetros, tarsos 20, cauda 56.
Caçado em Gramame, no município de João Pessoa.
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Galo de Campina (160)
Família Fringilllidae.
Paroaria dominicana Linn.
O Galo de Campina, de cabeça e peito escariates, mento
cor de chumbo, anegrado nos ombros, branco no ventre, crisso,
flancos, nuca e lados do peito, é um de nossos mais belos pássaros.
Encontradiço em toda a Paraíba.
Dificilmente será suplantado por outro cantor alado no
desferir notas tão bem divididas, compassadamente.
Ora aos casais, ora reunido à miuçalha dos Coleiros, Canários e Papacapins, a esgaravatar o solo em volta das habitações
rurais, seria muito estimado, se não tivesse o habito de depredar
a lavoura.
Muito guloso por toda sorte de grãos, costuma ciscar a cova recém plantada e roubar a semente, acarretando com isso as
antipatias do agricultor, sempre irredutível no critério unilateral
com que julga os fatos.
É ave de caráter vivaz e bulhento.
O povo chama de Galo de Campina aos homens portadores de iguais tendências.
Quando o sol começa a clarear, é dos primeiros a iniciar as
saudações musicais com que a passarada recebe o grande astro
fonte da vida.
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São inconfundíveis as notas cadenciadas desse canto.
Algumas vezes varia para uma surriada que o povo traduz
no seguinte maldoso diálogo:
Zé?
Que é?
Choveu?
Choveu.
Vamos comer milho?
Cuidado, que o dono é brabo!
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Azulão (161)
Família Fringillidae.
Cyanocompsa cyanea Linn.
Consegui aprisionar um casal ainda jovem de Azulões, desenvolvido mas com a plumagem própria da idade.
Somente a cabeça é tinta de azul escuro.
O mais, de tonalidade ferruginosa.
Após mais cinco meses, o azul foi-se tornando coloração
dominante e invadia a nuca, os encontros, o ventre e o dorso,
limitando cada vez mais a desgraciosa indumentária primitiva.
Quando adulto, é ave ornamental, própria de viveiros.
Como cantor, porém é medíocre.
Nosso exemplar apresenta colorido azul ultramarino, anegrado nos freios, no peito alto, nas rêmiges e retrizes.
Cobertura das asas, de nuança ainda mais carregada.
Supra e infra-caudais azuis claras.
É amigo das frutas mas não desdenha o xerém de milho.
Comprimento 18 centímetros, cauda 6, tarsos 17 milímetros.
Procedente de Tanques, Alagoa Grande.
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Patativa (162)
Família Fringillidae.
Sporophila phumbea wied.
A famosa Patativa é aparição dos vales bem irrigados do
litoral, por onde se espraiam as águas perenes e cristalinas dos
córregos ensombrados.
Ali, ao abrigo da mata eternamente verde, esses correntes
mostram o pedregulho do leito, através de suas águas límpidas.
É o habitat das Patativas.
As de Jacuípe gozam da mais justa celebridade como estrelas dos chilreados. Uma que possuímos, justifica de sobra
essa merecida fama.
Do mesmo porte dos Coleiros, a Patativa distingue-se pelo
colorido acentuadíssimo plúmbeo, que se torna anegrado na cabeça, nas rêmiges e retrizes.
Nas asas, um espelho branco.
Seu canto composto de trinados e chilreados, é dos mais
agradáveis. Desfere-o resolutamente, enchendo o ambiente de
notas firmes, muito nítidas.
Não tenho encontrado a Patativa, com abundância, em parte alguma.
Ao contrário disso, é voz corrente que as de Jacuipe estão
em vésperas de extinção.
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Papacapim, Bigode (163)
Família Fringillidae.
Sporophila lineola, Linn.
Passarinho pertencente à numerosa grei dos Papacapins, o
estimado Bigode figura na lista dos melhores chilreadores.
Em a cabeça, o dorso e a cauda de cor preta, contrastando
com as duas faixas brancas dos cantos da boca, a risca da fronte
e o alvadio do peito, do crisso e da barriga.
Bases das rêmiges também de cor branca mas distribuída
irregularmente e formando o espelho das asas.
Bico pequenino, curto, preto e terminando em ponta aguda.
As dimensões quase não diferem das encontradas nos outros Papacapins, seus parentes muito próximos.
Os ninhos, são as mesmas tigelinhas delicadamente tecidas
com filamentos de gramíneas. Constroem esses ninhos nos ramos dos arbustos e até nas plantas dos jardins, rentes à parede
das vivendas.
Agora, abril de 1938, são muito numerosos, alguns ainda
incubando e outros já despovoados.
Quando o gramineal frutifica, o que geralmente acontece,
em junho ou pouco mais tarde, aparecem os bandos incontáveis
dos fringilídeos miúdos e chilreadores, o Bigode inclusive.
Nosso espécime foi aprisionado em Tanques.
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Coleira de choro (164)
Família Fringillidae.
Sporophila leucoptera Vieillot.
Este Coleiro é menos comum do que os outros fringilídeos
conhecidos pelo mesmo nome, na Paraíba.
É também um pouco maior, medindo cerca de 11 centímetros.
A cor de cinza, quase plúmbea, generaliza-se pelo lado
superior, da cabeça às restrizes, apresentando estes e as rêmiges
maiores nuança mais clara.
É quase branca no peito, mento, barriga e coberteiras inferiores da cauda.
O nome lhe vem do canto frouxo, lembrando o choro, no
parecer do povo.
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Coleiro, Coleira (165)
Família Fringillidae.
Sporophila coeruslescena Vieillot.
Os amadores tem o Coleiro na mais alta conta e ele muito
o merece.
Difícil seria entretanto figurar o caprichoso chilrear desse
passarinho, aliás comum em quase toda a Paraíba.
Vive em bandos mais ou menos numerosos, vestindo os
componentes de tais bandos roupagem variada, em virtude das
diferenças de sexo e idade.
É ave amiga das várzeas frescas e descampinadas, onde
medra a sociedade heterogênea dos gramineis e hervaçais, cujas
sementes lhe proporcionam alimentação farta e variada.
Leve o gracioso, mede apenas 10 centímetros de comprimento. A cor quase negra da fronte, do vértice e dos lados da
cabeça, destaca-se do cinzento que se generaliza pelas outras
partes superiores, do occipício ao uropígio.
No peito alto uma gola escura, quase preta e cinza, no
campo branco que se estende do mento e lados do pescoço ao
abdome e infra-caudais.
Rêmiges maiores cinzentas, com espelho branco.
Retrizes de cor cinzenta escura, tendo as coberteiras superiores mais claras.
Bico curto, grosso, rombo, de nuança rósea e pardilha.
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Caboclinho, Caboculinho (166)
Família Fringillidae.
Sporoohila bouvreuil Muller.
O Caboculinho, o Pintassilgo e o Saltatocos são provavelmente os menores fringilídeos encontrados na Paraíba.
A linha combinação de cores do Caboculinho, porém,
composta de negro, castanho e amarelo, muito lhe vale como
recompensa da exigüidade do porte.
A esse conjunto feliz, vem casar-se a delicadeza do canto,
todo suavidade e meiguice.
Vive frequentemente em sociedade com os Bigodes, Coleiras e Papacapins nas várzeas frescas, cobertas de gramíneas
viridentes.
Ali mesmo constroem seus bem cuidados ninhos, fixandose até nos frágeis colmos de capim.
Tem a cabeça e o bico de cor negra, até o vértice, pelo que
muito se destaca no conjunto avermelhado lavado de ocre que abrange faces, mento, pescoço, peito, ventre, crisso, uropígio e dorso.
As rêmiges maiores são bastante escuras. Unicolores as duas
primeiras e esbranquiçadas as restantes, formando espelho.
Cauda escura, sendo as retrizes laterais levemente maiores.
Encontradiço na época em que sementeam as gramíneas,
tornam-se raros quando estas desparecem.
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Papacapim (167)
Família Fringillidae.
Sporophila collaris Vieillot.
Tem o porte modesto dos outros parceiros da numerosa
grei dos Papacapins, Coleiras, Bigodes e Pintassilgos. Estes pequenos e estimados fringilídeos são geralmente encontrados em
nossos campos, bicando as sementes dos extensos gramineais,
em perfeita promiscuidade.
É uniformemente preto na cabeça, no pescoço, na garganta
e no peito alto.
Em todo o lado superior, domina a cor oliva escura e no
inferior o pálido esverdeado e amarelado.
Tem o bico azulino e os tarsos escuros.
Seu canto é alto mais de pouca extensão.
Colhido nos arredores de João Pessoa.
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Curió (168)
Família Fringillidae.
Oryzoborus anngolensis.
Poucos dentre nosso pássaros cantores, poderão levar s
palmas ao famoso Cuiró em sue confinado habitat na Paraíba, o
Brejo e o Litoral.
O que possuímos procede das matas de Sapucais e Pindoba, na região linheira dos municípios de Areia e Alagoa Grande.
Como em toda parte, é ali antes escasso do que frequente.
As combinações de sua indumentária é que são pouco vulgares.
Ele é preto no lado superior e cor de café torrado no inferior.
Nota-se-lhe o espelho branco das asas.
Tem o porte de um Canário, sendo apenas algo mais comprido e mais franzino.
Seu incontestável prestígio vem do canto melodioso, gargarganteado e lançado em notas firmes, mestre que é na arte dos
gorgeios.
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Saltatoco (169)
Família Fringillidae.
Volatinia Jacarina Linn.
Este pigmeu da tribo fringílida é de cor negra, com reflexos azulados.
Um espelho branco nas asas, quebra-lhe a monotonia desse traje modesto mas condizente com a exigüidade do porte.
Mede apenas 92 milímetros de comprimento.
Tornou-se muito popular, pelo engraçado habito de esvoaçar repetidamente no mesmo galho, elevando-se cada vez a uns
80 centímetros e emitindo o curto apelo que soa com tziu!.
Executa esses movimentos o minúsculo dançarino com a
leveza de quem se exibe intencionalmente, para ser admirado.
Vive em pequenos bandos e nidifica na estação das chuvas, na época do amadurecimento das sementes de gramíneas.
Como toda a arraia miúda fringílida, o Saltatoco faz seu
ninho, uma cestinha bem cuidada, amarrando-a nos galhos dos
arbustos, ou mesmo nos colmos do capinzal.
Passada a fartura dessas sementes, torna-se escasso e
mesmo raro.
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Pintassilgo (170)
Família Fringillildae.
Spinus magellanicus ictericus Licht.
Com esse nome, é conhecido mimoso passarinho, muito
estimado geralmente pela maestria dos gorgeios.
O pequeno e popularíssimo Pintassilgo, também chamado
Pintassilva, é encontrado em casal ou reunido aos bandos de
Papacapins, beliscando as panículas do gramineal, nas várzeas e
capoeiras abundantes de pasto.
Não obstante a exigüidade do porte é cantor emérito.
Incansável no gorgear, imita com facilidade vozes de outros pássaros, chegando mesmo a perder o canto que lhe é peculiar.
Por esse motivo, os amadores costumam colocar a gaiola
do Pintassilgo distante dos viveiros.
Quando apanhado em idade adulta, amansa logo e dentro
de poucos dias dá inicio às infindáveis chilreadas.
O que temos à vista mede 91 milímetros de comprimento,
dos quais 31 pertencem à cauda.
O dorso e a cabeça são de um amarelo esverdeado escuro.
Fronte e cocuruto pretos.
Faces, pescoço, peito, crisso, uropígio e barriga, tudo amarelo vivo.
Nas coberteiras superiores das asas é oliváceo escuro.
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Rêmiges primárias marginadas ou manchadas de amarelo
na base.
Bico mais alto do que largo, com uns 8 milímetros.
Procedente de Tanques.
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Canário (171)
Família Fringilldae.
Sicalis flaveola brasiliensis Gm.
Poucos pássaros gozam de tanta popularidade quanto nosso valente Canário.
O ardor e encarniçamento com que se batem os machos,
vivamente estimulados pelas companheiras, que não cessam de
torcer, gorgeando e saltitando em volta dos contendores, durante
o duelo, assim como ao variedade e riqueza do canto, ora ciclado em suave corrida, ora vibrante e cristalino, aliam-se ao amarelo ouro da plumagem, granjeando-lhe admiração e estima
gerais.
Sua domesticação talvez não seja impossível.
Alguns amadores tem conseguido que se reproduzem nos
viveiros.
O habito caseiro, o costume de nidificar nos beirais das
vivendas, a facilidade com que se adaptam no cativeiro aceitando e utilizando os aninhadores, constituem belas promessas de
êxito no empreendimento.
Seus parentes, dede tempos imemoriais, vem sendo objeto
de cuidados especiais na Europa, criando-se ali raças de fama
mundial, pela beleza do canto, da plumagem e bizarria das formas.
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Temos à mão um exemplar adulto, valente e cantador de
estalo, que ostenta no lado superior intenso amarelo queimado.
As asas são listadas longitudinalmente de escuro.
Vértice amarelo alaranjado vivo.
Cauda com as pontas quase pretas.
Comprimento 13 e meio centímetros, cauda 5, bico 9 milímetros e tarsos 19.
Procedente de Tanques.
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Cravina, Galo de campina dos mirins (172)
Família Fringillidae.
Coryphospingus pileatus Wied.
Com esse adequado apelido, a Cravina existe em quase toda a Paraíba.
Já tivemos oportunidade de vê-la nos arredores de João
Pessoa, em Alagoa Grande e Soledade.
Seu nome popular relaciona-se com as penas do píleo,
que, entreabertas, mostram-se intensamente rubro negras.
É notável a semelhança do seu canto com o dos Galos de
Campina.
Embora de porte menor, ostenta o mesmo colorido plúmbeo nas partes superiores, além de mancha escarlate e negra, já
mencionada, havendo quem as chame Galo de Campina dos
mirins.
É pássaro bem gracioso, a Cavina.
Inferiormente é cinza alvadia mas não branca.
A base da fronte e os lados da cara negros.
Caçado em Tanques.
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Arremon taciturnus Herm (173)
Família Fringillidae.
Bonito pássaro verde azeitão amarelado no dorso, amarelo
com uns laivos avermelhados nos encontros, cabeça escura marcada por lista acinzentada clara que vai da base do maxilar superior ao vértice. Parte anterior da cabeça cinzenta, bico preto.
Duas estrias brancas levemente arqueadas sobre os olhos.
Mento e garganta de um alvadio cinério.
Uma gola quase negra divide a garganta do peito alto e vai
aos lados do pescoço.
Peito, abdome e crisso de cor branca acinzentada.
Cauda, coberteiras desta e da rêmiges de colorido azeitão
amarelado.
Comprimento 15 centímetros, cauda 6, tarsos 25 milímetros, bico 10.
Caçado em Tanques.
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Arranca milho, Arumará vermelho (174)
Família Fringillidae.
Este pássaro eminentemente voraz e depredador, é alvo
das iras de todos os agricultores.
Seu bico grosso na base, pontudo, paragnato, parece ter sido feito exclusivamente para arrancar e desgranar milharais e
arrozais.
A natureza em tudo lhe foi madrasta, pois que até o canto,
que, em outros pássaros granívoros serve de compensação, faltou ao Arranca milho, sujeito de poucas falas como convém aos
salteadores de sua marca.
Apesar do tamanho um tanto exíguo, é pássaro forte, de
cor parda avermelhada.
Na cabeça e no dorso alto esse colorido é mais vivo.
Fronte, loros e região ocular de cor preta.
Mento, garganta, peito, ventre, crisso e flancos mais pálidos.
Rêmiges, retrizes e coberteiras das asas mais sombrias,
marginadas de vermelho couro.
Bico preto.
Comprimento 16 centímetros, cauda 6, tarsos 18 milímetros e o bico 18.
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Canário de capim, Arranca Arroz (175)
Família Fringilidae.
Myospiza humeralis Bose.
Pequeno e engraçado passarinho de cor parda, com o centro das penas ferrugíneo no dorso alto, no pescoço e na cabeça.
Duas estrias amarelas entre os olhos e o bico, sendo amarelo
também os encontros e partes adjacentes. Nas tectrizes superiores das asas, essa cor amarela passa à tonalidade alaranjada. rêmiges e retrizes pardas, com as margens mais claras. Mento,
peito e abdome muito claros, sem alvura. Bico curto e pardo, de
fringíllida, com cerca de 1 centímetro de comprimento a pouco
mais.
Tarsos também pardos.
O amarelo dos encontros abrange a parte inferior.
Comprimento do pássaro, 11 centímetros. Asa 6. Cauda 4.
Tarsos 19 milímetros.
Cação em Pedras Pretas, municípios de Soledade.
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Salta-caminho (176)
Família Fringillidae.
Pássaro pequeno, de cor acinzentada mas com as penas
dorsais, as rêmiges e suas coberteiras, bem como as retrizes,
coloridas de escuro no centro, longitudinalmente, sendo as margens pardo alaranjadas.
A cabeça é de cor bastante escura e ornada por uma risca
frontal e os freios quase brancos.
Nesse conjunto simplório, destacam-se os lados do pescoço e a nuca, nitidamente acanelados.
No mento e mais partes inferiores do passarinho, as penas
são marginadas de alvadio, permanecendo o centro escuro longitudinalmente.
O bico é preto e mede 11 milímetros.
Comprimento total 11 centímetros, asa 4 e meio e a cauda 4.
O Salta-caminho é pássaro comum, na Paraíba, pelo menos no litoral e no Brejo.
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Gavião cinzento, Gavião pega-pinto (177)
Família Fringillidae.
Ruporais magnirostris.
É frequente no Estado este gavião cinzento, de rêmiges
avermelhadas com as pontas escuras a cauda também cinzenta,
marcada por 4 largas faixas transversais pretas. Estréia fimbriacinzenta da remate à cauda. Garganta de um alvadio cinza, peio
avermelhado e abdome, flancos e coxas de fundo alvadio, profusamente ornados por estreitas faixas transversais avermelhadas.
Parte posterior do abdome e infra-caudais francamente alvadias.
Cabeça cinzenta, inclusive as faces e as bochechas. Bico
relativamente curto, cinzento de aço, tendo a ceroma destacadamente amarelo, sendo desta mesma cor a região oftálmica.
Tarsos e dedos amarelentos.
Comprimento 34 centímetros, asa 20 e cauda 12 e meio.
Este gavião difere de outra espécie já descrita, por ter os calções
de fundo alvadio e não avermelhado.
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Benteví rajado, Maria besta (178)
Família Fringillidae.
Myiodynastes solitarius?
Pássaro relativamente raro, confiante, de colorido mosqueado.
Todas as penas tem o centro escuro, no sentido longitudinal, e os bordos claros, amarelados. No lado abdominal, a coloração fundamental é a mesma, aumentando entretanto a invasão
do amarelado, que na barriga chega a ser quase exclusivo.
Cabeça escura com a tonsura amarelo canário, os freios
pretos, as listas superciliares e infra oculares pardas amareladas.
Bico preto, mais largo do que alto.
Rêmiges de cor cinzenta escura, fimbriadas de pardo amarelo, tendo as coberteiras mosqueadas como o corpo. Retrizes
também escuras mas nitidamente marginadas de ferrugem, assim como suas coberteiras superiores. As retrizes laterais entretanto fimbriadas de pardo amarelo.
A cauda é sub emarginada.
Iris, assim como os tarsos, escuros.
Encontrei o ninho deste Benteví, disposto no fundo de um
tronco de Catingueira, Caesalpinia, muito comum em todo o
Cariri.
Era fim de janeiro e o ninho continha 4 filhotes ainda nuelos.
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Obtive três exemplares do Benteví aqui descrito e não lhes
notei diferenças apreciáveis. Todos foram abatidos por mim em
Pedras Pretas, municípios de Soledade.
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Beijaflor (179)
Família Trochilidae.
Eupetomena macroura.
Cabeça, peito e pescoço azul ferrete brilhante.
Rêmiges escuras lembrando o sepiaceo e retrizes mais escurecidas, azuladas, brilhantes. As duas laterais bastante alongadas e em fúrcula.
Abdme azul ferrente, tendo a parte posterior largamente
enfaixada de branco, menos as infra-caudais.
Bico preto, fino, levemente curvo.
Comprimento 15 centímetros, asa 7 e meio e cauda 8.
O bico mede mais de 20 milímetros.
Morto em Pedras Pretas, Soledade.
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Família Sylviidae
Polioptila
135. Petiguari ......................................................................... 219
Família Cyclarhidae
Cyclarhis gujanensis Gm
136. Azulinho, Verdelinho .................................................... 221
Família Coerebidae
Cyanerpes
137. Verdelinho ...................................................................... 222
Família Coerebidae
Dacnis cayana Linn
138. Sebito .............................................................................. 223
Família Coerebidae
Coereba flaveola
139. Venvem ........................................................................... 224
Família Thraupidae
Tanagra chlorotica Linn
140. Guriatã, Gaturamo ........................................................ 225
Família Thraupidae
Tanagra fastuosa Lesson
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141. Sete cores, Verdelinho, Pinto ........................................ 226
Família Thrauipidae
Tangara fastuosa Lesson
142. Verdelinho ...................................................................... 228
Família Thraupidae
Tangara cayana fiava Gm
143. Gaturamo ....................................................................... 230
144. Sanhaçú verde ................................................................ 231
Família Thraupidae
Thraupidae palmarum Wied
145. Sanhaçú pardo ............................................................... 232
Família Thraupidae
Thraupis
146. Sanhaçú azul .................................................................. 233
Família Thraupidae
Thraupis sayaca Linn
147. Sanhaçú .......................................................................... 234
Família Thraupidae
148. Sangue de boi, Nego....................................................... 235
Família Thraupidae
Rhamphocelus bresillus Linn
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149. Graúna Craúna.............................................................. 237
Família Icteridae
Gnorimopsar chopi sulcirostris Spix
150. Passarinho ...................................................................... 239
Família Thraupidae
151. Bauá, Xexéu bauá .......................................................... 240
Família Icteridae
Archiplanus solitarius Vieillot
152. Xexéo verdadeiro ........................................................... 242
Família Icteridae
Cacicus cela Linn
153. Xexéo preto .................................................................... 244
Família Icteridae
Leister
154. Arumará, Arranca milho .............................................. 245
Família Icteridae
Agelatus ruficapillus Viellot
155. Concriz ........................................................................... 247
Família Icteridae
Icterus jamacali Gm
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156. Encontro, Xexéo de bananeira ..................................... 249
Família Icteridae
Icterus cayanensis tibialis Swainson
157. Pega ................................................................................. 250
Família Icteridae
158. Pássaro preto.................................................................. 251
Família Fringillidae
Molothrus bonairiensis Gmelin
159. Arranca milho ................................................................ 252
Família Fringilidae
Eupetomena macroura
160. Galo de campina ............................................................ 253
Família Fringilidae
Paroaria dominicana Linn
161. Azulão ............................................................................. 255
Família Fringillidae
Cyanocompsa cyanea Linn
162. Patativa ........................................................................... 256
Família Fringillidae
Sporophila plúmbea Wied
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163. Papacapim, Bigode ........................................................ 257
Família Fringillidae
Sporophila lineola Linn
164. Coleira de choro............................................................. 258
Família Fringillidae
Sporophila leucoptera Vieillot
165. Coleiro, Coleira .............................................................. 259
Família Fringillidae
Sporophila Coeruslescens Vieillot
166. Caboclinho, Caboculinho .............................................. 260
Família Fringillidae
Sporophila bouwreuil Muller
167. Papacapim ...................................................................... 261
Família Fringillidae
Sporophila collaris Viellot
168. Curió ............................................................................... 262
Família Fringillidae
Oryzoborus angolensis
169. Saltatoco ......................................................................... 263
Família Fringillidae
Volatinia jacarina Linn
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170. Pintassilgo....................................................................... 264
Família Fringillidae
Spinus magellanicus Licht
171. Canário ........................................................................... 266
Família Fringillidae
Sicalis flaveola brasiliensis Gm
172. Cravina, Galo de campina dos mirins ......................... 268
Família Fringillidae
Coryphospingus pileatus Wied
173. Arremon taciturnus Herm ............................................ 269
Família Fringillidae
174. Arranca milho, Arumará vermelho ............................. 270
Família Fringillidae
175. Canario de capim, Arranca arroz ................................ 271
Família Fringillidae
176. Salta caminho ................................................................. 272
Família Fringillidae
177. Gavião cinzento.............................................................. 273
Família Accipitridae
Rupornis magnirostris
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178. Bentevi rajado, Maria besta ......................................... 274
Família Tyramidae
Mylodinastes solitartus
179. Beijaflor .......................................................................... 276
Família Trochillidae
Eupetomena macroura

302

www.colecaomossoroense.org.br

LISTA DE NOMENCLATURAS DAS ESPÉCIES
DESCRITAS NESTE VOLUME
1. Ema.
Ordem Rheiformes
Família Rheidae
Rhea americana (Linnaeus)
2. Pé encarnado, Nambú.
Ordem Tinamiformes
Família Tinamidae
Crypturellus parvirostris (Wagler)
3. Nambú Pé roxo.
Família Tinamidae
Cryturellus tataupa septentrionalis (Naumburg)
4. Perdiz, Nambú apé.
Família Tinamidae
Rhynchotus rufescens catingae Reiser
5. Codornis.
Família Tinamidae
Nothura maculosa cearensis Naumburg
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6. Espanta boiada.
Família Tinamidae
Nothura boraquia (Spix)
7. Mergulhão.
Ordem Colymbiformes
Família Colymbidae
8. Mergulhão dos pequenos.
Família Colymbidae
9. Guarapirá, Tesourão.
Subordem Fregatae
Família Fregatidae
Fregatae magnificens rothschildii Matheus
10. Socozinho.
Ordem Ciconiformes
Família Ardeidae
Butorides striatus (Linnaeus)
11. Garça grande.
Família Ardeidae
Casmerodius albus egretta (Gmelin)
12. Garça pequena.
Família Ardeidae
Leucophoryx thula (Molina)
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13. Tamatiá.
Família Ardeidae
Nycticorax
14. Socó boi.
Família Ardeidae
Tigrisoma lineaum (Boddaert)
15. Curiaca.
Família Threskiornitidae
Theristicus caudatus (Boddaert)
16. Marreca viúva.
Ordem Anseroformes
Família Anatidae
Dendrocygna viduata (Linnaeus)
17. Marreca preta.
Família Anatidae
Dendrocygna
18. Marreca Pé cinzento.
Família Anatidae
Dendrocygna
19. Putrião, Pato de crista.
Família Anatidae
Sarkidiornis sylvicola Iher. Ihering.
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20. Marrequinha.
Família Anatidae
Nettion brasiliensis (Gmelin)
21. Paturí.
Família Anatidae
Nomonyx dominicus (Linnaeus)
22. Marreca toucinho.
Família Anatidae
Paecilonitta bahamensis (Linnaeus)
23. Urubú de carniça.
Ordem Falconiforemes
Família Cathartidae
Coragyps atratus foetens (Lichtenstein)
24. Urubú de cobra, Urubú caçador.
Família Cathartidae
Cathartes aura ruficollis Spix
25. Urubú de cabeça amarela.
Família Cathartidae
Cathartes urubuntinga Pelzeln
26. Gavião Peneira.
Subordem Falcones
Família Accipitradae
Elanus leucurus (Vieillot)
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27. Gavião, Asa de bodoque.
Família Accipitridae
Harpagus bidenttarus (Latham)
28. Gavião caboclo, Gavião vaqueiro.
Família Accipitridae
Heterospizias meridionalis (Latham)
29. Gavião pega pinto, Gavião de terreiro.
Família Accipitridae
Rupornis magnirostris (Gmelin)
30. Gavião preto, Gavião da mata.
Família Accipitridae
Hypomorphnus urubitinga (Gmelin)
31. Gavião azul.
Família Accipitridae
Ictinia plúmbea (Gmelin)
32. Gavião de aruá, Gavião pescador.
Família Accipitridae
Rosthramus sociabilis (Vieillot)
33. Gavião da mata, Gavião pombo.
Família Accipitridae
Leucopternis
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34. Gavião do mangue, Psipsi.
Família Accipitridae
Buteogallus aequinoctialis (Gmelin)
35. Cauã, Acauã.
Família Falconidae
Herpethoteres cachinnans queribundus Bang e Penard
36. Carrapateiro, Gavião carrapateiro.
Família Falconidae
Milvago chimachima (VIellot)
37. Gavião carrapateiro, Chimango.
Família Falconidae
Milvago chimango (Viellot)
38. Caracará.
Polyborus plancus brasiliensis (Gmelin)
39. Gavião rapina.
Família Falconidae
Falco
40. Gavião de touca.
Família Falconidae
Gampsonyx
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41. Gavião rapina, Gavião Sabiá.
Família Falconidae
Cerchneis sprverius eidos Peters
42. Gavião cinzento.
Família Acciptridae
Rupornis
43. Jacú.
Ordem Galliformes
Família Cracidae
Penélope superciliaris jacupemba Spix
44. Aracuã.
Família Cracidae
Ortalis aracuan (Spix)
45. Carão.
Ordem Gruiformes
Família Aramidae
Aramus scolopaceus (Gmelin)
46. Sericóia, Três potes.
Família Rallidae
Aramides cajanea (Muller)
47. Falinha d’água.
Família Ralidae
Gallinula chloropus galeata (Lichtenstein)
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48. Galinha d’água azul.
Família Rallidae
Porphyrula martinca (LInnaeus)
49. Cambonge.
Família Rallidae
Creciscus
50. Cambonge.
Família Rallidae
51. Seriema.
Família Cariamidae
Cariama cristata (Linnaeus)
52. Jaçanã.
Família Jacanidae
Jacana spinosa jacana (Linnaeus)
53. Tetéo.
Família Charadriidae
Belonopterus chilensis cayennensis (Gmelin)
54. Massarico.
Família Scolopacidae
Tringa flavipes (Gmelin)
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55. Agachadeira.
Família Scolopacidae
Capella paraguaiae (Viellot)
56. Asa branca.
Ordem Columbiformes
Família Columbidae
Columba picazuro marginalis Naumburg
57. Galega.
Família Columbidae
Columba rufina sylvestris Viellot
58. Trocal.
Família Columbidae
Columba speciosa Gmelin
59. Arribaçã, Ave de arribaçã, pomba.
Família Columbidae
Zenaida auriculata virgata Bertoni
60. Rolinha Cascavel, Félix cafofo.
Família Columbidae
Scardafelia squamata (Lesson)
61. Rolinha cambute.
Família Columbidae
Columbigalina minuta (Linnaeus)
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62. Cabocla, Rolinha cabocla, Caldo de feijão.
Família Columbidae
Columbigallina talpacoti (Temminck)
63. Rolinha.
Família Columbidae
Columbigallina
64. Rolinha azul.
Família Columbidae
Claravis pretiosa (Ferrari-Perez)
65. Juriti.
Família Columbidae
Leptoptila rufaxila
66. Pararí, Rola gemedeira, Rola urradeira.
Família Columbidae
Oreopeleia montana (Linnaeus)
67. Rolinha branca, Rolinha Pajeú.
Família Columbidae
Columbina picuí (Termminck)
68. Lagartão, Papa lagarta.
Ordem Cuculifromes
Família Cuculidae
Cocysys melacoryphus Vieillot

312

www.colecaomossoroense.org.br
69. Alma de gato.
Família Cuculidae
Playa cayana (LInnaeus)
70. Peitica.
Família Cuculidae
Tapera naevia (Linnaeus)
71. Papa-sebo.
Família Cuculidae
Dromococyx phasianellus (Spix)
72. Anun preto.
Família Cuculidae
Crotofaga ani Linn
73. Anun branco.
Família Cuculidae
Guira guira (Gmelin)
74. Maracanã.
Ordem Psittaciformes
Família Psittacidae
Aratinga Jandaya (Gmelin)
75. Jandaia.
Família Psittacidae
Aratinga Jandaya (Gmelin)
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76. Periguito Gangarra.
Família Psittacidae
Brotogeris
77. Periquito verde.
Família Psittacidae
Brotogeris
78. Periquitinho verde, Tapacú.
Família psittacidae
Forpus passerinus flavissimus Helimayr
79. Papagaio verdadeiro.
Família Psittacidae
Amazona aestiva (Linnaeus)
80. Periquito Estrela.
Família Psittacidae
Brotogeris
81. Coruja de Igreja.
Ordem Strigiformes
Família Tytonidae
Tyto Alba tuidara (Gray)
82. Caboré da mata.
Família Strigidae
Pulsatrix perspiciliata (Latham)
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83. Caboré de orelha.
Família Strigidae
Ottus choliba (Vieillot)
84. Caboré.
Família Strigidae
Glaucidium brasilianum (Gmelin)
85. Mãe da lua.
Ordem Caprimulgiformes
Família Nyctibiidae
Nyctibius grandis (Gmelin)
86. Bacurau.
Família Caprimulgidae
Nyctidromus albicollis (Gmelin)
87. Andorinhão.
Ordem Micropodiiformes
Família Micropodidae
Streptoprocne biscutata (Sclater)
88. Beijaflor.
Subordem Trochili
Família Trochilidae
Eupetomena
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89. Beijaflor.
Família Trochilidae
Talurania
90. Beijaflor.
Família Trochilidae
Chrysolampis elatus (Linnaeus)
91. Beijaflor.
Família Trochilidae
Chrysuronia
92. Beijaflor.
Família Trochillidae
Agyrtrina fimbrita (Gmelin)
93. Flechapeixe.
Ordem Coraciformes
Família Alcedinidae
Chloroceryle americana (Gmelin)
94. Flechapeixe dos grandes.
Família Alcedinidae
Megaceryle torquata (Linnaeus)
95. Flechapeixe.
Família Alcedinidae
Chloroceryle amazona (Latham)
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96. Furabarreira.
Ordem Piciformes
Família Galbulidae
Galbula rufoovirius Cabanis
97. Furabarreira.
Família Bucconidae
Nystalus, maculatus (Gmelin)
98. Picapáu, Pinicapau.
Subordem Pici
Família Picidae
Chrysoptilus
99. Picapau de cabeça encarnada, Pinicapau grande.
Família Picidae
Ceophloeus lineatus (Linnaeus)
100. Picapauzinho.
Família Picidae
Pleumnus
101. Picapauzinho.
Família Picidae
Picumnus
102. Picapauzinho.
Famílai Picidae
Picumnus pygmaeus (Lichtenstein)
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103. Picapau dos vermelhos.
Família Dendrocolaptidae
Dendrocolaptes
104. Manuel de barro, João de Barro.
Ordem Passeriformes
Família Furnaridae
Furnarius figulus (Lchtenstein)
105. Passarinho.
Família Dendrocolaptidae
106. Pinicapau dos vermelhos.
Família Dendrocolaptidae
107. Carrega madeira.
Família Dendrocolaptidae
Phacellodomus rufifrons (Wied)
108. Manuel vaqueiro.
Família Dendrocolaptidae
Synallaxis
109. Casaca de couro.
Subfamília Phylidorinae
Pseuydoseusura cristata (Spix)
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110. Xorró.
Família Formicaridae
Thamophilus
111. Xorró.
Família Formicaridae
Thamnophilus
112. Xorrozinha.
Família Formicaridae
Myrmotherula
113. Bentevi da mata.
Família Conopophagidae
Conoponhagidae
Conopophaga
114. Araponga, Ferreiro.
Família Cotingidae
Procnias nudicollis (Vieillot)
115. Lavadeira branca, Noivinha.
Família Tyrannidae
Xolmis.
116. Lavadeira.
Família Tyrannidae
Fluvicola albiventris Sclater
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117. Viúvinha.
Família Tyrannidae
Arundinicola leucocephala (Linnaeus)
118. Bentevi.
Família Tyrannidae
Empidonomus
119. Bentevi rajado.
Família Tyrannidae
Mylodinastes
120. Bentevi Patola.
Família Tyrannidae
Megarrhynchus pitanguá (Linnaeus)
121. Bentevi dos pequenos.
Família Tyrannidae
122. Bentevi dos grandes.
Família Tyrannidae
Pitangus sulphuratus (Linnaeus)
123. Bentevi.
Família Tyrannidae
Tyrannus melancholicus Vieillot
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124. Bentevi pequeno.
Família Tyrannidae
Myiozetetes cayanensis (Linnaeus)
125. Relogio, Cagasebito.
Família Tyrannidae
Euscarthmornis
126. Maria besta.
Família Tyrannidae
Elaenia
127. Bentevi Tesoura.
Família Tyrannidae
Muscivora tyrannus (Linnaeus)
128. Andorinha.
129. Canção.
Família Corvidae
Cyanocorax cyanopogon (Wied)
130. Rouxinol.
Família Trogiodytidae
Troglodytes musculus Naumann
131. Sabiá laranjeira, Saibá gongá.
Família Turdidae
Turdus rufiventris juensis (Cory)
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132. Sabiá cinzenta.
Família Turdidae
Turdus leucomelas albiventer Spix
133. Sabiá bico de osso, Sabiá branca.
Família Turdidae
Turdus amaurochalinus Cabanis
134. Sabiá da praia.
Família Mimidae
Mimus lividus Sharpe
135. Passarinho catador.
Família Sylviidae
Polioptila
136. Petiguari.
Família Cyclarhidae
Cyclarhis guianensis (Gmelin)
137. Azulinho, Verdelinho.
Família Coerebidae
Cyanerpes
138. Verdelinho.
Família Coerebidae
Dacnis cayana (Linnaeus)
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139. Sebito.
Família Coerebidae
Coereba flaveola chloropyga (Cabanis)
140. Venvem.
Família Thraupidae
Tanagra chlorotica Linn
141. Guriatã, Gaturamo.
Família Thraupidae
Tanagra violácea Bertoni
142. Sete cores, Verdelinho, Pintor.
Família Thraupidae
Tangara fastuosa (Lesson)
143. Verdelinho.
Família Thraupidae
Tangara cayana flava (Gmelin)
144. Gaturamo.
Família Thraupidae
Thraupis
145. Sanhaçú verde.
Família Thraupidae
Thraupis palmarum (Wied)
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146. Sanhaçú pardo.
Família Thraupidae
Thraupis
147. Sanhaçú azul.
Família Thraupidae
Thraupis sayaca (Linnaeus)
148. Sanhaçú.
Família Thraupidae
149. Sangue de boi, Nego.
Família Thraupidae
Rhamphocelus bresilius (Lnnaeus)
150. Graúna, Craúna.
Família Icteridae
Gnorimopsar chopi sulcirostris (Spix)
151. Passarinho.
152. Bauá, Xexéo, bauá.
Família Icteridae
153. Xexéo verdaeiro, Xexéo de mangue.
Família Icteridae
Cacicus cela (Linnaeus)
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154. Xexéo preto.
Família Icteridae
Leistes
155. Arumarú, Arranca milho.
Família Icteridae
Agelatus ruficapilhus Vieillot
156. Concriz.
Família Ircteridae
Icterus jamacali (Gmelin)
157. Encontro, Xexéo de bananeira.
Família Icteridae
Icterus cayannesis tibialis Swainson
158. Pega.
Família Icteridae
159. Pássaro preto.
Família Icteridae
Molothrus bonairiensis (Gmelin)
160. Arranca milho.
Família Fringillidae
161. Galo de Campina.
Família Fringilidae
Paroaria dominicana (Linnaeus)
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162. Azulão.
Cyanocompsa cyanea (Linnaeus)
Família Fringillidae
163. Patativa.
Família Fringillidae
Sporophila plúmbea (Wied)
164. Papacapim, Bigode.
Família Fringillidae
Sporophila lineola (Linnaeus)
165. Coleira de choro.
Família Fringillidae
Sporophila leucoptera (Vieillot)
166. Coleiro, Coleira.
Família Fringillidae
Sporophila coeruslescens (Vieillot)
167. Caboclinho, Caboculinho.
Família Fringillidae
Sporphila bouwreuil (P. L. S. Muller)
168. Papacapim.
Família Fringillidae
Sporophila collaris (Viellot)
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169. Curió.
Família Fringillidae
Oryzoborus angolensis (Linnaeus)
170. Salta toco.
Família Fringillidae
Volatine jacarina (Linnaeus)
171. Pintassilgo.
Família Fringillidae
Spinus magellanicus (Lichtenstein)
172. Canário, Canário amarelo.
Família, Fringillidae
Sicalis flaveola brasiliensis (Gmelin)
173. Cravina, Galo de Campina dos mirins.
Família Fringillidae
Coryphospingus pileatus (Wied)
174. Família Fringillidae.
Arremon tacturnus (Hermann)
175. Arranca minho, Arumará vermelho, Arranca arroz.
Família Fringillidae
176. Canario de capim, Arranca arroz.
Família Fringillidae
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177. Salta caminho.
Família Fringillidae
178. Bentevi rajado, Maria besta.
Família Tyrannidae
Myiodinastes solitarius (Vieillot)
179.Beijaflor.
Família Trochilidae
Eupetomena macroura (Gmelin)
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