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3ª Edição: Os falcões quiriquiris 

Celebrando um ano de conquistas e crescimento 

 

O site Diário de Falcoaria completou um ano em Novembro de 2016, e neste seu primeiro ano de 

vida ele evoluiu muito. O site está mais bonito e organizado, e cada vez mais profissional, em 

grande parte devido ao aprendizado do meu MBA em jornalismo digital, curso que comecei neste 

ano exatamente por causa dele. Além de um novo logo, agora com a foto da Sophia, o site ganhou 

vários apoiadores. 

Foi um ano de conquistas, primeiro com o lançamento da Revista Digital Diário de Falcoaria, que 

une conteúdo do site e conteúdo inédito em três idiomas. Mas o mais incrível foi ter traduzido o 

livro de Matthew Mullenix “American Kestrels in Modern Falconry” para o português, com a 

autorização do autor.  

É claro que as entrevistas não poderiam faltar, e vários falcoeiros e educadores ambientais 

nacionais e internacionais foram entrevistados. Além disso, o projeto de Educação Ambiental do 

Diário de Falcoaria, chamado Corujando por aí, ganhou blog próprio para poder abordar este tema 

tão importante na atualidade. 

E a forma de comemorar este ano de sucesso é lançando a terceira edição da Revista Diário de 

Falcoaria, que é dedicada ao falcão quiriquiri em homenagem a tradução do livro sobre esta 

espécie. 

Começamos com um texto de Matthew Mullenix se esta espécie seria a mais adequada aos 

iniciantes na Falcoaria, e depois uma ficha completa sobre eles. Depois temos a entrevista exclusiva 

dada por Matthew Mullenix para o site Diário de Falcoaria, assim como dicas de treinamento.  E 

para fechar a parte dedicada ao falco sparverius, temos a História de uma ave: Amarití, onde 

Marcos Faustino nos conta como foi o início do treinamento de sua primeira ave, uma fêmea de 

falcão quiriquiri. 

E há muito mais! 

Para quem quer uma ave europeia e achava que não era possível, temos a entrevista com o 

Falcoeiro Brasileiro Hilário Jr., que já realizou muitas importações de aves de rapinas da Europa 

para o Brasil.  

Na reportagem especial Vocalização extrema: é possível evitar, veremos a opinião de vários 

especialistas sobre como evitar o temido imprint alimentar e com isso a vocalização constante. No 

Papo vet, o médico veterinário Rafael Nudelman fala sobre a temida bumblefoot ou 

pododermatite, que é facilmente evitada porém de complicado tratamento. 

3ª Edição: Os falcões quiriquiris 

Celebrando um ano de conquistas e crescimento 
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Na Educação Ambiental vamos saber quais são os maiores riscos para as aves de rapina 

atualmente. E o conteúdo inédito da revista é O Guia de Equipamentos para a Falcoaria, onde há 

uma lista dos itens indispensáveis para um futuro proprietário de uma ave de rapina, assim como 

uma lista de fornecedores. 

Eu só tenho a agradecer a todos os meus leitores, seguidores, amigos, apoiadores e colaboradores 

que participaram do site e que me apoiam tanto. Eu fico imensamente feliz com o feedback que 

sempre recebo de vocês, e podem ter certeza que o site não apenas continuará em 2017, como 

trará muitas novidades! 

Obrigada, obrigada, obrigada! 

Um grande abraço, 

Kátia Boroni. 
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The Falconry Journal website completed a year in November 2016, and in its first year of life it has 

evolved a lot. The site is more beautiful and organized, and more and more professional, largely 

due to my MBA studies in Digital Journalism, a course that I started this year exactly because of my 

site. In addition to a new logo, now with Sophia´s photo, the site has won several supporters. 

It was a year of achievements, first with the launch of the Falconry Journal Digital Magazine, which 

unites content of the site and unpublished content in three languages. But the most incredible 

thing was to have translated Matthew Mullenix´s book "American Kestrels in Modern Falconry" 

into Portuguese, with the author's permission. Of course there were a lot of interviews with 

falconers and Environmental educators from Brazil and abroad. In addition, the environmental 

education project of the site Falconry Journal called Corujando por aí (Owldering around) has now 

its own blog, where I can write about this so important theme. 

And the way to celebrate this year of success is launching a new edition, the third one of the 

Falconry Journal Magazine, which is dedicated to the American Kestrel, in honor of translated book 

on this species. We begin with a text by Matthew Mullenix if this species would be the most 

suitable for beginners in Falconry, and then a complete guide about  the Kestrels. Then we have the 

exclusive interview given by Matthew Mullenix to the Falconry Journal website, as well as training 

tips. And to finish the part dedicated to the American kestrel, we have the History of a bird: 

Amarití, where Marcos Faustino tells us how was the beginning of the training of his first bird, a 

female of an American kestrel falcon. 

And there's so much more! For those who want an European bird and thought it was not possible, 

we have the interview with the Brazilian Falconer Hilário Jr. who has already imported many birds 

of prey from Europe to Brazil. In the special report Extreme vocalization: is it possible to avoid? we 

will see the opinion of several experts on how to avoid the dreaded food imprint and with this the 

constant vocalization. In the Vet's chat, the veterinarian Rafael Nudelman talks about the dreaded 

bumblefoot, which is easily avoided, but of complicated treatment. In Environmental Education we 

will know what are the greatest risks for the birds of prey today. And the unpublished content of 

the magazine is an equipment guide, where there is a list of essential items for a future owner of a 

bird of prey, as well as a list of suppliers. 

I just have to thank all my readers, followers, friends, supporters and collaborators who 

participated in the site and who support me so much. I am immensely happy with the feedback I 

always receive from you, and you can be sure that the site will not only continue in 2017, it will 

bring many new things! 

Thanks, thanks, thanks! 

A big hug, 

Kátia Boroni. 

 

Issue 2: The American Kestrel 
Celebrating a year of accomplishments and grown 
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El sitio Diario de Cetrería completó un año en noviembre de 2016, y en su primer año de vida ha 

evolucionado mucho. El sitio está más bello y organizado, y cada vez más profesional, en gran parte 

debido a los conocimientos obtenidos en mi MBA en periodismo digital, curso que empecé este año 

debido a mi sitio. Además de un nuevo logotipo, ahora con la foto de Sophia, el sitio ganó muchos 

colaboradores. 

Fue un año de logros, en primer lugar, con el lanzamiento de la Revista Digital Diario de Cetrería, 

que trae contenido del sitio web, y nuevos contenidos en tres idiomas. Pero lo más sorprendente 

fue haber traducido el libro de Matthew Mullenix “American Kestrels in Modern Falconry”  para el  

portugués, con el permiso del autor. Por supuesto, las entrevistas no podrían faltar, y entrevisté a 

muchos cetreros y educadores ambientales nacionales e internacionales. Además, el Proyecto de 

Educación Ambiental del Diario de Cetrería Diario llamado Corujando por aí (Lechuzando por allí)  

ganó un blog propio, donde puedo escribir sobre este tema tan importante hoy en día. 

Y la forma de celebrar el éxito de este un año es con el lanzamiento de la tercera edición de la 

Revista Diario de Cetrería, dedicada al halcón cernícalo americano, en honor a la traducción del 

libro de esta especie. Comenzamos con un texto de Matthew Mullenix si esta especie sería la más 

adecuada para los principiantes en la cetrería, y luego un guía completo sobre ellos. Luego tenemos 

la entrevista exclusiva dada por Matthew Mullenix para el sitio Diario de Cetrería, así como 

consejos de entrenamiento. Y para cerrar la parte dedicada al Falco sparverius, tenemos La historia 

de un ave: Amarití, donde Marcos Faustino cuenta cómo fue el comienzo del entrenamiento de su 

primer ave, una prima de cernícalo americano. 

¡Y aún hay más! Para aquellos que quieren una rapaz Europea y pensaban que no era posible, 

tenemos la entrevista con el cetrero brasileño Hilario Jr., que ha realizado muchas importaciones de 

aves de presa desde Europa hasta Brasil. En el reportaje Vocalización extrema: es posible evitar, 

vámonos a ver la opinión de varios expertos sobre cómo evitar la temida impronta alimentar y con 

ella la vocalización constante. En la Charla Pet, el veterinario Rafael Nudelman habla de los temidos 

clavos, que se evitan con facilidad, pero cuyo tratamiento es complicado. En la Educación 

Ambiental vámonos a ver cuáles son los mayores peligros para las aves de presa actualmente. Y el 

contenido original de la revista es  un guía de equipo, donde hay una lista de los equipos esenciales 

para un futuro propietario de un ave de presa, así como una lista de proveedores. 

Sólo tengo que agradecerles a todos mis lectores, seguidores, amigos, y colaboradores que 

participaron en el sitio y que me apoyan mucho. Estoy inmensamente contenta con los comentarios 

que siempre recibo de ustedes, y ustedes pueden estar seguros de que el sitio no sólo continuará 

en 2017, ¡así como tendrá muchas sorpresas! 

¡Gracias, gracias, gracias! 

Un gran abrazo, 

Kátia Boroni. 

3ª Edición: Los cernícalos americanos 
Celebrando un año de logros y crecimiento 
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Meu nome é Kátia Boroni, sou formada e pós graduada em Letras, atuo profissionalmente como 

professora de inglês e espanhol e tradutora. Estou cursando MBA em Jornalismo digital e sou a 

responsável pelos blogs Diário de Falcoaria e Corujando por aí.  

 A paixão pelas aves de rapina, em especial as corujas, foi o que me motivou a me tornar uma 

blogueira no assunto. Meu objetivo é contribuir na Educação ambiental e ajudar na divulgação da 

Falcoaria no Brasil.  

O site e blog do Diário de Falcoaria é um espaço dedicado à divulgação da Falcoaria, com 

entrevistas com falcoeiros do Brasil e do exterior, assim como resumos, reportagens e traduções 

sobre esta Arte Milenar.  

No Diário de Falcoaria você também encontra a tradução para o Português do livro "American 

Kestrel´s in Modern Falconry" de Matthew Mullenix, e também a Revista Diário de Falcoaria, ambos 

com download gratuito. E a educação ambiental com aves de rapina também está presente neste 

site, assim como no blog Corujando por aí. 

 

Sejam bem vindos! 

Kátia Boroni 
  

Quem sou eu 
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My name is Kátia Boroni, I have a major in Linguistics and Literature, as well as many specializations 

in this area, and I work professionally as an English and Spanish teacher and as a translator. I am 

taking an MBA in digital journalism and I am the responsible for the websites Diário de Falcoaria 

(Falconry Journal) and Corujando por aí (“Owldering around”) 

 The passion for the birds of prey, especially owls, was what motivated me to become a blogger on 

this subject. My goal is to contribute to environmental education and help in the dissemination of 

Falconry in Brazil. The Diário de Falcoaria website is a space dedicated to the dissemination of 

Falconry, with interviews with falconers from Brazil and abroad, as well as summaries, reports and 

translations on this Millenary Art. 

In the Falconry Journal you will also find the Portuguese translation of the book "American Kestrels 

in Modern Falconry" by Matthew Mullenix, as well as the Falconry Journal Magazine, both with 

free download. And environmental education with birds of prey is also present on this site, as well 

as in the blog Corujando por aí (“Owndering around”). 

Welcome! 

Kátia Boroni 
 

 

Mi nombre es Kátia Boroni, soy licenciada y posgraduada en Filología y Literatura, actúo 

profesionalmente como profesora de inglés y español y traductora. Estoy estudiando MBA en 

Periodismo Digital y soy la responsable por los blogs Diário de Falcoaria (Diario de Cetreria)  y 

Corujando por aí (Lechuzando por allí). 

 La pasión por las aves de presa, en particular por los búhos, fue lo que me motivó a convertirme en 

una blogger sobre el tema. Mi objetivo es contribuir a la educación ambiental y a la difusión de la 

cetrería en Brasil. El sitio Diario de cetrería es un espacio dedicado a la difusión de la cetrería, con 

entrevistas con los cetreros de Brasil y del extranjero, así como resúmenes, informes y traducciones 

acerca de este arte milenario. 

En el Diario de Cetrería ustedes  también encontrarán la traducción al portugués del libro 

"American Kestrels in Modern Falconry" de Matthew Mullenix, y también la Revista Diario de 

cetrería, ambos con descarga gratuita. Y la educación ambiental con aves de presa también está 

presente en el sitio, así como en el blog Corujando por aí (Lechuzando por allí). 

¡Sean bienvenidos! 

Kátia Boroni 

Who am I 
 

Quien soy yo 
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A Falcoaria, por ser um esporte milenar, traz consigo muito conhecimento adquirido pela 
experiência em campo. Porém nem sempre a experiência sozinha é suficiente, muitos preconceitos 
existem e persistem ao longo das décadas por conta de opiniões baseadas apenas nas experiências 
pessoais vividas por falcoeiros, ou pelas histórias escutadas. A ciência pode contribuir muito ao 
esporte, ao dar dados que permitem uma avaliação mais segura sobre o que funciona ou não no 
treinamento e na caça com aves de rapina. O texto traduzido de Matthew Mullenix e Brian A. 
Millsap não trata apenas da questão do falcão quiriquiri ser uma ave adequada aos iniciantes, mas 
principalmente demonstra como podemos evitar preconceitos se aliamos os estudos teóricos à 
experiência, tornando a arte da falcoaria mais rica e completa. 

 

Os aprendizes de falcoaria deveriam ter a permissão para voarem 
falcões quiriquiris (falco sparverius)? (O que os dados dizem) 

  
Matthew Mullenix & Brian A. Millsap  

Traduzido por: Kátia Boroni 
Texto original aqui  

Introdução 

Como falcoeiros, nós costumamos ter opiniões  sobre o esporte e nossos colegas com base em 
eventos e situações encontradas no cotidiano. Essas experiências, ou aquelas vividas indiretamente 
através das histórias de outras pessoas, moldam nossas atitudes e crenças sobre como a falcoaria 
deve ser praticada. Este processo é uma parte importante da tradição da falcoaria e com razão dita 
muito  a forma como o esporte é praticado hoje. No entanto, se estas opiniões forem baseadas em 
uma pequena experiência ou pela falta de lógica, estas opiniões podem  se tornar uma corda ao 
redor de nossos pescoços. 
  
Que escolha temos além de basear nossas posições na experiência pessoal ou anedótica? Uma 
alternativa óbvia é o uso de dados, ou seja, as informações recolhidas, registradas e analisadas de 
forma objetiva e sistemática. Como falcoeiros que têm trabalhado em uma agência de vida 
selvagem do estado que regula a falcoaria, nós temos testemunhado casos em que acreditamos 
que o esporte poderia ter se beneficiado por uma visão baseada em dados de um problema ao 
invés de pela perspectiva proporcionada pela experiência individual. Um exemplo recente é a 
questão de saber se falcoeiros aprendizes devem voar falcões quiriquiris (Falco sparverius). Aqui 

https://www.americanfalconry.com/appKestrels.html
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usamos esta controvérsia para ilustrar como os dados podem ajudar a avaliar uma questão real de 
falcoaria de uma forma mais objetiva. 
  

Histórico 

Os falcões conhecidos como kestrels, especialmente o peneireiro-vulgar (F. tinnunculus), têm sido 
há muito tempo associados com o esporte da falcoaria, servindo como o pássaro tradicional para 
praticantes iniciantes (Ford, 1992). Durante o renascimento do esporte nos Estados Unidos, o 
pequeno Kestrel americano (quiriquiri, falco sparverius) foi considerado um análogo ideal de seu 
parente Europeu e era geralmente recomendado para uso pelo aprendiz (Beebe e Webster 1964). 
Quando os regulamentos federais sobre a falcoaria foram promulgados em 1976, os falcões 
quiriquiris foram listados como uma das três espécies (juntamente com o Buteo jamaicensis e o 
Buteo lineatus) permitidas aos falcoeiros aprendizes licenciados. 
  
Desde aquela época, a preocupação veio à tona entre alguns falcoeiros  de que o tamanho 
diminuto e a relativamente delicada natureza do quiriquiri o tornaria inadequado para uso do 
principiante. É uma crença comum entre os falcoeiros que quanto menor a espécie voada, menor 
se torna a margem de erro, particularmente no que se diz respeito ao controle de peso do 
rapinante e ao design do seu equipamento. Falcoeiros aprendizes são considerados por alguns 
insuficientemente experientes para manter um rapinante tão pequeno bem de saúde, 
particularmente quando o maior e provavelmente mais robusto búteo de cauda vermelha (Buteo 
jamaicensis) está disponível. 
  
Este sentimento foi compartilhado por um número de falcoeiros experientes praticantes na Flórida. 
Em última análise, com base nos pareceres deste grupo, o assunto foi trazido à atenção do Florida 
Game & Fresh Water Fish Commission sob a forma de uma proposta para excluir falcões quiriquiris 
como aves legais para falcoeiros aprendizes. A FG & FWFC adotou esta proposta na sua reunião de 
Março de 1992, e a regra entrou em vigor em 14 de abril de 1992. 
  
Nosso propósito aqui não é para castigar os falcoeiros que incentivam a mudança na lei. Ao 
contrário, é admirável que um grupo de falcoeiros se importe tanto sobre as aves que voamos a 
ponto de procurarem impor restrições sobre eles mesmos para proteger este recurso. Nosso 
interesse, no entanto, é a base para a opinião de que falcoeiros aprendizes não possuem habilidade 
suficiente para fornecer cuidados adequados para as pequenas aves de rapina, e também descobrir 
se esse uso tem um impacto significativo sobre o recurso. Com estes objetivos em mente, partimos 
para determinar os fatos. 
  

Dados e métodos 

  
Se os falcões quiriquiris sofrem substancialmente uma maior mortalidade sob o manejo da falcoaria 
do que os búteos de cauda vermelha, isso pode ser avaliado empiricamente utilizando dados 
fornecidos por meio dos relatórios de falcoaria obrigatórios. Nós revisamos relatórios anuais 
publicados sobre a captura e a disposição de aves de rapina, realizada em três estados ativos de 
falcoaria e com bons sistemas de manutenção de dados (Idaho, Novo México, e Califórnia) entre os 
anos de 1971 e 1985. Estes são os únicos estados onde falcoeiros aprendizes podem voar ambas as 
espécies e para as quais nós poderíamos encontrar registros de captura / disposição publicados. 
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Nós incorporamos nesta análise as taxas de mortalidade de indivíduos selvagens de ambas as 
espécies com base nos dados obtidos na literatura publicada. 
  

Resultados 

Nossa análise incluiu informações sobre a disposição de 1017 buteos de cauda vermelha e falcões 
quiriquiris capturados para a falcoaria (Tabela 1). Combinados 445 (43,8%) indivíduos foram 
perdidos ou soltos na natureza, 50 (4,9%) morreram, e 522 (51,3%) foram supostamente mantidos 
em cativeiro. 
  
A taxa de mortalidade bruta de falcões quiriquiris de falcoaria (7,7%) foi ligeiramente superior à dos 
buteos de cauda vermelha (4,3%). Esta diferença foi significativa já que a probabilidade de se 
observar uma diferença numa amostra deste tamanho, tiradas de duas populações que possuem 
taxas de mortalidade iguais, seria inferior a 7%. 
  
Conclui-se daí que a diferença nas taxas de mortalidade de falcões quiriquiris e búteos de cauda 
vermelha utilizados na falcoaria era real e não um artefato da análise. 
  
Dito isto, ainda há que se pensar se uma diferença de 3,4% na sobrevida entre as duas espécies em 
cativeiro é biologicamente significativa. Há uma tendência geral entre aves de rapina das espécies 
menores de terem taxas anuais de mortalidade mais elevadas do que as espécies maiores (Newton 
1979). De fato, a análise de dados de toda a América do Norte produziram estimativas de 
mortalidade no primeiro ano de falcões quiriquiris selvagens de 67% (Henny 1972) e para os buteos 
de cauda vermelha no primeiro ano de 64% (Henny e Wright, 1972). Esses autores utilizaram um 
método de tabela de vida para calcular essas estimativas da taxa de mortalidade, e esta 
metodologia pode produzir resultados tendenciosos e enganosos (Anderson et al., 1981). Por esta 
razão, estamos cautelosos sobre colocar muita ênfase sobre estes dados, mas eles apoiam a 
tendência geral relatada por Newton (1979). Tomados em conjunto, acreditamos que a informação 
disponível suporta a conclusão de que a diferença relativa de mortalidade entre os falcões 
quiriquiris do primeiro ano e dos buteos de cauda vermelha é semelhante em ambas as populações 
selvagens e em cativeiro. 
  

O que isso significa? 

  
Conclui-se que não há nenhuma evidência de mortalidade significativamente maior para os falcões 
quiriquiris do que para os buteos de cauda vermelha usados na falcoaria, considerando diferenças 
inerentes que parecem existir nas taxas de sobrevivência destas espécies na natureza. Além disso, 
as taxas de mortalidade destas aves usadas na falcoaria parecem ser substancialmente menores do 
que no estado selvagem para ambas as espécies. 
  
Nós prontamente admitimos que esses dados possam ser falhos, especialmente considerando-se as 
amostras de pequenas dimensões, mas as falhas não necessariamente invalidam nossas 
conclusões. Em primeiro lugar, os relatórios sobre a mortalidade de aves usadas na falcoaria podem 
incluir resultados inadequadamente relatados e dados incompletos. No entanto, não vemos 
qualquer razão para que o efeito de erros de relato não seriam os mesmos para ambas as espécies, 
caso em que o viés seria inconsequente. Em segundo lugar, não temos nenhuma maneira de saber 
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quantos dos falcões quiriquiris e dos buteos de cauda vermelha incluídos na análise foram 
manejados por falcoeiros aprendizes ao invés de falcoeiros em outras categorias. Nós suspeitamos 
que os aprendizes mantiveram muitas aves de ambas as espécies, mas, novamente, qualquer 
tendência nesse sentido provavelmente se aplicaria igualmente a ambas as espécies. Finalmente, 
como já reconhecemos, os dados sobre as taxas de mortalidade na natureza são de precisão 
questionável. No entanto, como vimos anteriormente, mesmo se a mortalidade no primeiro ano 
em estado selvagem for igual entre estas duas espécies, nós questionamos se a diferença 
observada na mortalidade sob o manejo da falcoaria tenha qualquer consequência real. 
  
Indo para esta análise, esperávamos encontrar suporte para a posição de que os falcões quiriquiris 
fossem aves de fato mais difíceis de manejar na falcoaria do que os buteos de cauda vermelha, e 
que esta dificuldade seria refletida em maiores taxas de mortalidade em cativeiro. Embora nós 
tenhamos encontrado alguma evidência para este fato, não acreditamos que a diferença seja 
significativa em termos da prática da falcoaria ou da gestão de recursos. Uma lição aprendida com 
este exercício é que é arriscado tomar decisões regulamentares baseadas apenas em opiniões 
pessoais. Isto é particularmente importante quando você considera que as agências de gestão da 
vida selvagem têm pouco motivo para considerar as opiniões dos falcoeiros ao invés das opiniões 
dos observadores de pássaros, dos defensores dos direitos dos animais, ou dos caçadores com 
arma de fogo. O grande equalizador no debate científico é uma boa informação, e não podemos 
deixar de acreditar que a falcoaria iria se beneficiar de uma maior aplicação do método científico na 
sua prática e regulação. Para este fim, sugerimos que a comunidade da falcoaria apoie o 
recolhimento de dados apropriados que possam ser usados para avaliar objetivamente as questões 
básicas como o impacto da captura de aves de sob suas populações selvagens, e as taxas de 
sobrevivência das aves libertadas após o seu uso na falcoaria. Nosso esporte pode muito bem ser a 
atividade ambientalmente responsável e ecologicamente correta que nós afirmamos que ele seja, 
mas sem dados para apoiar esta afirmação, a nossa é apenas uma opinião entre muitas. 
  

Agradecimentos 

Nós gostaríamos de agradecer ao Coronel Kent Carnie, curador do Arquivo da Falcoaria Americana, 
por sua ajuda para localizar os dados publicados utilizados neste artigo. Jennifer Coulson, Tom 
Coulson, e Tim Breen fizeram comentários úteis sobre uma versão anterior deste artigo. 
  

 Tabela 1 

Disposição de falcões americanos e buteos de cauda vermelha capturados para a falcoaria no Novo 
México (1971 - 1980), Califórnia (1978, 1980), e Idaho (1980 - 1985). 
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“Pequeno falcão bastante comum nos centros urbanos do país. Também pode ser encontrado em 

campos, pastagens e beira de rodovias. Caça principalmente insetos, roedores, lagartos e outros 

pequenos vertebrados. Também conhecido como falcão-americano, falcão-quiriquiri, gavião-mirim, 

gavião-quiriquiri, gavião-rapina e gaviãozinho.” Willian Menq. Aves de rapina Brasil 

A seguir um guia completo sobre o falcão Quiriquiri (Falco sparverius) baseado no livro “O Falcão 

quiriquiri na Falcoaria Moderna”, de Matthew Mullenix e traduzido por mim. 

Alimentação 

Muitos consideram o sparverius como uma ave 
principalmente insetívora, e vários estudos comprovam 
que o falcão se alimenta principalmente de vertebrados 
(mamíferos, aves e répteis). De acordo com um estudo 
feito por Smith e Murphy (1973) estima-se que a dieta do 
Quiriquiri em Utah consiste em: 

  
38% de mamíferos 
57% de aves  
2% de invertebrados 
  
A presa vertebrada mais importante é o estorninho (Strurnus vulgaris) e rato veadeiro (Peromyscus 
maniculatus). Normalmente os sparverius buscam suas presas saindo de um poleiro, e então a 
atacam e a capturam no solo, ao contrário do que muitos acreditam que sua técnica principal de 
caça seria de peneirar no ar e perseguir as presas em voo. Por isso que a maioria dos sparverius 
treinados obtém suas presas de surpresa mediante um rápido lance direto do punho.  

  Macho ou fêmea? 

  
 Não há pássaro que um macho não possa caçar que a fêmea também não 
consiga fazer, mas há algumas presas que são mais fáceis para a fêmea. 
Ambos são igualmente capazes de caçar suas presas mais habituais, os 
estorninhos e pardais. A fêmea é mais robusta e tem menos problemas com 
presas maiores e é mais eficiente na caça na beira da estrada, porém nem 

http://www.avesderapinabrasil.com/
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sempre o seu maior tamanho é uma vantagem, já que elas protegem e escondem as presas com 
maior facilidade do que os machos. Por isso para escolher o sexo da ave é necessário pensar nas 
presas que se deseja caçar.  

Manejo e treinamento 

  
Além de um parceiro de caça ele se torna um membro da família. Para favorecer o amansamento e 
treinamento do sparverius reserve um espaço para ele na sala de sua casa, e seu poleiro deve ficar 
sempre a vista enquanto a família realiza suas atividades diárias. O contato com pessoas e animais 
domésticos deve ser realizado o quanto antes. Assim que chegar o falcão deve-se tentar dar o 
primeiro alimento, caso ele recuse espere até mais tarde e vá tentando oferecer comida em 
intervalos regulares. Uma primeira ração boa pode ser um pardal ou ratinho fresco, se ele comer 
bem pode passar a dar pedaços descongelados de estorninho. 
  
A água é essencial, especialmente para as pequenas aves de rapina, portanto gotejar água nas suas 
garras ou ajudar com uma seringa atrasará a sua desidratação e melhorará a confiança entre a ave 
e o falcoeiro. Oferecer pedacinhos de comida e gotas de água nas suas garras é uma técnica 
perfeita para eles e demais falcões. 
  
A redução de peso é muito importante para o manejo e amansamento, e ainda sim é um grande 
desafio para os falcoeiros. Nos falcões pequenos o ritmo de perda de peso deve ser manejado com 
exatidão, inexatidões descuidadas podem levar a consequências dramáticas. A redução de peso 
durante a primeira semana pode consistir em dois ou três gramas por dia, neste tempo o falcoeiro 
irá estimular o pássaro com voos ao punho para alimentá-lo, enquanto continua expondo a ave à 
família, animais, amigos e a sua rotina. Depois de uma semana o ritmo de perda de peso deve se 
reduzir a um ou menos de um grama por dia. Assim que ele voar fora de casa a redução de peso 
deve se limitar a quantidades de décimos de grama por dia.   

 Passo a passo do treinamento 

 

Matthew Mullenix propõe um passo a passo das lições de treinamento, que não se diferem às 
outras espécies. Ele salienta que não se deve passar a lição seguinte antes da anterior ter sido 
totalmente completada. 
 

1. Mantê-lo no punho 
2. Retornar ao punho depois de uma debatida 
3. Comer no punho 
4. Manter-se no poleiro 
5. Voltar ao poleiro depois de uma debatida 
6. Saltar ao punho 
7. Saltar ao lure 
8. Voar ao lure com fiador ao ar livre 
9. Voo livre 
10. Introdução à caça 

 

A rapidez depende do falcão e do falcoeiro, portanto o processo pode levar aproximadamente 
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quatro semanas desde a captura à caça efetiva. Importante é sempre voar o sparverius em campo 
aberto, livre de estruturas densas ou com muitas árvores, visto que seu comportamento fica muito 
assustadiço em áreas arborizadas por medo de predadores. 

Equipamento 

  
O ideal é mantê-lo dentro de casa, pelo menos durante a 
temporada de caça, assim se controla melhor o seu peso e 
melhora a sua socialização com a família. Mantê-lo em um 
viveiro de muda é perigoso já que ele voará livre e queimará 
importantes calorias o que o deixará cansado para caçar. 
Portanto o melhor é mantê-lo em viveiro de muda apenas 
quando ele tiver abrasões nas patas que o impeçam de ser 
amarrado no seu poleiro.  
  

Os bancos para sparverius são normalmente muito bonitos mas um perigo por causa da 
combinação de baixo peso do equipamento e do hábito das aves girarem ao redor do poleiro, o que 
conferem a estes poleiros em banco um risco desnecessário de estrangulamento. Sob nenhuma 
circunstancia deve se usar bancos como equipamento para o sparverius, para eles é melhor os 
poleiros em arco. Estes são pesados e fáceis de fazer e limpar, e oferecem poucas possibilidades de 
que o sparverius fique dependurado da trela. 
  
  
Poleiro 
15,24cm de altura e o ápice e o diâmetro do circulo é de 35,5cm. Possui um forro de grama artificial 
ou astroturf que cobre não mais do que 7,6 cm do arco e está fixada no mesmo mediante um fio de 
cabo elétrico. A grama artificial deve ser de boa qualidade e não causar obstáculo para o livre 
deslizamento do anel de fixação. 
  
Anel 
Pelo menos 7,5cm de diâmetro.  Neste anel se coloca uma trela permanente de uns 10 cm 
mediante um simples nó de marinheiro. A trela pode ser elástica ainda que a elasticidade causa 
dúvidas quanto ao seu benefício, já que alguns falcoeiros creem que ela pode causar danos e 
feridas nas patas. Qualquer material que você use deve ser curto e suficientemente rígido para 
evitar estrangulamentos. 

  
Braceletes ou tarseiras 
Braceletes/tarseiras com 1,9cm de largura, que cobrem quase todo o 
tarso. Esta largura é usada pelo autor para evitar feridas nas patas. 
Porém, Jennifer Coulson usa braceletes mais estreitos, de 1,27cm 
porque acredita que os largos causam mais ferimentos. 
  
Os braceletes e jesses devem ser confeccionados em couro suave e fino, 
porém duradouro, sendo o melhor o couro de canguru e para melhorar 

a sua flexibilidade é recomendável usar vaselina ou creme hidratante. O autor aplica creme 
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hidratante nas patas para reduzir a fricção antes de por as jesses. O risco de produzir descamações 
é grande nos primeiros dias de manejo. 
  
Lures 
Lure de treinamento: pesa ao redor de 90g e tem este peso para desestimular o sparverius de 
carregar a presa. Apresenta-se sempre no solo. 
Lure de caça: pesa somente 30g, é suave e é elaborado para ser pego no voo pelo sparverius sem 
produzir dano em suas patas. 
  
Luva 
Alguns falcoeiros não usam luvas, porém os sparverius se sentem mais confortáveis quando comem 
e saltam pra luva, por isso é recomendável o seu uso. 
  
Capuz 
Pode ser problemático com os sparverius. O capuz tem que se ajustar perfeitamente e ser leve 
como uma pluma para obter sucesso na sua utilização. 
  
Caixa para falcões 
Uma solução para o uso do capuz pode ser feita de madeira ou plástico. É indispensável para o seu 
transporte, já que os sparverius sentem medo ao verem aves maiores próximas. Deve-se introduzir 
a caixa ao falcão durante a primeira semana de treinamento, e é ideal que tenha um poleiro dentro 
dela. 
  
Telemetria 
Hoje já existem sistemas de telemetria adequados à espécie, e podem ser usados sem afetar o voo 
destas pequenas aves. 
  
Guizos 
Não devem ser utilizados para não alertar a presa sob a silenciosa aproximação do sparverius. 
  
Balança 
É necessário que tenha precisão de 0,1g. O autor recomenda usar modelos mecânicos de braço 
triplo. 
  
O jardim 
A luz solar, o ar fresco e a água são indispensáveis para a saúde de uma ave de rapina treinada. Ao 
serem expostas ao meio ambiente regularmente as aves se mantem saudáveis e com plumagem 
saudável. Tradicionalmente se colocam os rapinantes em um poleiro exterior ao lado de uma 
vasilha para banho. Para os quiriquiris não é recomendado deixar as aves sem fiscalização em 
ambiente aberto, já que seu tamanho pequeno os transformam em presas fáceis de outras aves ou 
gatos. Além disso, essa prática pode provocar lesões já que os sparverius se sentem desprotegidos 
e se debatem constantemente e piam muito. Uma solução simples é colocar seu poleio e banho 
dentro de casa próximo a luz solar, ou em uma varanda fechada por vidro. 
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Controle de peso 

O controle de peso é o desafio mais importante da falcoaria com 
sparverius. Se você tiver êxito com estas pequenas aves, terá mais 
facilidade em manejar falcões maiores. 
  
A resposta de peso em condições de caça de um sparverius oscila em 
dois ou três gramas. Muitos requerem a manutenção de peso com uma 
exatidão em torno de um grama. Não é uma tarefa fácil manejar a 

ingestão diária de comida de forma precisa para conseguir os objetivos desejados. Porém a 
manutenção do peso é, a princípio, um simples cálculo matemático, e quase qualquer pessoa pode 
aprender contando com muita atenção e tato delicado.  

Passos importantes para manter o peso 

  
1) Manter o pássaro em ambientes fechados.  
As oscilações de temperatura em ambientes externos faz com que seja impossível alcançar o peso 
desejado. Se o mantemos em ambiente fechado com temperatura controlada, com uma dieta 
consistente e de alta qualidade, os sparverius perderão peso de maneira previsível. 
  
2) Medir o peso frequentemente 
É necessário dispor de um ritmo de horário de perda de peso, para estabelecer este ritmo nas 
primeiras duas semanas é necessário pesá-lo ao menos seis vezes por dia. 
  
3) Fazer um registro de peso 
Manter todas as anotações de peso perto da balança e anotar os pesos, dia e hora antes e depois 
de cada refeição. O ritmo de perda de peso se calcula ao dividir o numero de gramas perdidas entre 
cada refeição pelo número de horas transcorridas entre cada refeição. 
  
Com estas informações é possível prever o número de gramas que o pássaro perderá entre duas 
horas do dia. Em teoria a ave treinada poderá comer suficiente ao final de cada dia, para assegurar 
que no dia seguinte estará novamente no peso de caça. Se necessário, dê picadinhas para ajustar o 
peso. A meta é que o sparverius esteja no peso de caça todos os dias no horário adequado. A perda 
de peso é maior durante o dia do que a noite, na maioria dos casos. O ritmo de perda de peso  deve 
ser calculado como a media entre o ritmo noturno e o ritmo diurno.  

 Os fatores que incrementam este ritmo de perda de peso incluem: 

 Enfermidades 
 Alimento de escassa qualidade (frango ou carne lavada) 
 Baixas temperaturas 
 Exercícios adicionais como saltos verticais repetidos ao punho 
 Impossibilidade de dormir 

 
Fatores que desaceleram a perda de peso: 

 Alimentação de boa qualidade (rolinhas ou pombos) 
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 Sobrealimentação 
 

Porém, se alimentamos pouco à tarde podemos retificar dando picadinhas pela manhã. Claro que 
perder por completo uma refeição diária resultará em desastre, podendo até mesmo levar sua ave 
a óbito. 

 Dieta 

  

Sua dieta deve consistir em pequenos pássaros ou ratinhos completos matados recentemente. Os 
estorninhos e os pardais são particularmente bons. A carne destes pássaros é apetitosa e 
substanciosa, de digestão lenta e induz a uma boa perda de peso. Estas mesmas carnes 
conservadas no congelador e descongeladas perdem um pouco o seu valor qualitativo. Se não se 
encontra algo melhor podem ser usados temporariamente pedaços de coelho, esquilo, coração de 
galinha, pintinhos de um dia ou até mesmo insetos. As carnes lavadas tem um valor escasso. São 
potencialmente danosas: a carne branca de frango, as patas e os despojos de animais e os animais 
atropelados. A carne processada está fora de qualquer recomendação. 
   

Exercício e condicionamento 

A diferença dos quiriquiris selvagens e dos mantidos em cativeiro é a vitalidade, já que os lances 
feitos na sua grande maioria são curtos. Com o tempo a combinação do controle de peso com 
lances curtos podem resultar em uma perda de tônus muscular e da paciência e entusiasmo 
necessário para realizar lances mais longos. 
  
Para evitar esta situação é muito útil os treinos dentro de casa. Há várias formas de exercitar o 
sparverius: 
  
- Saltos verticais: coloque o sparverius no chão nos seus pés e o chame ao punho repetidas vezes, o 
elevando o máximo possível. Ofereça a ele picadinhas de forma aleatória a cada três ou seis saltos 
realizados. As primeiras vezes que fizer isso com o sparverius o deixará rapidamente exausto. 
Normalmente depois de quinze saltos já começa a mostrar uma respiração acelerada, porém 
depois de dez dias já se consegue dobrar a quantidade de saltos. Assim que o falcão conseguir 
realizar setenta ou oitenta saltos sem mostrar fadiga, ele irá superar a resistência e preguiça e 
realizará saltos mais rápidos e longos. Os sparverius treinados assim caçarão mais pássaros e em 
circunstâncias de maior dificuldade. 
  
- uso da pipa: se usa uma pipa de asa delta com uma envergadura de 2,7 metros e 1,80 metros de 
corda. Uns clips tipo crocodilo servem para segurar a carne, que consiste na parte traseira de um 
rato, situada a dez pés por baixo da pipa. A carne deve estar amarrada de forma que o sparverius 
possa desprender ela facilmente quando a alcance, porém suficientemente segura para que não se 
soltar da pipa durante o voo. Uma pessoa suspende a pipa enquanto a outra solta um pouco de 
corda, quanto mais forte o vento menos corda é necessária ser solta para que comece a voar. Neste 
momento se solta a pipa e a outra pessoa começa a correr segurando a corda. O sparverius voará 
até a altura que a pipa estiver e arrancará o pedaço de carne da corda. Em algumas ocasiões o 
exercício requer dez minutos já que o sparverius fica dando voltas em círculos sobre a cabeça dos 
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falcoeiros até alcançar a carne. Se pode avistar o sparverius a 200 metros no céu perseguindo a 
pipa. ( De acordo com a experiência de Bridget Bradshaw no seu artículo na American Falconer´s 
Association newsletter Hawk Chalt, citado pelo autor)  
  

Doenças mais comuns nos sparverius 

  

Abrasões nas patas 
As abrasões repetidas de tarso e dedos produzidas pelos braceletes ou jesses podem ulcerar a 
parte da pele afetada e causar complicações sérias. As escamas da pele podem se separar ou se 
desgastar, deixando debaixo a pele fina desprotegida e vulnerável a danos maiores. Podem-se 
produzir inchaços e infecções que podem terminar em necrose e em caso extremo até perda de 
dedos. Devemos examinar cuidadosamente qualquer pequena zona avermelhada ou com pus e 
trata-la imediatamente. 
  
Prevenir é a solução. As tarseiras e jesses devem ser suaves, confeccionadas em couro fino, bem 
engraxado com azeite de oliva ou outra substância, e as bordas arredondadas. Manter um 
sparverius recém capturado no poleiro sem capuz poderá causar danos em suas patas causadas 
pelas debatidas, por isso é melhor usar uma trela curta e um capuz cômodo e bem fixado, ou 
melhor ainda uma boa caixa para falcões para evitar abrasões nas patas nos primeiros dias de 
treinamento. 
  
Calosidades 

Podem ser causadas por debatidas constantes. A escassa ou má superfície do 
poleiro pode começar a inchar a almofadinha central da pata. Estes pequenos 
inchaços junto com uma dieta de pouca qualidade estão relacionados com a 
formação de calosidades. Este tipo de calosidade tende a crescer lentamente 
na almofadinha de uma ou das duas patas e podem inchar com fluido e 
infeccionar. Se percebermos a tempo, podem desaparecer mediante a uma 

troca de seu habitat melhorando as condições de seu poleiro. Si não tratamos 
podem levar sua ave a óbito. 

  
O desenho do alojamento é fácil e completamente efetivo para prevenir este problema: uma dieta 
de alta qualidade, uma observação rotineira as patas e uso de grama artificial nas superfícies 
destinadas a pouso no poleiro eliminarão os problemas de calosidades. 
  
Colisões 
As colisões são as principais causas de óbito de sparverius. Eles são vulneráveis às janelas e aos 
carros. Sob nenhuma circunstância deve-se voar sparverius nas proximidades de janelas, carros ou 
valas ou qualquer outra obstrução. Toda colisão pode ser potencialmente fatal para um pequeno 
sparverius. 
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Comida fermentada 

  

COMBINAÇÃO MORTAL  
Baixo peso + alimentação em grande quantidade de uma só vez = fermentação da comida que 

causa morte 

  

É uma condição séria onde a comida se infecta com bactérias e fermenta no interior do seu trato 
digestivo. Pode matar o falcão, e é provavelmente a principal causa de morte dos pequenos falcões. 
  
Ela não acontece de forma aleatória, normalmente acontece assim: o pássaro está com baixo peso 
e o alimentamos em demasia em uma só vez, provocando uma combinação fatal. 
  
Nunca se deve dar como recompensa um bom pedaço de comida, como se daria a outras aves 
depois de um bom lance. A maior quantidade de comida que um sparverius pode receber em 
qualquer situação é aquela quantidade calculada para um período de 22 horas. Para um sparverius 
em peso de caça seria algo ao redor de 12 a 15 g. 
  
Em casos graves é necessário procurar um veterinário para que ele possa tirar a comida do seu 
trato digestivo e administrar antibióticos orais. Nos casos menos severos, ou como possíveis 
medidas preventivas no caso de alimentação acidental, deve-se repetidamente com a ponta dos 
dedos e oferecer água à ave e mantê-la acordada durante várias horas da noite para acelerar a sua 
digestão. 
  
Predação 
Por seu tamanho pequeno são vulneráveis a uma grande quantidade de predadores de maior 
tamanho, não apenas de aves como de cães e gatos. Evitar voar ao amanhecer ou ao entardecer, 
ou em outras ocasiões de pouca visibilidade, assim como em regiões arborizadas. O falcoeiro deve 
sempre observar o sparverius com sua presa e nunca deixa-lo só com ela. A melhor precaução é 
escolher lances curtos quando caçamos em áreas reduzidas, e recolher o sparverius depois de seu 
voo o mais rápido possível. 
  
Coccidiosis 
Esta doença é causada por um protozoário e se contrai ao ingerir presas infectadas. A ave também 
pode se reinfectar ao ter contato com suas próprias fezes. Sintomas: perdas crescentes de peso 
diariamente (enquanto a ave mantém um bom apetite) com fatiga geral depois de perseguir uma 
presa e finalmente a presença de manchas de cor vermelho púrpuro nos excrementos 
(hemorragia). Estes pontos são pequenas gotas de sangue que emanam do tecido epitelial do 
irritado trato digestivo. Trata-se com antibiótico adequado recomendado pelo veterinário, e com a 
troca frequente do papel que fica embaixo do poleiro para reduzir a reinfecção. 
   
Penas danificadas/quebradas 
Um poleiro adequado, combinado com uma trela suficientemente comprida para evitar que a 
cauda fique presa durante as debatidas, é suficiente para evitar a maioria da quebra das penas. Os 
sparverius tem penas com ráquis elásticos e raramente sofrem rupturas. As torções ocasionais das 
penas podem ser reparadas mediante imersão em água quente durante alguns minutos, adquirindo 
maior flexibilidade e ajustando elas na sua posição correta. Se o ráquis dobrar demasiadamente até 
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o ponto de chegar a se fraturar, uma gotinha de superbond pode servir para manter a pena no seu 
lugar até que ela se reponha naturalmente pela muda. Pode-se usar agulhas metálicas para reparar 
as rupturas completas. O método mais confiável para estes pequenos falcões é o imping (eje com 
eje) mediante o qual a pena quebrada é substituída totalmente por outra mediante um enxerto de 
uma nova pena. 
  
Perdas 
De todos os pequenos falcões usados na falcoaria provavelmente os sparverius são os que se 
perdem menos frequentemente. Ao falharem na captura, normalmente os quiriquiris pousam em 
um poste ou outro local de pouso próximo e aguardam serem chamados. Seu curto ramo de 
manobra e a sua natureza atenta do sparverius treinado os tornam difíceis de serem perdidos em 
circunstancias normais. Para evitar perdas o sparverius devem ser sempre voado em peso de caça, 
e perfeitamente condicionado à rápida resposta ao lure. 
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 Como você define a falcoaria? 

How do you define falconry? 

¿Cómo defines la cetrería? 

  
A definição mais simples de falcoaria é a caça de presas selvagens com uma ave de rapina treinada 
(geralmente aves do gênero Falco, Accipiter, Buteo, Parabuteo, Aguila, etc.). Mas todos nós 
sabemos que é mais complexo do que isso, e cada falcoeiro terá uma definição única que é mais 
pessoal. Para mim, a falcoaria é tanto uma atividade ao ar livre completamente envolvente e 
agradável quanto uma metáfora multi-camadas para muitos aspectos do comportamento humano. 
Quanto mais velho fico e quanto mais tempo eu pratico o esporte, mais gratificante ele se torna. 
  
The simplest definition of falconry is the hunting of wild game with a trained bird of prey (usually 
birds of the genera Falco, Accipiter, Buteo, Parabuteo, Aguila, etc.).  But we all know it’s more 
complex than that, and every falconer will have a unique definition that is more personal.  For me, 
falconry is both a thoroughly engaging and enjoyable outdoor activity and a multi-layered 
metaphor for many aspects of human behavior.  The older I get and the longer I practice the sport, 
the more rewarding it becomes.         
  
La definición más simple de la cetrería es la caza de animales silvestres con un ave de presa 
adiestrada (por lo general las aves de los géneros Falco, Accipiter, Buteo, Parabuteo, Aguila, etc.). 
Pero todos sabemos que es más complejo que eso, y cada cetrero tendrá una definición única que 
es más personal. Para mí, la cetrería es tanto una actividad al aire libre totalmente atractiva y 
agradable y una metáfora de múltiples capas para muchos aspectos de la conducta humana. 
Cuanto mayor me hago, y cuanto más practico el deporte, más gratificante él se vuelve. 
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Qual é o futuro da Falcoaria? 

What would be the future of falconry? 

¿Cuál es el futuro de la cetrería? 

 

 
Espero que o futuro seja longo e radiante. Eu espero que as pessoas sempre voem gaviões e 
falcões, embora eu tema que algumas das formas mais espetaculares do esporte não serão 
possíveis de serem praticadas por muito mais tempo. Se qualquer forma de falcoaria exige natureza 
intocada ou uma presa em declínio (por exemplo, a houbara (Chlamydotis undulata) ou o tetraz 
(Centrocercus urophasianus), é improvável que ela sobreviva este século. 
  
I hope the future is long and bright.  I expect that people will always fly hawks and falcons, although 

I fear that some of the most spectacular forms of the sport will not be possible to practice for much 

longer.  If any form of falconry requires unspoiled wilderness or a declining prey animal (for 

example, the houbara bustard or the sage grouse (Centrocercus urophasianus), it is unlikely to 

survive this century. 

 Espero que el futuro sea largo y brillante. Espero que la gente siempre vuele halcones y gavilanes, 
aunque temo que algunas de las formas más espectaculares de este deporte no serán posibles 
practícalas durante mucho más tiempo. Si cualquier forma de cetrería requiere naturaleza intacta o 
una presa decreciente (por ejemplo, la hubara o el urogallo (Centrocercus urophasianus), es poco 
probable que sobreviva este siglo. 
  

Quando você começou na falcoaria e porque você decidiu entrar neste esporte? 

When did you start in falconry and why did you decide to join it? 

¿Cuándo empezaste en la cetrería y porque has decidido entrar en ella? 

  
Eu comecei em 1984 com a idade de 14 anos. Minha família naquela época vivia 
no Panamá, e minha primeira ave foi um gavião de asa larga (Buteo platypterus) 
migratório, que recebi de um veterinário local depois de tê-lo ajudado a criar 
filhotes de coruja no ano anterior. Aquele pequeno gavião foi o meu primeiro 
amor. Ele me ensinou muito sobre a falcoaria, embora eu fosse quase um 
completo ignorante no esporte, exceto com o que eu conseguia aprender com 
alguns livros de falcoaria na biblioteca da minha escola. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tetraz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tetraz
https://en.wikipedia.org/wiki/Centrocercus
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetraoninae
http://www.wikiaves.com.br/gaviao-de-asa-larga
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No entanto, conseguimos perseguir e até mesmo capturar um pequeno número de aves no bairro 
chamadas Turdus (Turdus grayi). Eu liberei o gavião, a pedido do veterinário, mas fui marcado para 
sempre por esta experiência. Durante a última década e meia eu tenho voado apenas gaviões asa 
de telha (Harris hawk) machos, criados em cativeiro, que me permitem caçar tanto aves como 
coelhos e também são relativamente fáceis de treinar e manter. Eu voo gaviões reproduzidos por 
Tom e Jennifer Coulson, que eu considero que sejam as melhores aves disponíveis. Nos anos 
seguintes, eu voei muitas das espécies disponíveis e gastei uma quantidade considerável de tempo 
e atenção no Quiriquiri (American Kestrel, Falco sparverius). 
 

I started in 1984 at the age of 14.My family then lived in Panama, and my first hawk was a 

migrant Broad-winged hawk (Buteo platypterus), which I received from a local veterinarian after 

assisting him to raise baby owls the previous year. That little hawk was my first love. She taught me 

a great deal about falconry, even though I was almost completely ignorant of the sport except for 

what I could learn from a couple falconry books at my school library. 

 Nonetheless, we managed to chase and even catch a small number of neighborhood birds 
called Clay-colored Thrushes (Turdus grayi). I released that hawk at the veterinarian’s request but 
was marked forever by the experience. For the last decade and a half I have flown only captive-bred 
male Harris’s hawks, which permit me to hunt both birds and rabbits and are also relatively easy to 
train and keep.  I fly hawks bred by Tom and Jennifer Coulson, which I consider to be the best birds 
available. In the intervening years, I flew many of the available species and spent a considerable 
amount of time and attention on American kestrels (Falco sparverius). 
 

Empecé en 1984 a la edad de 14. Mi familia en esta época vivía en Panamá, y mi primera rapaz fue 

un gavilán aliancho (Buteo platypterus) migratorio, que recebí de un veterinario local después de 

ayudarlo con crías de búhos en el año anterior. Ese pequeño gavilán fue mi primer amor. Ella me 

enseñó mucho acerca de la cetrería, aunque era casi 

completamente ignorante de este deporte a excepción de lo que 

pude aprender de un par de libros de cetrería en la biblioteca de 

mi escuela. 

 Sin embargo, nosotros conseguimos perseguir e incluso atrapar a 
un pequeño número de aves del barrio llamados de Zorzal pardo 
(Turdus grayi). Solté ese gavilán a petición del veterinario, pero 
esta experiencia me marcó para siempre. Durante la última 
década y media he volado sólo Aguillas de Harris (parabuteo) 
machos, criados en cautividad, que me permiten cazar aves y 
conejos, y también son relativamente fáciles de entrenar y 
mantenerse. Yo vuelo gavilanes criados por Tom y Jennifer 
Coulson, que considero que sean las mejores aves disponibles. En 
los años intermedios, volé muchas de las especies disponibles y 
dediqué una considerable cantidad de tiempo y atención al 
cernícalo americano (Falco sparverius). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turdus
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julie_Waters_broad_winged_hawk.JPG#/media/File:Julie_Waters_broad_winged_hawk.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julie_Waters_broad_winged_hawk.JPG#/media/File:Julie_Waters_broad_winged_hawk.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Broad-winged_hawk
https://en.wikipedia.org/wiki/Clay-colored_thrush
https://es.wikipedia.org/wiki/Buteo_platypterus
https://es.wikipedia.org/wiki/Turdus_grayi
https://es.wikipedia.org/wiki/Turdus_grayi
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Como uma pessoa deve começar na falcoaria? 

How should a person start in falconry? 

¿Cómo se debe empezar en la cetrería? 

  
Eu acho que, idealmente, uma pessoa deve começar jovem (12-14 anos de idade) e ter um bom 
mentor, um falcoeiro de sucesso, talvez meia geração mais velha para orientá-lo e em quem os pais 
confiem. No entanto, percebo que as pessoas começam na falcoaria em todas as idades, e eu acho 
que o esporte pode beneficiar a todos. Eu tento não desencorajar os recém-chegados ao esporte, 
independentemente da sua história pessoal. 
 
I think, ideally, a person should start young (12-14 years of age) and have a good mentor, a 
successful falconer maybe a half a generation older to guide them and one who is trusted by the 
parents. However, I realize that people start falconry at every age, and I think that the sport can 
benefit anyone.  I try not to discourage newcomers to the sport, whatever their personal history. 
 
 Creo que, lo mejor es que la persona empiece joven (12-14 años de edad) y tenga un buen mentor, 
un cetrero exitoso, tal vez una media generación más viejo, para guiarlo y uno que sea de confianza 
por los padres. Sin embargo, me doy cuenta que la gente comienza en la cetrería en todas las 
edades, y creo que el deporte puede beneficiar a todos. Trato de no desalentar a los recién llegados 
al deporte, sea cual sea su historia personal. 
  

Qual ave você recomenda como a primeira? O falco sparverius é realmente a primeira ave 

ideal, como na tradição Espanhola, por exemplo? 

Which bird do you recommend as the first one? Is falco sparverius really the ideal first 

bird, as it is the tradition in Spain, for example? 

¿Qué ave recomiendas como la primera?, ¿El cernícalo americano es realmente la 

primera ave ideal, como en la tradición Española? 

  
Eu recomendo um búteo de cauda vermelha passageiro* (buteo 
jamaicensis) ou talvez um gavião asa de telha reproduzido em 
cativeiro. Estas são aves relativamente grandes e resistentes, e 
que caçam presas comuns. No entanto, sob as circunstâncias 
corretas e com o mentor adequado, habitat e presas, qualquer 
gavião ou falcão poderia potencialmente ser um bom primeiro 
pássaro. Considere que as crianças em algumas partes do 
mundo, aprendem a voar águias (Aquila chrysaetos) e outros 
aprendem a voar gaviões (Accipiter nisus), sem qualquer 
experiência prévia. 
  
*NT: Passage hawk: Rapinante capturada em seu primeiro ano 
de vida, após ter saído do ninho. 
**No Brasil, entre as espécies citadas podemos adquirir apenas 

a espécie Gavião asa de telha de criatórios legalizados. 
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I recommend a passage Redtailed hawk (Buteo jamaicensis) or perhaps a captive bred Harris’s 
hawk. These are relatively large and durable birds and ones that hunt common quarries.  However, 

under the right circumstances and with the right mentor, habitat and 
game, any hawk or falcon could potentially be a good first 
bird.  Consider that children in some parts of the world learn to fly 
eagles (Aquila chrysaetos) and others learn to fly sparrowhawks 
(Accipiter nissus) without any prior experience. 
  
Recomiendo un Halcón de cola roja pasajero (Buteo jamaicensis) o 
tal vez un Harris criado en cautividad. Estas son aves relativamente 
grandes y duraderas y que cazan presas comunes. Sin embargo, en 
las circunstancias adecuadas y con el mentor correcto, el hábitat y 
presa, cualquier gavilán o halcón podría potencialmente ser una 
buena primera ave. Tenga en cuenta que los niños en algunas 
partes del mundo aprenden a volar las águilas (Aquila chrysaetos) y 
otros aprenden a volar gavilanes (Accipiter nisus) y sin ninguna 
experiencia previa. 
  

  

No Brasil não se recomenda um falcão quiri-quiri para iniciantes por causa do seu difícil 

controle de peso. Este controle é realmente tão difícil ou pode ser facilmente aprendido? 

In Brazil people don´t recommend the American kestrel for beginners because of the 

difficult of weight control, is it really that difficult or can it be easily learned? 

En Brasil las personas no recomiendan el cernícalo para los iniciantes a causa de la 

dificultad de su control de peso. ¿Este control es realmente tan difícil o puede ser 

fácilmente aprendido? 

  
   
A maioria de qualquer tipo de falcoaria pode ser aprendida pelo aluno 
correto. Para alguns, o quiri-quiri pode ser uma boa ave. Mas eu 
concordo que, para a maioria dos iniciantes, uma ave de maior porte 
é provável que seja mais satisfatória e tenha uma melhor chance de 
sucesso de caça de presa selvagem --- que é o objetivo da falcoaria, 
em última instância. Claro, os falco sparverius são muito capazes de 
capturar presas, mas seu manuseio adequado (controle de peso, 
design de equipamentos, etc.) é essencial para o seu sucesso. 
  
Most any kind of falconry can be learned by the right student.  For 
some, the kestrel can be a good bird.  But I would agree that for most 
beginners, a larger bird is likely to be more satisfying and to have a 
better chance at successfully hunting wild game---which is the point of falconry, ultimately.  Of 
course, kestrels are very capable of catching game, but proper husbandry (weight control, 
equipment design, etc.) is essential to their success. 
  
La mayoría de cualquier tipo de cetrería puede ser aprendida por el estudiante correcto. Para 
algunos, el cernícalo puede ser un buen pájaro. Pero estoy de acuerdo que para la mayoría de los 
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principiantes, una rapaz grande es probable que sea más satisfactoria y tenga una mejor 
oportunidad de cazar presas silvestres con éxito --- que es el punto de la cetrería, en última 
instancia. Por supuesto, los cernícalos son muy capaces de atrapar presas, pero el manoseo 
adecuado (control de peso, diseño de equipos, etc.) es esencial para su éxito. 
  

Como surgiu a ideia do livro “American Kestrel in Modern Falconry”  e como foi a 

recepção deste livro? 

How did the idea of writing the book “American Kestrel in modern falconry” come out and 

how was the reception of this book? 

¿Cómo surgió la idea del libro “El Cernícalo Americano en la cetrería moderna” y cómo 

fue la recepción del libro? 

  
O livro saiu das minhas experiências de voo com vários falcões quiri 

quiri, e um falcão peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus) quase que 

exclusivamente por cerca de dez anos. Naquela época não havia 

nada escrito de forma extensa sobre o falcão quiri quiri como uma 

verdadeira ave caçadora, embora Jennifer Coulson (que tanto voou 

como reproduziu sparverius com sucesso) contribuiu com um 

excelente capítulo relacionado com o quiri quiri em um livro de 

Harry McElroy publicado no mesmo ano que eu lancei a primeira 

edição do American Kestrels in Modern Falconry (O Falcão quiri-

quiri na falcoaria moderna). 

 O livro Kestrel tem sido 
continuamente impresso por 

mais de 15 anos e foi traduzido para o espanhol de 
forma independente tanto no México quanto na 
Espanha. Acho que é devido ao fato de que as técnicas 
descritas por ele são simples e fáceis de replicar, e os 
seus objetivos são modestos (é um livro muito curto), 
não houve uma grande demanda para que fossem 
escritos outros livros sobre o falco sparverius. Além 
disso, os falcões quiri quiri são uma espécie comum aqui 
e voados frequentemente por novos falcoeiros, de modo 
que o livro continua a ser moderadamente bom em 
vendas para seu editor, Western Sporting. Tem sido 
gratificante saber que o livro tem ajudado outras 
pessoas a voarem falcões Quiriquiri com sucesso. 
  
The book came out of my experiences flying several 
American kestrels (and one European kestrel) almost 
exclusively for about ten years.  There was at that time 
nothing of length written about the kestrel as a true hunting bird, although Jennifer Coulson (who 
has both flown and bred kestrels successfully) contributed an excellent kestrel-related chapter in a 

http://www.westernsporting.com/FB1046/American-Kestrels-in-Modern-Falconry-M-Mullenix-Hardbound-138-pages.html
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book by Harry McElroy published the same year that I released the first edition of American 
Kestrels in Modern Falconry.  
 

The kestrel book has been continually in print for more than 15 years and has been translated into 

Spanish independently in both Mexico and Spain.  I think that because the techniques it describes 

are simple and easy to replicate, and its aims are modest (it is a very short book), there has not 

been a great demand for other kestrel books to be written.  Also, kestrels are a common specie 

here and often flown by new falconers, so the book remains a moderately good seller for its 

publisher, Western Sporting (www.falconrybooks.com). It has been gratifying to know that the 

book has helped others fly kestrels successfully.  

  
El libro salió de mis experiencias de vuelo de varios cernícalos americanos (y un cernícalo Europeo) 
casi exclusivamente por cerca de diez años. En aquella época no había nada escrito en longitud 
acerca del cernícalo como una verdadera ave de caza, aunque Jennifer Coulson (que ha tanto 
volado como reproducido cernícalos con éxito) contribuyó con un excelente capítulo relacionado al 
cernícalo en un libro de Harry McElroy publicado el mismo año que yo lancé la primera edición 
americana de “Los cernícalos en la Cetrería Moderna”. 
  
 El libro del cernícalo ha sido continuamente impreso desde más de 15 años y ha sido traducido al 
español de forma independiente en México y España. Creo que ya que las técnicas que se describen 
son simples y fáciles de replicar, y sus objetivos son modestos (es un libro muy corto), no ha habido 
una gran demanda de que se escriban otros libros de los cernícalos. También, los cernícalos son una 
especie común aquí y son volados a menudo por los nuevos cetreros, por lo que el libro sigue 
siendo moderadamente bien vendido por su editor, Sporting Occidental (www.falconry 
books.com) Ha sido gratificante saber que el libro ha ayudado a otras personas a volar cernícalos 
con éxito. 
  

Você acredita que as pessoas valorizam o falco sparverius como elas deveriam, ou você 

acha que há preconceito contra esta espécie? 

Do you think people value the falco sparverius as they should, or do you think there is 

prejudice against this specie? 

¿Crees que las personas valoran el cernícalo americano como ellas deberían, o crees que 

hay prejuicio contra esta especie? 

  
Acho que a atitude geral sobre os quiri quiris mudou 
muito por volta da última década. Parece comum agora 
esperar que falcões Quiriquiris treinados vão pegar 
pássaros regularmente, e muitos falcoeiros conseguiram 
capturar presas selvagens com eles. Eu raramente ouço 
ou leio qualquer coisa depreciativa sobre eles 
atualmente. 
 

http://www.westernsporting.com/FB1046/American-Kestrels-in-Modern-Falconry-M-Mullenix-Hardbound-138-pages.html
http://www.westernsporting.com/FB1046/American-Kestrels-in-Modern-Falconry-M-Mullenix-Hardbound-138-pages.html
http://www.westernsporting.com/FB1046/American-Kestrels-in-Modern-Falconry-M-Mullenix-Hardbound-138-pages.html
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I think the general attitude about kestrels has changed tremendously in the last decade or so.  It 
seems commonplace now to expect that trained kestrels will catch birds regularly, and many 
falconers have caught game with them.  I seldom hear or read anything derogatory about American 
kestrels these days.  
  
Creo que la actitud general sobre los cernícalos ha cambiado enormemente en la última década 
más o menos. Parece común ahora esperar que cernícalos entrenados capturen aves con 
regularidad, y muchos cetreros han cazado presas salvajes con ellos. Yo rara vez escucho o leo algo 
despectivo sobre los cernícalos americanos actualmente. 
  

Você diz no seu livro que o falcão quiri quiri é a melhor escolha para falcoeiros que 

moram em grandes cidades, e que não tem bons campos para caçar. Esta ave de rapina 

seria a opção para falcoeiros que não tem muito tempo para praticar o esporte? 

 You say in your book that the American kestrel is the best choice to falconers who live in 

big cities, and that don´t have good fields to hunt. Is this bird of prey an option to 

falconers that don´t have a lot of time to practice this sport? 

 Usted dice en su libro que el cernícalo americano es la mejor opción para cetreros que 

viven en grandes ciudades, y que no tienen buenos campos para cazar. ¿Es esta ave de 

presa una opción para los cetreros que no tienen mucho tiempo para practicar este 

deporte? 

  
Eu não acredito que a falcoaria possa ser bem praticada por qualquer pessoa que não tenha tempo 
suficiente para o esporte. O esporte (independentemente da espécie voada) não toma grandes 
quantidades de tempo, mas exige uma atenção diária regular. Eu acho que um futuro falcoeiro 
deve ser honesto e perguntar a si mesmo: "Eu tenho um par de horas todos os dias para me dedicar 
ao treinamento, manutenção e caça com um rapinante?" 
Um quiriquiri requer menos tempo talvez do que um 
pequeno accipiter, mas este é um ponto de menor 
importância. Eu não recomendo que ninguém pegue um 
sparverius para "brincar com" (como se a caça com um 
sparverius não fosse uma coisa séria), ou como um 
animal de estimação para uma criança. Este pássaro 
merece um esforço sério e dedicação de tempo e 
energia. 
  
Eu acredito que a atenção regular é necessária. O 
sucesso da caça é maximizado com a sua prática 
frequente. Pessoalmente, eu não gosto de caçar menos 
de 4 vezes por semana na temporada de caça, e se minha 
vida mudasse de tal forma que esta dedicação mínima fosse impossível, eu teria que considerar 
desistir do esporte. Felizmente, a caça de presas selvagens (estorninhos e pardais) com um 
quiriquiri não precisa ser muito demorada. Eu sei de muitas pessoas que caçam seus falcões com 
sucesso em seus intervalos de almoço ou durante o trajeto para o trabalho, eu mesmo fiz isso por 
muitos anos. 
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I don’t believe that falconry can be practiced well by anyone without sufficient time for the 

sport.  The sport (regardless the specie flown) does not take large amounts of time, but does 

require regular daily attention.  I think a prospective falconer should be honest with herself and ask, 

“Do I have a couple hours every day to devote to training, maintaining and hunting with a bird?”  A 

kestrel requires less time perhaps than a small accipiter, but this is a minor point.  I would not 

recommend that anyone take a kestrel “to play with” (as if the hunting of a kestrel were not a 

serious thing), or as a pet for a child.  This bird deserves a serious effort and commitment of time 

and energy. 

 I believe that regular attention is necessary.  Hunting success is maximized with frequent 
practice.  Personally, I do not like to hunt less than 4 times per week in season, and if my life were 
to change in such a way that this minimal dedication was impossible, I would have to consider 
giving up the sport.  Fortunately, hunting wild game (starlings and sparrows) with a kestrel need not 
be very time consuming.  I know plenty of people who hunt their kestrels successfully on their lunch 
breaks or while commuting to and from work.  I did this myself for years. 
  
No creo que la cetrería se pueda practicar bien por cualquier persona que no tenga tiempo 
suficiente para el deporte. El deporte (no importa cual ave se vuela) no toma grandes cantidades de 
tiempo, pero sí requiere atención diaria regular. Creo que el futuro cetrero debería ser honesto 
consigo mismo y preguntar, "¿Tengo un par de horas cada día para dedicarme a la formación, 
mantenimiento y la caza con una rapaz?" Un cernícalo requiere menos tiempo, quizás, que un 
pequeño accipiter, pero esto es un punto menor. Yo no recomendaría a nadie tomar un cernícalo 
para "jugar con" (como si la caza con un cernícalo no fuera una cosa seria), o como una mascota 
para un niño. Esta ave merece un serio esfuerzo y un  compromiso de tiempo y energía. 
  
Creo que es necesaria la atención regular. El éxito de la caza se maximiza con su práctica frecuente. 
Personalmente, no me gusta cazar menos de 4 veces por semana en la temporada, y si mi vida 
fuera a cambiar de tal manera que esta mínima dedicación fuera imposible, yo tendría que 
considerar el abandono de este deporte. Afortunadamente, la caza de animales silvestres 
(estorninos y gorriones) con un cernícalo no requiere mucho tiempo. Conozco un montón de 
personas que cazan con sus cernícalos con éxito en su hora del almuerzo o mientras van al trabajo y 
viceversa, yo mismo lo hice por muchos años. 
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Porque traduzir o livro? 

Este livro foi um dos primeiros que eu li quando comecei a me dedicar ao estudo da Falcoaria. Ele 

me deu noções básicas e muito importantes que me ajudaram a depois aprofundar mais no estudo, 

lendo obras mais complexas como o Understanding the Bird of prey do Dr. Nick Fox. Com certeza 

Matthew Mullenix escreveu uma obra de referência de indispensável leitura para todos os que se 

interessam pela arte, independente de qual ave terão no futuro. 

Como foi o processo? 

Depois que surgiu a vontade de traduzir este livro, entrei em contato com o Matthew Mullenix e 

pedi a autorização para a tradução. Eu falei da importância que a tradução da sua obra teria para 

nós brasileiros, e que meu trabalho seria totalmente gratuito, desde a tradução até a 

disponibilização do livro traduzido em versão digital. Ele aceitou e me apoiou postando nas redes 

sociais. Depois disso comecei a traduzir o livro, processo que creio que durou uns quatro meses. 

Como eu já conhecia bem a obra foi um pouco mais rápido. 

Qual a importância da tradução? 

Sabemos que infelizmente no Brasil a proficiência em inglês e espanhol ainda é pequena na maioria 

da população, e por isso o site Diário de Falcoaria surgiu para trazer conteúdo de falcoaria em 

português, para que assim todos possam ter acesso a teoria desta nobre arte.  

Como não temos muitos livros sobre falcoaria em português, na época da publicação da tradução 

só havia um livro lançado pela ANF sobre a Falcoaria em nosso idioma, a importância desta 

tradução é enorme.  Além de ter se tornado outra opção de leitura para os iniciantes, é o primeiro 

livro traduzido sobre uma espécie específica, então para quem tem ou deseja ter esta espécie é 

uma leitura indispensável. 

Planos futuros? 

Muitos planos e projetos já em andamento. O site continuará com força total, trazendo ainda mais 

entrevistas e reportagens especiais, onde vou aplicar todo o conhecimento adquirido no meu MBA 
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em Jornalismo Digital que estou concluindo agora. Inclusive meu TCC será sobre a Falcoaria, e 

depois de defendido será disponibilizado no meu site. 

O meu projeto de Educação Ambiental chamado Corujando por ai começará a funcionar, por 

enquanto já lancei um blog próprio cheio de matérias e entrevistas sobre animais exóticos e 

silvestres. E novas aves chegarão, assim como outras novidades! Continuem acompanhando meus 

sites e blogs que 2017 será um ano incrível! 

  

Chatting with Kátia Boroni 

  
 Why translating the book? 
This book was one of the first that I read when I began to devote myself to the study of Falconry. It 
gave me some very important and basic notions that helped me delve deeper into the study by 
reading more complex books such as Dr. Nick Fox's Understanding the Bird of Prey. Matthew 
Mullenix certainly wrote a work of indispensable reading for all those interested in this art, 
regardless of which bird they will have in the future. 
 
How was the process? 
After the desire to translate this book appeared, I contacted Matthew Mullenix and asked for the 
permission to translate it. I told him about the importance that the translation of his work would 
have for us Brazilians, and that my work would be totally free, from the translation to the 
availability of the translated digital version of it. He accepted and supported me by posting on social 
sites. After that I started translating the book, a process that I believe it took me about four 
months. As I already knew well the book it was a little faster. 
 
How important is this translation? 
We know that unfortunately in Brazil the proficiency in English and Spanish is still small in the 
majority of the population, and for that reason the Falconry Journal website has appeared to bring 
content of falconry in Portuguese, so that everyone can have access to the theory of this noble art. 
Since we do not have many books on falconry in Portuguese, at the time of publication of the 
translation there was only one falconry book published by ANF in our language, thus the 
importance of this translation is enormous. In addition to having become another reading option 
for beginners, it is the first book translated about a specific species, so for those who have or want 
to have this species it is an indispensable reading. 
 
Future plans? 
Many plans and projects are already in progress. The site will continue in full force, bringing even 
more interviews and special reports, where I will apply all the knowledge I´ve acquired in my MBA 
in Digital Journalism that I am concluding now. Also my monography will be about Falconry, and 
after being defended it will be available on my website. 
 
My Environmental Education project called Corujando por aí (“Owldering around”) will start 
working, for now I have launched a blog full of stories and interviews about exotic and wild animals. 
And new birds will arrive, as well as other news! Keep following my websites and blogs that 2017 
will be an incredible year! 
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Charlando con  Kátia Boroni 

  
¿Por qué traducir el libro? 

Este libro fue uno de los primeros que leí cuando empecé a dedicarme al estudio de la cetrería. Él 

me dio nociones básicas y muy importantes que me han ayudado a profundizar mis estudios en el 

tema, a través de la lectura de obras más complejas, tales como Comprender el ave de presa de Dr. 

Nick Fox. Sin duda Matthew Mullenix escribió una obra de referencia de lectura indispensable para 

todos que están interesados en el arte, independientemente de qué ave tendrán en el futuro. 

¿Cuál fue el proceso? 

Después de tener la voluntad de traducir este libro, me puse en contacto con Matthew Mullenix y 

pedí permiso para la traducción. He hablado acerca de la importancia de la traducción de su obra 

tendría para nosotros brasileños, y que mi trabajo sería completamente gratuito, desde la 

traducción hasta la disponibilidad del libro traducido en versión digital. Él aceptó y me apoyó 

publicando en las redes sociales. Después de eso empecé a traducir el libro, un proceso que creo 

que duró cerca de cuatro meses. Como ya había leído el libro fue un poco más rápido. 

¿Cuál es la importancia de esta traducción? 

Sabemos que, lamentablemente en Brasil el dominio de inglés y español es todavía pequeño en la 

mayor parte de la población, por lo que el sitio Diario de Cetrería surgió para proveer contenido de 

la cetrería en portugués, para que todos puedan tener acceso a la teoría de este noble arte. 

Como en la época de la publicación de la traducción sólo había un libro de cetrería publicado por 

ANF en nuestro idioma, la importancia de esta traducción es enorme. Además de haberse 

convertido en otra opción de lectura para los principiantes es el primer libro traducido en una 

especie específica, así que para aquellos que tienen o desean tener esta rapaz, es una lectura 

esencial. 

¿Planes futuros? 

Tengo muchos planes y proyectos ya en marcha. El sitio seguirá con toda su fuerza, con lo que más 

entrevistas e informes especiales, donde aplicaré todos los conocimientos adquiridos en mí MBA en 

Periodismo Digital que estoy terminando ahora. Incluso mi monografía será sobre la cetrería, y 

después de su presentación, ella estará disponible en mi sitio web. Mi proyecto de educación 

ambiental llamado Corujando por aí (Lechuzando por allí) empezará, por el momento ya he creado 

su propio blog con muchas reportajes y entrevistas acerca de los animales exóticos y salvajes.  Y 

nuevas aves llegarán, así como otras noticias. ¡Sigan mis sitios web y blogs que 2017 será un año 

increíble!  
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Iniciando * Starting * Empezando 

  
 Eu esperaria até o filhote estar com a plumagem completa 
antes de tomá-lo dos pais. Não há nenhum benefício em 
imprintar um quiri quiri nem pegá-lo como um brancher 
(antes de estar totalmente emplumado). Eu recomendaria 
aves criadas pelos pais pegas após eles estarem totalmente 
emplumados, e talvez terem matado um rato ou um pardal 
no recinto. Falcões imprintados são barulhentos e propensos 
a cobrir e carregar a presa. Falcões quiri quiri se tornarão 
mansos praticamente em qualquer idade, por isso não há 
necessidade de iniciá-los muito cedo. 

  
I would wait until the eyas was hard-penned before taking it from the parents.  There is no benefit 
to imprinting a kestrel nor to taking it as a brancher (prior to fully-feathered). I would recommend 
parent-reared birds taken after they are fully feathered and perhaps have killed a mouse or 
sparrow in the chamber.  Imprinted kestrels are noisy and prone to mantle and carry 
game.  Kestrels will become tame virtually at any age, so there is no need to start them very early. 
  
Yo esperaría que la cría estuviera con su plumaje totalmente completo antes de tomarlo de sus 
padres. No hay ningún beneficio en improntar un cernícalo americano ni tomarlo como un 
“brancher” (antes de estar totalmente emplumado). Yo recomendaría pájaros criados por los 
padres tomados después de que estén totalmente emplumados y tal vez después que hayan 
matado a un ratón o un gorrión en la muda. Cernícalos improntados son ruidosos y propensos a 
proteger y llevar a mano. Los cernícalos se convertirán mansos prácticamente a cualquier edad, por 
lo que no hay necesidad de empezar muy temprano. 

  Escape * Bagging 

 
Pode ser necessário apresentar um pardal ou estorninho como escape para um filhote, 
especialmente com o propósito de ensiná-los a olhar para lances desde um carro ou para fornecer 
treinamento que evite o hábito da ave carregar a presa. No entanto, falcões passageiros ou adultos 
(haggard*) não exigem o uso de escape para introduzi-los nas aves como presa. Eles certamente já 
sabem que pequenos pássaros são bons para comer. 
  
NT: Haggard: Ave capturada com plumagem de adulto. 
  
It may be necessary to present a bagged sparrow or starling to an eyas, especially for the purpose 
of teaching them to look for slips from a car or to provide anti-carrying training.  However, passage 

Dicas de treinamento por Matthew Mullenix 
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and haggard kestrels should not require bagging to introduce them to birds as quarry. They will 
almost certainly know already that small birds are good to eat. 
  
Puede que sea necesario presentar un gorrión o estornino como escape para un joven cernícalo, 
especialmente con el fin de enseñarles a buscar lances de un coche o para proporcionar un 
entrenamiento que evite llevar a mano. Sin embargo, cernícalos pasajeros o adultos  no deberían 
requerir escape para introducirlos a las aves como presa. Ellos seguramente ya saben que las aves 
pequeñas son buenas para comer. 
  

 Treinamento * Training * Entrenamiento 

 

Eu começaria assim que a ave é retirada dos pais, talvez poucas semanas 
depois de completada a sua plumagem. Quiri quiris são fáceis de treinar e 
aprendem rapidamente. Eu simplesmente os chamaria ao punho e, talvez, 
um lure ou um estorninho morto em uma corda. Eles devem estar prontos 
para voar livre quando eles venham imediatamente em um fiador 
(creance)  de cerca de 35 metros. O exato controle de peso é essencial para 
o sucesso do treinamento e da caça com os falcões quiriquiri. É algo que eu 
trato no livro American Kestrels em Modern Falconry. Conselhos 
semelhantes sobre como fazer isso podem ser encontrados nos escritos de 
Jennifer e Tom Coulson, Harry McElroy e outros. 
  
I would start as soon as the bird is taken up from the parents, perhaps a few weeks after hard-
penning. Kestrels are straightforward to train and they learn quickly.  I would simply call to the fist 
and perhaps a lure or dead starling on a string.  They should be ready to fly free when they will 
come immediately on a light line (creance) from about 35 meters. Exacting weight control is 
essential for successful training and hunting of kestrels.  It is something I cover in American Kestrels 
in Modern Falconry.  Similar advice on how to do this can be found in the writings of Jennifer and 
Tom Coulson, Harry McElroy and others.   
  
Me gustaría empezar tan pronto el ave sea sacada de sus padres, tal vez un par de semanas 
después del plumaje estar completo. Los cernícalos son fáciles de entrenar y aprenden 
rápidamente. Yo simplemente los llamaría al puño y tal vez al señuelo o estornino muerto en un 
hilo. Deben estar listos para volar libre cuando vengan de inmediato al fiador (Creance) de unos 35 
metros. Un exacto control de peso es esencial para el suceso en el entrenamiento y la caza con 
cernícalos. Es algo que yo enseño en el libro American Kestrels in Modern Falconry. Consejos 
similares sobre cómo hacer esto se puede encontrar en los escritos de Jennifer y Tom Coulson, 
Harry McElroy y otros. 

 Dificuldades * Challenges  * Dificultades 

  
O controle adequado de peso parece ser o maior obstáculo para a maioria dos falcoeiros. Depois 
disso, descobrir como reconhecer ou criar bons lances pode ser um desafio para aqueles que são 
novos na falcoaria com pequenas aves. Talvez um pouco mais do que com seus parentes maiores, 
os quiri quiris requerem um controle eficaz do peso, equipamento adequado e lances vantajosos. 
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Os quiri quiris, ao contrário de alguns outros falcões, prontamente irão cobrir a caça. Eles são 
dispostos e capazes de capturar pequenos pássaros em arbustos e edifícios, etc. Este aspecto de 
seu comportamento vem a calhar quando se caça pardais, por exemplo, que se reúnem em grande 
número e procuram abrigo em arbustos densos, máquinas e celeiros ou armazéns. Sparverius 
tendem a preferir lances curtos, e os voos mais bem sucedidos serão dentro de 15 metros; mas eles 
são capazes de voos longos também, sob as circunstâncias corretas. 
  
Proper weight control seems to be the largest hurdle for most falconers.  After that, figuring out 
how to recognize or engineer good slips can be a challenge to those new to hawking small 
birds.  Perhaps a bit more-so than their larger relatives, hunting kestrels require effective weight 
management, proper equipment and advantageous slips.  American kestrels, unlike some other 
falcons, will readily enter cover after game.  They are willing and able to run small birds down on 
foot in bushes and buildings, etc.  This aspect of their behavior comes in handy when hunting house 
sparrows, for example, which congregate in large numbers and seek cover in dense shrubs, 
machinery and barns or warehouses.  Kestrels tend to prefer short slips, and most successful flights 
will be within 15 meters; but they are capable of long flights also under the right circumstances. 
  
El control adecuado de peso parece ser el mayor obstáculo para la mayoría de los cetreros. Después 
de eso, encontrar la manera de reconocer o crear buenos lances puede ser un desafío para los 
nuevos a la cetrería con aves pequeñas. Tal vez un poco más que con sus parientes más grandes, los 
cernícalos requieren un efectivo control de peso, equipo adecuado y lances ventajosos. Cernícalos 
americanos, a diferencia de algunos otros halcones, fácilmente empezarán a cubrir después de la 
captura. Ellos son dispuestos y capaces de atrapar aves pequeñas en los arbustos y los edificios, etc. 
Este aspecto de su comportamiento es muy útil cuando se cazan gorriones, por ejemplo, que se 
congreguen en gran número y buscan refugio en arbustos densos, maquinaria y graneros o 
almacenes. Los cernícalos tienden a preferir los lances cortos, y los vuelos de mayor éxito serán 
dentro de los 15 metros; pero son capaces de vuelos largos también bajo las circunstancias 
adecuadas. 
 

 Isca * Lure * Señuelo 

Tive falcões que faziam numerosas passadas ao lure. Embora isto seja divertido para fazer e para 
assistir, eu acredito que os exercícios jump-up ou saltos verticais (chamar a ave na vertical a partir 
do chão para um poleiro em T, dezenas de vezes para receber picadinhas) são superiores ao lure fly 
como um meio para por um quiriquiri em forma e mantê-lo bem condicionado. 
  
I have had kestrels that would make numerous passes to the swung lure.  Although this is fun to do 
and to watch, I believe that “jump-up” exercises (calling the bird up vertically from the floor to a T-
perch overhead dozens of times for tidbits) are superior to lure flying as a means to get a kestrel in 
shape and keep it well-conditioned. 
  
He tenido cernícalos que hacían numerosos pases al señuelo. Aunque esto sea divertido de hacer y 
de ver, creo que los ejercicios “jump up” (que llaman el pájaro verticalmente desde el suelo a una 
percha T elevada decenas de veces por picaditas) son superiores al lure flying como un medio para 
conseguir un cernícalo en forma y mantenerlo bien acondicionado 
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Um iniciante sempre tem dúvidas de como será a chegada de sua primeira ave. Para 

se ter uma idéia das emoções e do início do treinamento de um aprendiz, Marco 

Antonio nos relata seus primeiros dias com a fêmea de falcão quiriquiri Amatíri. 

 
  

Relato do treinamento da Amatirí (Falco sparverius) 

 
Olá pessoal, sou o Marco Antonio, o Marquim, e contarei os principais 
fatos do treinamento que venho realizando com Amatirí até a presente 
data de 2/5/2016. 
  
Desde minha adolescência há 20 anos, quando tive meus primeiros 
contatos com as aves de rapina, sempre tenho observado e admirado 
essas magníficas aves, e no final do ano de 2013 aumentou meu desejo 
de possuir uma ave para falcoaria. Encontrei através da internet 

um primeiro contato com o projeto AMAR e o grupo CENAR onde tive 
grande ajuda no início dos estudos. Resolvi então tentar fazer os equipamentos necessários para a 
prática da falcoaria, e de lá pra cá venho me aperfeiçoando e os confecciono de maneira 
satisfatória. 
  
Agora que estava me sentindo confiante para adquirir a primeira ave, eu planejei adquirir uma  no 

final deste ano, mas surgiu a oportunidade da compra de uma ave de uma pessoa que estava sem 

tempo para treiná-la. Fechamos o negócio e a busquei em São Paulo, SP, é uma Falco sparverius 

nascida em outubro de 2015, a qual não tinha nome, e dei o nome de Amatirí, que significa raio na 

língua Tupinambá. 

  
 A ave chegou dia 1/4/2016,mansa mas não queria contato 

comigo, estava arredia e por vezes até agressiva, estava com 

peso alto 118 grs ( meu pedido ao antigo dono para 

evitar problemas de estresse na viagem). Imediatamente após 

a chegada ofereci codorna a qual a ave demorou a 

demonstrar interesse, mas comeu depois. Deixei passar a 
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noite ao lado da nova luva e demais equipamentos no poleiro que 

ela já usava. Pela manhã do dia 2/4/2016 pesei ela e vi que 

metabolizou 6grs. À tarde a coloquei na nova luva, que 

estranhou de início mas não demorou em acostumar, e a levei 

pela primeira vez ao campo de treinos onde coloquei ela num 

poleiro de campo e ofereci codorna que ela comeu de imediato. 

Para tentar diminuir a agressividade passei com ela o maior tempo 

possível na luva, levei ela na casa de parentes e amigos. A iniciativa deu bons 

resultados. 

  
No dia seguinte sempre à tarde voltei com ela ao campo, onde tentei oferecer codorna na luva, mas 
apesar de ela já ter feito vôos ao punho com o antigo dono ela não quis, então seguindo as 
orientações de um amigo falcoeiro experiente ofereci com uma varetinha e ela aceitou, fui 
diminuindo a distância até que ela já aceitava direto da minha mão. 
  

Alimentação na mão 

 
https://youtu.be/O7VslaM25RY 

 
Então comecei a baixar o peso para dar início aos treinos. Depois dessa etapa comecei a alimentá-la 
com picadinhas na luva que ela saltava e pegava e fui aumentando a distância gradativamente até 
ela saltar a três metros de distância. A etapa seguinte foi o fiador que eu fazia com um arame 
esticado entre dois troncos, onde colocava uma argola para amarrar a leash e a argola corria toda 
extensão do arame. Eu comecei a chama-la a três metros e fui sempre aumentando, e no final do 
primeiro treino com o fiador já apresentei o lure a ela com a carne correspondente ao seu total da 
alimentação diária , fora a picadinha da luva. 
  

Amatirí no fiador  

  https://youtu.be/Tsv-XLAzZew 
 

Foram poucos dias de treinos e com o peso baixando cada dia mais 
ela já atendia a chamados no fiador a 40 metros de distância, foi 
quando ao 19° dia de sua chegada, com o peso de 89grs e 
respondendo de imediato às chamadas foi o dia de voar livre pela 
primeira vez, o que ocorreu sem problemas e sempre finalizando 
com o lure com bastante comida. (90% da alimentação diária). 
 

  

Primeiro voo livre 

 https://youtu.be/uI9LrV20DRY 
 

https://youtu.be/O7VslaM25RY
https://youtu.be/Tsv-XLAzZew
https://youtu.be/uI9LrV20DRY
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Voo livre à longa distância 

 https://youtu.be/0p7bG2Vm8UE 
 
Nesses dias de voo livre ocorreu um imprevisto, ventava um pouco e Amatirí começou a brincar no 
vento fazendo algumas manobras e se distanciou um pouco, como já estava escurecendo não vi 
onde ela pousou, chamei por três vezes na luva e nada, somente quando rodei o lure que ela 
apareceu nem sei de onde. Os últimos dias tenho feito bastantes voos verticais e horizontais com 
ela para uma boa musculatura, em breve voltarei ao campo para concentrar nas passadas ao lure. 
  

 
Pessoal um grande abraço a todos, por hora é isso, só lembrando que é um relato pessoal sem a 

intenção de ensinar, ainda estou no aprendizado e muito feliz com os resultados. 
Até mais. 

Marco Faustino 
  

https://youtu.be/0p7bG2Vm8UE
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Hilário é biólogo, falcoeiro e o responsável pela visibilidade das importações de aves de rapina 

nos últimos anos no Brasil. Ele tem parcerias com vários criatórios na Europa, e já importou 

muitos falcões sacres, lanários e até mesmo a coruja das neves para o Brasil. Para quem acredita 

que ter uma ave europeia é algo impossível, saiba mais como funciona o processo de importações 

na sua entrevista a seguir. 

Hilario es biólogo, cetrero y el responsable por la visibilidad de las importaciones de rapaces en 
los últimos años en Brasil. Se ha asociado con varios centros de cría en Europa, y ha importado 
muchos halcones sacres, lanarios e incluso el búho nival a Brasil. Para aquellos que creen que 
tener un ave europea en Brasil es imposible, aprendan sobre el proceso de importación en la 
siguiente entrevista. 
 
Hilário is a biologist, falconer and the responsible for the visibility of the importation of birds of 
prey in recent years to Brazil. He has partnerships with several breeding centers in Europe and 
has already imported many saker falcons, lanners and even a snowy owl to Brazil.  For those who 
believe that having a European bird in Brazil is impossible, learn more about how the importation 
process works in the following interview. 

 

Entrevista/Interview Hilário Jr. 

Como surgiu a sua paixão pela falcoaria e qual foi a sua primeira ave de rapina? 

¿Cómo surgió su pasión por la cetrería y cuál fue su primera ave de presa? 

How did your passion for falconry start and what was your first bird? 

 Minha paixão pela falcoaria surgiu por meio da adoração por aves em geral que o meu tio e meu 

pai tinham. Então decidi ter meu primeiro quiri-quiri (Falco sparverius) em 2008 como pet, e só em 

2009 comprei meu primeiro falcão-aplomado (Falco femoralis) para começar a praticar a falcoaria. 

Mi pasión por la cetrería surgió a través de la adoración por las aves en general que mi tío y mi 
padre tenían. Así que decidí tener mi primero cernícalo (Falco sparverius) en 2008 como una 
mascota, y sólo en 2009 compré mi primer halcón aplomado (Falco femoralis) para iniciar la 
práctica de la cetrería. 
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My passion for falconry came through my admiration for birds in general that my uncle and father 
had. So I decided to have my first American kestrel  (Falco sparverius) in 2008 as a pet and only in 
2009 I bought my first aplomado falcon (Falco femoralis) to start practicing falconry. 
  

Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? 

¿Cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentaste? 

What were the biggest difficulties you faced? 

  
Quando comecei tive a dificuldade de encontrar um mentor, e 
como os preços dos cursos para mim na época eram muitos altos, 
eu comecei a aprender praticamente tudo sozinho, com literatura 
estrangeira, vídeos e prática com minhas próprias aves. Após 1 ou 2 
anos somente, encontrei algumas pessoas que se mostraram 
dispostas a me ajudar. 
 
Cuando empecé tuve la dificultad de encontrar un mentor, y como 

los precios de los cursos para mí en aquel momento eran muy altos, 

empecé a aprender casi todo solo, con la literatura extranjera, 

vídeos y practicando con mis propias aves. Solamente después de 1 

o 2 años que encontré algunas personas que estaban dispuestas a 

ayudarme. 

When I started I had the difficulty of finding a mentor, and as the course prices for me at that time 

were very high, I started learning everything by myself, with foreign literature, videos and practicing 

with my birds. Only after 1 or 2 years I met some people who were willing to help me. 

 Quais aves você tem hoje e qual a sua espécie favorita? 

¿Cuáles aves tienes hoy y cuál es tu especie favorita? 

Which birds do you have nowadays and which is your favorite species? 

    

Hoje possuo um macho de falcão-sacre (Falco cherrug) e um macho de falcão-lanário (Falco 
biarmicus), mas como estou sempre mexendo nas importações, logo logo terei mais alguma 
novidade!  Ter uma espécie favorita é uma pergunta difícil, sou tendencioso a gostar de aves do 
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gênero Falco sp., e entre eles acredito que seja o meu preferido o Black-shaheen-falcon (Falco 
peregrinus peregrinator), mas gosto muito de falcões-gerifaltes (Falco rusticolus) também. Contudo 
tenho despertado em mim um gosto antigo por açores (Accipiter gentilis ssp.) que estava 
adormecido, vamos ver o que o futuro me reserva. 
  
Hoy tengo un halcón sacre macho (Falco cherrug) y un macho de halcón Lanario (Falco biarmicus), 
pero como yo estoy siempre trabajando con importaciones, ¡muy pronto voy a tener más alguna 
novedad! Tener una especie favorita es una pregunta difícil, me interesan más las aves del género 
Falco sp., y entre ellas creo que mi favorito es el halcón Black-shaheen (Falco peregrinus 
peregrinator), pero me gusta mucho los halcones-gerifaltes (Falco rusticolus) también. Sin embargo 
ha despertado en mí el gusto antiguo por el azor (Accipiter gentilis ssp.) que estaba dormido, 
vámonos a ver qué pasará en el futuro. 
  
Today I own a male Saker falcon (Falco cherrug) and a male Lanner falcon (Falco biarmicus) but 
since I'm always dealing with importation, I'll soon have some news! Having a favorite species is a 
difficult question, I am inclined to like birds of the genus Falco sp., and among them I believe I am a 
big fan of the  Black-shaheen-falcon (Falco peregrinus peregrinator) but I really like the gyrfalcon 
(Falco Rusticolus) as well. However I have awakened in me an old passion for goshawks (Accipiter 
gentilis ssp.) that was asleep, let see what the future holds. 
   

Importação * Importación * Importation  

Como surgiu o seu interesse de começar a importar aves de rapina? 

How did you start getting interested in the importation of birds of prey? 

¿Cómo surgió el interés por la importación de las aves de presa? 

  

Essa é uma pergunta engraçada, eu comecei a querer importar aves 
de rapina antes mesmo de comprar o meu primeiro falcão-aplomado. 
Acredito que tudo começou quanto visitei alguns websites de 
criadores estrangeiros, buscando uma forma de ter o tão desejado 
falcão-peregrino (Falco peregrinus), para ser específico, o site do 
nosso grande mentor Dr. Nick Fox, no País de Gales. 
 

Esa es una pregunta divertida, empecé a querer importar aves de 
presa antes mismo de comprar mi primer halcón aplomado. Creo que 
todo empezó cuando visité algunos sitios web de los centros de cría 
extranjeros, buscando una manera de obtener el codiciado halcón 
peregrino (Falco peregrinus), para ser específico el sitio de nuestro 
gran mentor Dr. Nick Fox, en Gales. 
  
That's a funny question; I started wanting to import birds of prey even before buying my first 
aplomado falcon. I believe it all started when I visited some websites of foreign breeders, looking 
for a way to have the much-desired Peregrine Falcon (Falco peregrinus), and to be more specific, 
the site of our great mentor Dr. Nick Fox, in Wales. 
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Qual foi a primeira ave de rapina que você importou e quais foram as maiores 

dificuldades? 

¿Cuál fue la primera ave de presa que tú importaste y cuáles fueron las mayores 

dificultades? 

What was the first bird of prey that you imported and what were the biggest difficulties? 

  
As primeiras aves foram um falcão-peregrino e um falcão-sacre importados em 2014, com toda 
determinação e perseverança. Vendi todas as minhas aves nacionais, inclusive uma linda fêmea de 
Accipiter bicolor que tinha na época, para pagar um processo duvidoso no qual eu poderia ser 
lesado no exterior ou indeferido por alguns dos órgãos que na época não tinham informação 
necessária para autorizar a importação de rapinantes à pessoas físicas, e aprenderam com o meu 
processo. Digo isso com a experiência que tive no estado de SP e brevemente no aeroporto 
internacional de Guarulhos. 
  
As minhas dificuldades maiores foram com o IBAMA e MAPA em termo burocrático, e em termo 
psicológico a negatividade de “zilhões” de pessoas falando que eu era “louco” e que eu não 
conseguiria, porque “se fosse possível alguém antes já o teria feito”... Enfim, esta foi uma conquista 
minha e sem ajuda de terceiros para NADA, do começo até a chegada em GRU. Hoje a falcoaria 
nacional dispõe de algumas aves de alto nível e padrão europeu como sacres, açores e lanários, 
sem contar as Bubo bubo, em certa parte graças a este meu feito. Nunca tive nenhum 
reconhecimento público por escrito deste feito, mas tirei essa “trava” que todos tinham antes, de 
não poder ter uma ave europeia. Também não duvido que em algum momento alguém teria feito e 
expusesse o processo de importação como eu fiz. Gostaria de salientar que a minha importação 
não foi a primeira a ser feita, e sim a primeira a ser exposta de forma nacional, de forma que hoje 
todos no país se beneficiam. 

  
 Las primeras aves fueran un halcón peregrino y un halcón sacre importados en 2014 con toda la 
determinación y perseverancia. Vendí todas mis aves nacionales, incluyendo una hermosa hembra 
de Accipiter bicolor que tenía en el momento, para pagar un dudoso proceso en el que yo podría 
ser perjudicado en el exterior o tener mi proceso negado por algunos de los órganos que en ese 
momento no tenían información necesaria para autorizar la importación de rapaces a personas 
físicas y que aprendieron con mi proceso. Lo digo con la experiencia que tuve en el estado de SP y 
brevemente en el aeropuerto internacional de Guarulhos. 
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Mis mayores dificultades fueron con el IBAMA y MAPA en términos burocráticos, y  psicológicos la 
negatividad de "millones y millones" de personas que decían que yo era "loco" y que yo no sería 
capaz de hacerlo, ya que "si fuera posible, otra persona ya lo habría hecho antes "... De todos 
modos esta fue mi conquista y sin ayuda de terceros para NADA, desde el principio hasta la llegada 
en GRU. Hoy en día la cetrería nacional tiene algunas aves de alto nivel y estándar europeo como 
sacres, azores y lanarios, sin olvidar las Bubo Bubo, y de alguna manera eso es gracias a mi trabajo. 
Nunca he tenido un reconocimiento público por escrito de este hecho, pero cambie esta idea que 
todos tenían antes de que era imposible tener un ave europea. 
  
También estoy seguro de que en algún momento alguien lo habría hecho en mi sitio, y  enseñaría el 
proceso de importación de la manera que lo hice. Me gustaría señalar que mi importación no fue la 
primera a ser hecha, pero fue la primera que fue expuesta a nivel nacional, de manera que hoy 
todos en el país se benefician de ella. 
  
  
My biggest difficulties were with IBAMA and MAPA in bureaucratic terms, and in psychological 
terms it was the negativity of "zillions" of people saying that I was "crazy" and that I would not be 
able to do it, because "if it was possible, someone else would have done it before "... Anyway, this 
was my conquest and without the help from third parties for NOTHING, from the beginning until 
the arrival in GRU. Today national falconry has some birds of high level and with European standard 
like sakers, goshawks and lanners, not forgetting the bubo bubo, and in some way it´s thanks to my 
work. I´ve never had a written acknowledgment of this accomplishment, but I proved people that it 
was possible, that they could have a European bird. 
  
I´m also sure that at some point someone would have done it and exposed the importation process 
the way I did. I would like to point out that my importation was not the first one to be made, but it 
was the first one to be exhibited nationally, in a way that everyone in the country benefits from it. 
  

Como é o processo de importação e qual o seu custo aproximado? 

¿Cómo es el proceso de importación y cuál es su valor aproximado? 

How does the importation process work and what are the costs? 

  
 A burocracia é difícil para quem não conhece o processo e quer entrar nessa sozinho. Eu como já 
sei, tiro de letra. Mas basicamente é assim: 

  
 
1º encontrar o criador 
2º pagar a ave 
3º receber a CITES de exportação 
4º dar entrada junto ao IBAMA para adquirir a CITES de importação 
5º dar entrada junto ao MAPA de seu estado 
6º Conferir a documentação emitida e solicitar o envio da(s) ave(s). 
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No momento, por ser um serviço novo e em se tratar de moeda estrangeira, o custo de uma 
importação pode ser bem alto. Levando em conta a cotação do euro e dólar atual, e dos impostos 
pagos junto à receita federal para importações, um processo de uma única ave não deve sair por 
menos de R$ 10.000,00. 
  
La burocracia es difícil para aquellos que no conocen el proceso y quieren hacerlo por sí solo. Para 
mí que sé cómo hacerlo, es pan comido.  Pero básicamente es lo siguiente: 
 1º encontrar el creador  
 2º pagar el ave  
 3º recibir la CITES de exportación  
 4º adquirir el CITES de importación en el IBAMA  
 5º adquirir el documento MAPA de su estado  
 6º comprobar la documentación emitida y solicitar el envío de la (s) ave (s). 
 
 En el momento, ya que es un nuevo servicio y en lo cual se utiliza moneda extranjera, el costo de 
las importaciones puede ser bastante alto. Teniendo en cuenta el valor actual del euro y del dólar, y 
los impuestos pagados a la Agencia Tributaria para las importaciones, un proceso de un solo ave no 
debe salir por menos de R$ 10.000,00 reales (alrededor de 3 mil dólares). 
  
Bureaucracy is difficult for those who don´t know the process and want to do it on their own. As I 
already know how to do it, it´s a piece of cake for me. But basically it´s the following:  
1st find the breeder  
2nd pay for the bird  
3rd receive the CITES exportation document 
4th take the importation CITES to IBAMA  
5th take the MAPA document in your state  
6th check the issued documentation and request to send the bird(s).  
 
As it is a new service nowadays, and it´s in a foreign currency, the importation costs can be quite 
high. Taking into account the current value of the euro and dollar and the taxes paid to the IRS for 
importation, a single bird process should not cost less than R$10,000.00 reais (around 3 thousand 
dollars). 
  

Você tem parceria com alguns criatórios de aves da Europa. Atualmente você trabalha 

com quais deles? 

Tú tienes un acuerdo con algunos centros de cría en Europa. ¿Actualmente tú trabajas 

con  cuáles? 

You have a partnership with some breeding centers in Europe. Nowadays which ones do 

you work with? 

  
Sim, tenho parceria com vários criadores na Espanha, Itália e Alemanha, embora já tenha comprado 
aves também da Áustria, Bélgica, França e Inglaterra. Sempre busco fazer novos contatos para 
melhores preços e melhores aves. Hoje trabalho com o sr. Jörg Frye e seu criadouro de açores 
“Northern Goshawks” na Alemanha e o sr. Pietro Pottino e seu criadouro “Sparacia SRL” na Itália, 
embora seja também representante do Juan Antonio Sánchez, proprietário do “Nebli centro de 
Halcones” na Espanha. 
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Sí, me he asociado con varios criadores en España, Italia y Alemania, a pesar de que ya he 
comprado aves también de Austria, Bélgica, Francia e Inglaterra. Siempre trato de hacer nuevos 
contactos para mejores precios y mejores aves. Hoy trabajo con el Sr. Jörg Frye y su centro de cría 
de azores “Northern Goshawks” en Alemania y el señor Pietro Pottino y su centro de cría "Sparacia 
SRL" en Italia, aunque también sea el representante de Juan Antonio Sánchez, propietario del 
centro de cría “Nebli centro de Halcones” en España. 
  
Yes, I have partnered with several breeders in Spain, Italy and Germany, although I have already 
bought birds from Austria, Belgium, France and England. I always seek to make new contacts for 
better prices and better birds. Today I work with Mr. Jörg Frye and his breeding center “Northern 
Goshawks” in Germany, and Mr. Pietro Pottino and his center "Sparacia SRL" in Italy, although I am 
also a representative of Juan Antonio Sánchez, owner of the center "Nebli centro de Halcones " in 
Spain. 
  

Quais são as espécies que você mais importa? 

¿Cuáles son las especies que más importas? 

Which species do you import more? 

 

Sem sombra de dúvidas, o falcão-sacre (falco cherrug). Embora a demanda 
de açores (Accipiter gentilis) e lanários (Falco biarmicus) tenha aumentado 
bastante. 
  
Sin duda, el halcón sacre. Aunque la demanda de azores (Accipiter gentilis) 
y lanarios (Falco biarmicus) haya aumentado considerablemente. 
  
Without a doubt, the saker falcon (falco cherrug). Although the demand 
for northern goshawks (Accipiter gentilis) and lanner falcons (Falco 
biarmicus) has increased significantly. 

  

 Qual foi a ave mais exótica que você já importou? 

¿Cuál fue el ave más exótica que has importado? 

What was the most exotic bird you've ever imported? 

  
Creio eu que tenha sido a coruja-das-neves (Nictea scandiaca). 
Não penso que seja uma boa ave para o Brasil, é muito sensível 
e precisa de um ambiente bem controlado. Acredito que em 
algumas cidades com baixa umidade relativa do ar possa ser 
possível sua criação. 
  
Creo que ha sido el búho nival (Nictea scandiaca). No creo que 
sea una buena ave para Brasil, es muy sensible y necesita un 
entorno muy bien controlado. Creo que en algunas ciudades 

con baja humedad relativa puede ser posible su creación. 
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I believe it was the snowy owl (Nictea scandiaca). I don´t think it is a good bird for Brazil; it is very 
sensitive and needs a well-controlled environment. I believe that in some cities with low relative air 
humidity  it may be possible to have it. 
  

  Qual ave você gostaria de importar no futuro? 

¿Qué ave te gustaría importar en el futuro? 

Which bird would you like to import in the future? 

  
Isso é surpresa rsrs... Vamos ver como as coisas andam e logo mais estarei com algo super novo 
aqui em terras verde-amarelas. 
  
Eso es sorpresa ... Veremos cómo van las cosas y luego estaré con algo súper nuevo aquí en tierras 
Brasileñas. 
  
That's a surprise, lol ... Let's see how things go, and very soon I will be with something super new 
here in Brazilian lands. 
  

As corujas tem se popularizado no Brasil, quais espécies de corujas você já importou? 

¿Los búhos se han hecho populares en Brasil, que especies de búhos ya has importado? 

Owls have become popular in Brazil, which species of owls have you already imported? 

 

Pessoalmente não sou um superfan de 

corujas, mas confesso que fiquei 

impressionado com os Bufos-reais (Bubo 

bubo) que trouxe recentemente. Já importei 

as corujas-das-neves e bufo-reais. É difícil 

encontrar um criadouro confiável desses 

animais. 

  
Personalmente no soy un fanático por los 
búhos, pero confieso que me quedé 

impresionado con los Bufos-reales (Bubo bubo), que recientemente he traído. Ya he importado 
bufos nivales y bufos reales. Es difícil encontrar un centro de cría fiable de estos animales. 
   
Personally I am not a big fan of owls, but I confess that I was impressed with the  Eurasian eagle 
owls (bubo bubo) that I´ve brought recently. I´ve already imported snowy owls and bubo bubos. It is 
difficult to find a reliable breeding center for these animals. 
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Com qual idade e tipo de imprint as aves são enviadas para o Brasil?  

¿Con cuál edad y tipo de impronta las aves son enviadas para Brasil? 

How old and with which kind of imprint are the birds sent to Brazil? 

   
Se o criador for contatado antes do nascimento das aves, é possível tê-las aqui com três meses de 
idade, já que o processo de importação dura de dois a três meses. Assim que a ave nasce o criador 
pede a CITES Europeia, e em seguida a CITES de exportação no nome do comprador. Assim que ela 
chega eu peço a CITES de importação, e o processo demora mais uns dois meses. Então para quem 
prefere filhotes, a idade mínima que as aves chegariam aqui seria por volta dos três meses de 
idade. 
 
Alguns criadores enviam as aves imprintadas, outros não. No caso dos falcões eu ainda não tenho 
contato de um criador que faça imprint, todos os que eu importo são parentais, porém estou 
buscando novos criatórios para oferecer esta possibilidade também. No caso das corujas elas são 
sempre imprintadas, assim como os açores, que no momento só os consigo imprintados, ainda não 
consegui um criatório que os envie com imprint parental, apenas consigo açores parentais em 
matrizes já formadas com criadores aleatórios. 
  
Si el comprador se pone en contacto con el centro de cría antes del nacimiento de las aves, es 
posible tenerlas aquí con tres meses de edad, ya que el proceso de importación tiene una duración 
de dos a tres meses. Una vez que nace el ave,  el creador pide la CITES Europea, y luego la CITES de 
exportación en el nombre del comprador. Tan pronto como llegue yo pido la CITES de importación, 
y el proceso toma otros dos meses. Así que para aquellos que prefieren jóvenes, la edad mínima 
para que las aves lleguen aquí sería alrededor de tres meses de edad. 
  
Algunos criadores envían las aves improntadas, otros no. En el caso de los halcones yo todavía no 
tengo el contacto de un criador que impronte, todos los que importo son parentales, pero estoy en 
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busca de nuevos centros de cría para ofrecer también esta posibilidad. En el caso de los búhos ellos 
son siempre improntados, así como los Azores, que en el momento sólo los consigo improntados, 
aún no conseguí un criadero que me envíe con impronta parental, solamente consigo azores 
parentales en matrices ya formadas con centros de cría aleatorios. 
  

If the breeder is contacted before the birds are born, it is possible to 
have them here when they are three months old, since the importation 
process lasts from two to three months. As soon as the bird is born the 
breeder asks for the European CITES, and then the exportation CITES in 
the name of the buyer. As soon as it arrives I ask for the importation 
CITES, and the process takes another two months. So for those who 
prefer fledged birds, the minimum age the birds would get here would 
be around three months old. 
  
Some breeders send the birds imprinted, others don´t. In the case of the 
falcons I still do not have contact of a breeder that imprints them, all the 

falcons I import are parental, but I'm looking for new breeding centers to offer this possibility as 
well. In the case of owls they are always imprinted, just as the gowshawks, which at the moment I 
can only bring imprinted ones, I still have not obtained a breeding center that could send them with 
parental imprint, I can only bring parental gowshawks in couples already formed from random 
breeders. 
  

Como a importação de aves de rapina não disponíveis para compra no Brasil pode ajudar 

o crescimento da Falcoaria no nosso país? 

¿Cómo las importaciones de rapaces no disponibles para su compra en Brasil puede 

ayudar al crecimiento de la cetrería en nuestro país? 

How can the importation of birds of prey not available for purchase in Brazil can help the 

growth of Falconry in our country? 

  
 Acredito que alavancou em demasiado a qualidade das aves em nosso país, nos colocando em 
outra escala quando se trata de falcoaria internacional. Podemos trazer qualquer espécie pura para 
nosso país, como só começamos agora o céu é o limite. 
  
 Hoje a importação infelizmente é um feito para poucos falcoeiros nacionais, por ser algo custoso, 
mas em pouco tempo teremos melhores preços para o público no geral. Além disso, as aves 

importadas já estão sendo também trabalhadas em projetos 
de reprodução, melhorando assim os custos e ficando mais 
acessível aos nossos praticantes. 
  
Creo que ha apalancado mucho en la calidad de las aves en 
nuestro país y poniéndonos en otro nivel cuando se trata de 
la cetrería internacional. Podemos traer cualquier especie 
pura para nuestro país, estamos sólo empezando entonces 
el cielo es el límite. Hoy en día la importación 
infortunadamente es sólo posible para algunos cetreros 
nacionales, ya que es algo muy caro, pero en poco tiempo 
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vámonos a tener mejores precios para el público en general. Además de eso, las aves importadas ya 
están siendo utilizadas en proyectos de cría, mejorando de este modo el coste y así ellas serán más 
accesibles a nuestros practicantes. 
  
I believe that it has leveraged very much the quality of the birds in our country, putting us on 
another level when it comes to international falconry. We can bring any pure species to our 
country, as we are just starting there are no limits to us! Today importation is unfortunately a 
possibility only for a few national falconers as it´s expensive, but in a short time we will have better 
prices for the general public. Besides that, the imported birds are already being used on breeding 
projects, thus improving costs and it will make them more accessible to our practitioners. 
  

Contato * Contacto * contact 

https://www.facebook.com/hilario.junior.98?fref=ts 
  

https://www.facebook.com/hilario.junior.98?fref=ts
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Quando pensamos em falcoaria imediatamente o gavião asa de telha (parabuteo unicinctus) vem 
à nossa mente, mas apesar dele ser a ave mais popular voada hoje em todo o mundo, são várias 
as espécies usadas na falcoaria mundial com comprovada eficácia para o esporte.  O site The 
Modern Apprentice nos traz uma lista das espécies mais comuns na falcoaria, então vejamos a 
seguir quais são elas. 

  
Antes vale a pena recordar a diferença entre as ordens Falconiformes  e Acciptriformes, de acordo 
com William Menq, no site Aves de Rapina Brasil: 
  

“A Ordem Falconiformes é composta por uma única família, a Falconidae, representada pelos falcões e caracarás. 

Possuem formas e hábitos variados, distinguindo-se dos Accipitriformes em vários aspectos. Matam suas presas 

com o bico e não com as garras, possuindo um rebordo em forma de “dente” na parte superior do bico, usado 

para seccionar a medula espinhal de suas vítimas. Não constroem ninhos (exceto os caracarás), geralmente 

aproveitam ocos de árvores ou ninhos abandonados. Baseando-se em características morfológicas, ecológicas e 

etológicas, dividimos os Falconiformes brasileiros em três grupos: os falcões propriamente ditos (gênero Falco), os 

falcões-florestais (Micrastur eHerpetotheres), e os caracarás (Caracara, MIlvago, Daptrius e Ibycter)." 

 "A ordem Accipitriformes é composta por uma grande variedade de rapinantes diurnos de tamanhos variados, 

em geral possuindo bicos fortes e garras afiadas, nas quais utilizam para matar suas presas. Destacam-se 

também pela visão bastante aguçada, sendo capazes de localizar presas a grandes distâncias. Ocorrem em todas 

as regiões do planeta, exceto na Antártida, distribuídos em todos os tipos de habitats: florestas, savanas, 

desertos, áreas montanhosas até centros urbanos. A maioria dos Accipitriformes possuem uma expectativa de 

vida muito elevada, vivendo em média de 15 a 30 anos na natureza. Em geral, a fêmea é maior e mais pesada que 

o macho, e muitas espécies estabelecem relações monogâmicas. São geneticamente distantes dos Falconiformes, 

também se distinguem deles em algumas características comportamentais e morfológicas, como nas técnicas de 

construção de ninhos (muito primitivas nos Falconiformes), diferenças na anatomia do esqueleto, e etc. A ordem é 

composta pelas famílias Sagittaridae, Pandionidae e Accipitridae. Considerando uma série de aspectos 

morfológicos, etológicos e ecológicos, informalmente dividimos os Accipitriformes brasileiros em oito grupos: 

águias-buteoninas (Geranoaetus e Urubitinga), águias-pescadoras (Pandion), águias-açores (Spizaetus), harpias 

(Harpia e Morpnhus), gaviões-planadores (subfamílias buteonines e subbuteonines), gaviões-milanos (subfamílias 

milvine, pernine e elanine), açores (Accipiter) e tartaranhões (Circus).” 

 

  

http://www.themodernapprentice.com/birds.htm
http://www.themodernapprentice.com/birds.htm
http://www.avesderapinabrasil.com/
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Falconry Birds: As Aves mais usadas na Falcoaria 

  
Lydia Ash, no site The Modern Apprentice, nos traz a seguinte lista com as aves mais populares entre os 
falcoeiros: 
  

Gaviões (Hawks) 

 
Buteo swainsoni  - Swainson's Hawk - Gavião-papa-gafanhoto 
Buteo lineatus   - Red Shouldered Hawk 
Buteo jamaicensis -  Red Tailed Hawk – Búteo de cauda vermelha 
Buteo regalis  - Ferruginous Hawk - Gavião ferrugem 

  

 Accipters 
 
Accipiter striatus -  Sharp Shinned Hawk – Gavião miúdo 
Accipiter nisus  - Eurasian Sparrowhawk – Gavião da Europa 
Accipiter cooperii -  Cooper's Hawk – Falcão do tanoeiro 
Accipiter gentiles  - Goshawk - Açor 

http://www.themodernapprentice.com/birds.htm
http://www.avesderapinabrasil.com/buteo_swainsoni.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Red-shouldered_hawk
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAteo-de-cauda-vermelha
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferruginous_hawk
http://www.avesderapinabrasil.com/accipiter_striatus.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gavi%C3%A3o-da-europa
https://en.wikipedia.org/wiki/Cooper%27s_hawk
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7or
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Águias 

 
Aquila chrysaetos -  Golden Eagle – Águia dourada 

 

Falcões 

 
Falco sparverius  - American Kestrel – falcão quiriquiri 
Falco tinnunculus  - European Kestrel – falcão peneireiro 
Falco columbarius  - Merlin - Esmerilhão 
Falco femoralis  - Aplomado Falcon – Falcão de coleira 
Falco mexicanus  - Prairie Falcon - Falcão da Pradaria 
Falco peregrinus  - Peregrine Falcon – Falcão peregrino 
Falco cherrug  - Saker Falcon – Falcão sacre 
Falco rusticolus  - Gyrfalcon – Falcão gerifalte 
Falco biarmicus  - Lanner Falcon – Falcão lanário ou borni 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81guia-real
http://www.avesderapinabrasil.com/falco_sparverius.htm
http://www.avesderapinabrasil.com/falco_tinnunculus.htm
http://www.avesderapinabrasil.com/falco_columbarius.htm
http://www.avesderapinabrasil.com/falco_femoralis.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Prairie_falcon
http://www.avesderapinabrasil.com/falco_peregrinus.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Falc%C3%A3o-sacre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Falc%C3%A3o-gerifalte
https://en.wikipedia.org/wiki/Lanner_falcon
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Casos especiais 

  

Gavião asa de Telha 

É a espécie de ave de rapina mais popular da falcoaria mundial. Originária 
do sudoeste americano, esta ave trabalha em grupo e é altamente social, 
algo não comum entre as aves de rapina. Por este comportamento é 
chamada por muitos de lobo alado. É uma excelente escolha como primeira 
ave para os aprendizes, sendo recomendada tanto pela falcoaria americana 
como na europeia nestes casos. É considerada a mais divertida ave de se 
voar, normalmente os falcoeiros vão ao campo em grupos e voam juntos 
seus parabuteos.  Os gaviões asa de telha possuem muito em comum com 
os Red-tails chamados em português de búteo-de-cauda-vermelha (Buteo 
jamaicensis), outra ave também muito popular na Falcoaria Mundial. 

  
 

Corujas?? 
As corujas tem sido utilizadas na falcoaria com variada taxa de sucesso. De acordo com Lydia Ash, 
isso varia muito segundo as suas espécies. A bufo-real (bubo bubo) é mais comum na Europa e mais 
usada como uma “ave de display” (display Bird), do que como uma companheira de caça. Porém 
o corujão-da-virgínia ou corujão-orelhudo (bubo virginianus) tem sido utilizado também para a 
caça. Pelo estilo de caça silencioso e noturno, as corujas em todo o mundo são mais utilizadas como 
pets, ou para a educação ambiental e trabalhos publicitários. 

  
 
 

Ospreys?? 
Ospreys são conhecidos em português como águia-pesqueira ou águia-
pescadora (Pandion haliaetus). É uma espécie que segundo Lydia Ash 
causa muita curiosidade no meio da falcoaria sobre seu potencial para 
o esporte, porém ela relata que até então apenas um falcoeiro 
realmente conseguiu caçar com esta espécie. Há sempre falcoeiros 
interessados em testar o potencial de algumas espécies de aves de 
rapina no esporte, porém nem sempre isso é possível devido à 
legislação de cada país. 

http://www.avesderapinabrasil.com/parabuteo_unicinctus.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bufo-real
http://www.avesderapinabrasil.com/bubo_virginianus.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandion_haliaetus
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No Brasil 
As espécies mais usadas na Falcoaria no nosso país são: 
  
Parabuteo unicinctus - Gavião asa de telha 
Falco femoralis - Falcão de coleira 
Falco peregrinus - Falcão peregrino 
Falco sparverius -  Falcão quiriquiri 
Falco cherrug - Falcão Sacre ** 
  

 
 
Graças a recentes importações de aves de rapina da Europa, exemplares de falcões sacre já são 
usados no controle de fauna em aeroportos no Brasil. Porém, esta espécie ainda não é 
comercializada pelos criadouros Brasileiros. 
  
O Falco sparverius é pouco usado em trabalhos de controle de fauna devido ao seu pequeno porte, 
sendo possível, porém o seu uso no controle de pardais em galpões. 
  
Na reabilitação de aves de rapina os falcoeiros lidam com muitas espécies de aves nativas que não 
estão na lista acima, pois são aves resgatadas pelos órgãos ambientais. Após a avaliação da ave, se 
for possível a sua reabilitação, ela será condicionada utilizando as técnicas da falcoaria, e depois 
devolvida ao seu habitat natural. 
  

Até a próxima e bons voos! 
Kátia Boroni 

 

Referências 

  
http://www.themodernapprentice.com/birds.htm 
http://www.avesderapinabrasil.com/falconiformes.htm 
http://www.avesderapinabrasil.com/accipitriformes.htm 
  

Falco sparverius Falco peregrinus Parabuteo 
unicinctus 

Falco cherrug Falco femoralis 

http://www.avesderapinabrasil.com/parabuteo_unicinctus.htm
http://www.avesderapinabrasil.com/falco_femoralis.htm
http://www.avesderapinabrasil.com/falco_peregrinus.htm
http://www.avesderapinabrasil.com/falco_sparverius.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Falc%C3%A3o-sacre
http://www.themodernapprentice.com/birds.htm
http://www.avesderapinabrasil.com/falconiformes.htm
http://www.avesderapinabrasil.com/accipitriformes.htm
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Nossos sentidos muitas vezes nos enganam, uma pessoa de olhos fechados não poderia imaginar 
que tamanho barulho agudo e irritante poderia ser causado por uma ave tão pequena e frágil. Um 
falcão quiriquiri, com tamanho entre 21-31 cm e peso ao redor de 80-165g (White et al. 2013 apud 
MENQ, William) pode gritar de forma incrivelmente ensurdecedora. Os falcões de coleira também 
não ficam atrás, talvez um pouco menos agudos do que os quiriquiris, mas tão irritantes 
quanto.  Lembro-me bem da primeira vez que entrei no espaço onde eles estavam, era puro 
silencio antes de entrar no cômodo, e quanto mais tempo você ficava dentro dele, mais eles 
gritavam. Definitivamente, é insuportável. Obviamente, eu não fiquei dentro deste cômodo por 
muito tempo, imaginei que essas aves seriam vencidas pelo cansaço rapidamente, mas outra 
espécie me provou que nem sempre é assim. 
  
As corujas são caçadoras extremamente silenciosas. Suas penas são especiais: enquanto as outras 
aves de rapina possuem penas que produzem som ao voarem, as corujas com suas penas 
serrilhadas e macias não produzem som algum. Isso é essencial para o seu sucesso na caça, visto 
que elas caçam na escuridão e qualquer som alertaria sua presa. 

 
1- Pena de contorno. Essas penas preenchem a cabeça e a maior parte do corpo. 
Não possui especialização; 
 2 - pena auricular: preenche o disco facial, possui ramificações reduzidas e é 
permeável ao som;  
3 - penas refletoras: presentes em todo o contorno do disco facial, essas penas 
direcionam os sons para os ouvidos.  

  (Fonte: von Campenhausen & Wagner 2006). 

 
https://youtu.be/d_FEaFgJyfA 

https://youtu.be/hlKo42iPslg 

 
  
Podemos então inferir que as corujas são silenciosas, certo? Eu conheci duas corujas que me 
provaram o contrário. Em várias ocasiões, durante dias inteiros, uma delas era incansável em seus 
gritos, até que algum alimento lhe era oferecido. A outra não recebia alimento algum para calar 
seus berros, que findavam quando ela caia no sono ou limpava suas penas, para logo recomeçar. 
  
 Enfim, o que fez com que estas aves ficassem tão barulhentas? São todas aves de cativeiro, 
compradas de criadores legalizados, porém que sofreram processos de imprint alimentar, e ai 
basta abaixar o peso que a gritaria começa. Como estas aves citadas são mantidas sempre em peso 
baixo, o chamado peso de voo, elas nunca param de gritar ao ver pessoas próximas. Apesar de que 

https://youtu.be/d_FEaFgJyfA
https://youtu.be/hlKo42iPslg
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seu grito é mais estridente ao verem seus donos, qualquer ser humano desencadeia sua 
vocalização, que só termina no momento em que nos retiramos de seu campo de visão. 
 
 

“O termo imprinting foi criado pelo etologista Konrad Lenz que nos anos 30 do 
século XX começou a estudar o comportamento de algumas aves. Ele observou 
que ao nascerem, essas aves, passavam a se identificar com o primeiro animal 
que vissem se movimentando, em geral a sua mãe. Entretanto, ele notou que 
podia acontecer de por algum motivo essa identificação ocorrer até mesmo 
com um animal de uma outra espécie, e essas aves, especialmente patos e 
gansos, passavam a segui-la. Esse primeiro ser que eles viam se movimentando 
causava uma marca, uma impressão, um imprinting nessas aves, que 
determinava o seu comportamento. Konrad Lenz viu nessa característica um 
ato instintivo crucial para a sobrevivência dos recém-nascidos.” www.significadosbr.com.br 

 
  
Obviamente que aves que sofrem o processo de imprint corretamente, cujo peso é abaixado 
lentamente e com cuidado, cujo treinamento é adequado, não irão gritar como as aves citadas 
acima. Essas são exemplos de imprint mal feito, mas infelizmente casos assim são muito comuns, já 
que nem todos os proprietários de aves de rapina sabem como treinar adequadamente suas aves. 
  
Aves compradas filhotes sofrem o processo de imprint, e por isso tem tendência a vocalizarem. 
Aves criadas pelos pais tem menos chance de gritarem assim, porém não é impossível que o façam. 
  
Porque então alguém escolheria aves imprintadas, já que há este risco? Há vários motivos, e 
depende muito do uso da ave. Corujas não imprintadas, ou seja, criadas pelos pais não se tornam 
mansas como as criadas desde filhotes por nós, elas são um caso especial, como bem nos ilustra 
Jemima Parry Jones: 
  

"Eu acredito piamente que é cruel, imprudente e francamente terrível (tanto para a 
coruja quanto para o instrutor) treinar corujas que não tenham sido criadas à 
mão. Agora tenho a certeza de que há pessoas que fizeram isso e que vão 
dizer que é o mesmo que treinar uma ave de rapina diurna que tenha sido 
criada pelos pais. Eu sinto muito, mas não concordo. Nós tentamos treinar 
corujas "selvagens" - ou seja, criadas pelos pais aqui, e algumas espécies 
vão tentar morrer em vez de responder ao treinamento, outras 
permanecem muito selvagens, e nenhuma delas em nossa experiência 
gostam do treinamento. Nem acabam sendo agradáveis, mansas, aves 
amigáveis, ou tornam-se tão relaxadas sobre a vida como as criadas à 
mão. Para fazê-las trabalhar elas têm que ter o peso reduzido de forma 
bem dura, e simplesmente não vale a pena." Understanding owls 

  
Em entrevista cedida ao site Diário de Falcoaria, ela completa: 
  

"Como eu disse no princípio, as corujas pensam, se comportam e agem de forma diferente das aves de 
rapina diurnas. Sobre o assunto das aves de rapina diurnas eu particularmente não gosto de imprints, eu 
acho que as águias imprintadas podem ser muito perigosas, e eu não posso ver o motivo de imprintar um 
falcão, eles são muito fáceis de treinar e muito melhor em termos de boas maneiras se forem criados 
pelos pais. Eu começo a pensar que, eventualmente, as pessoas não vão se lembrar de como treinar uma 
ave criada pelos pais!!! Eu tenho um macho de Gavião da Europa  imprintado (accipiter nisus), o qual eu 
voo para minha própria satisfação, porém quase todas as aves que temos aqui são criadas pelos pais, 
incluindo o nosso açor. No entanto as corujas não são criadas pelos pais se vamos treiná-las. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Imprinting_(psychology)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Konrad_Lorenz
http://www.diariodefalcoaria.com/single-post/2015/11/3/Entrevista-Jemima-Parry-Jones
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 Como eu disse no meu livro, quando tentamos treinar essencialmente as corujas silvestres, têm sido 
muito mais difícil do que qualquer ave de rapina diurna, e eu sinto que não há nenhum motivo em colocá-
las em um tipo muito mais estressante de treinamento se não é necessário. Deixe-me acrescentar aqui 
que o estresse não é necessariamente uma coisa ruim, todas as coisas vivas lidam com o estresse 
diariamente, e em particular os animais em estado selvagem, é um acontecimento natural, no entanto, 
também é importante se certificar de que ele seja reduzido tanto quanto possível. 
  
 Não apenas eu tentei treinar corujas criadas pelos pais como também corujas selvagens feridas, mas 
tenho visto muitas destas sendo manejadas em centros de reabilitação nos EUA e levadas para lugares 
públicos para a educação ambiental. Eu raramente vi uma destas aves relaxada, sua linguagem corporal 
é sutil, mas perfeitamente possível de se ler, se você as observa como eu tenho feito nos últimos 60 anos. 
  
Então, por que fazê-lo se você não precisa. Nós tentamos usar a técnica do “cresh rear” com  todas as 
nossas (quando se cria na mão, mas as aves ficam sempre em grupo, junto com outros filhotes da mesma 
espécie), e até mesmo coloca-las na muda com outras para que elas permaneçam em parte corujas. 
Desta forma, você pode remover alguns dos problemas da criação de um imprint." 

  
Ronivon Vianna, do criatório Enfalco, o único que reproduz a espécie coruja de igreja no Brasil, 
em entrevista cedida ao site Diário de Falcoaria fala sobre a questão do imprint das corujas 
comercializadas por ele, e sobre a questão do barulho: 
  
  

"O processo de imprint de uma coruja é mais lento do que a de 
um rapinante diurno, ou seja ela leva mais tempo  para se 
imprintar com o ser humano. Desta forma se o intuito é se ter 
uma coruja imprint (com humanos) o melhor a se fazer é 
começar o processo o mais cedo possível e por um período mais 
longo, assim é importante manter o contato direto com 
humanos o maior tempo possível, de preferencia desde o 
nascimento , ou que pelo menos nas primeiras semanas de 
vida!  Na Enfalco, as corujas são criadas juntas em grupos de 
filhotes e com a exposição bastante acentuada ao convívio 
humano, por isso a colocação de “ Dual imprint : convivem com a  própria espécie e o ser humano “ , com 
ênfase ao total imprint , pois acentuamos bastante o contato com pessoas mais do que haveria de ser 
com outras aves de rapina criadas por nós. Lembrando que a meu conceito uma ave total imprint teria 
que ser isolada do convívio da sua espécie e ter convívio somente com humanos até a formação total do 
seu caráter , somente assim poderia se dizer que tal ave é um total imprint.  Optamos por criar corujas 
desta forma, pois foi observado que quando as mesmas são criadas pelos pais o seu nível de rejeição ao 
ser humano é enorme, tornando demasiado dificultoso o seu manejo! 
  
Bem, todo mundo queria uma coruja mansinha e silenciosa, certo?! Mas nem sempre isto é possível,  pois 
como foi mencionado anteriormente no processo de imprint de uma coruja é necessário o seu convívio 
com humanos desde o mais cedo possível, desta forma também reforça a chance de termos uma das 
mais  indesejadas  formas de imprint que é o “ imprint de comida “, ou seja a coruja entende que você é 
o provedor de alimento e vai procurar sempre pedir por comida quando sentir que você está por perto. 
Contudo, como também foi mencionado anteriormente isto varia de individuo para individuo, ou seja uns 
podem ser mais barulhentos que outros! 
  
Agora a pergunta : Existem formas de solucionar ou amenizar o problema da vocalização ?!  Sim, mas 
como tudo que se trata de comportamento depende de muitas variáveis! Algumas atitudes de manejo 
podem ajudar a diminuir a vocalização, tais como: procurar sempre oferecer a quantidade de comida 
correta no momento de fazer a alimentação, evitando também a falta de comida por um tempo maior 
que o necessário. Tentar conviver com o filhote por um período além daquele que for feita a alimentação, 
ou seja, evitar que o filhote te veja somente quando for alimenta-lo, mostrando para ele que a sua 

http://www.diariodefalcoaria.com/single-post/2015/12/28/Entrevista-Ronivon-Viana
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convivência faz parte da sua vida como um todo, e não somente como provedor de alimento. Deixe que 
ela se alimente sozinha (quando possível e com monitoramento ) em um pratinho, mas lembrando que 
dar comida no bico fortalece os vínculos, no entanto também trás consigo muitas vezes a dependência de 
alimentos . 
  
Outra forma bastante eficiente que é inclusive usada por nós, quando queremos uma coruja mansa, mas 
que não vocalize tanto consiste no seguinte manejo: Após a completa formação física do filhote, ou seja 
por volta dos 80 dias de idade, o mesmo é deixado por um período de uns 2 meses em um recinto aonde 
não há  convivência com humanos, nem mesmo visual , após este período ele é retirado do recinto , 
equipado e trazido novamente a convivência com pessoas. No inicio ele se apresenta um pouco arredio 
mas em poucas semanas volta a ficar manso e com um nível de vocalização muito baixo !” 

  
Outras aves de rapina como os falcões podem ou não ser imprintados, mas os objetivos são outros 
que a docilidade: pode ser para evitar que se afastem demais do falcoeiro, para que assim tenham 
um elo maior com ele e por tanto se diminua as chances de perda da ave. 
  
Hidelgardo Gomes, um respeitado falcoeiro que é muito experiente com a espécie Falcão de coleira 
(falco femoralis), fala sobre esta tendência de imprintar falcões em sua entrevista para o site Diário 
de Falcoaria: 
  
  

“Na minha humilde opinião, acredito que aves imprint são muito melhores para 
projetos de reprodução, não gosto nada desse tipo cria, prefiro aves criadas 
pelos pais. Sim, há diferença em tudo, exceto nas características biológicas 
da espécie é claro. Tem pessoas que falam que gostam de falcões imprint, 
por causa do vínculo com o falcoeiro, assim reduzindo o risco de perder a 
ave, o que não me faz mudar de opinião, pois já treinei falcões selvagens 
adultos e ficaram muito vinculados a minha pessoa, porém com uma grande 
diferença: não tinham vícios indesejáveis como os vícios que a maioria dos 
falcões imprintados adquirem. A maioria dos falcões imprint são muito 
dependentes dos falcoeiros, o que dificulta muito a evolução para falcoaria, salvo algumas exceções.” 

  
  
No caso dos gaviões asa de telha não há vantagens no seu imprint, pelo contrário, isso poderá 
causar uma gritaria sem fim. Como é uma espécie que mesmo criada pelos pais desenvolve um laço 
forte e duradouro com seu dono, além de ter um temperamento tranquilo e até mesmo dócil 
quando comparado a outras espécies, a maioria é comprada sem imprint. 
  
Então isso significa que serão aves silenciosas? Não exatamente, já que esta espécie pode 
desenvolver um imprint tardio e se tornar gritadora quando estiver com peso baixo. Leo Fukui, do 
criatório Fukui, especializado nas espécies parabuteo e sparverius, nos fala sobre a questão do 
imprint nos gaviões asa de telha e sobre como eles são criados no seu criatório 
em entrevista concedida ao site Diário de Falcoaria:  
  

"O Parabuteo unicinctus é conhecido por sua “facilidade” de amansamento e 
criação de vínculo com o falcoeiro e não vejo necessidade de humanizar ao 
extremo. Os ovos são chocados desde o dia 1 em incubadora. Após o 
nascimento os filhotes ficam sob meus cuidados por aproximadamente 5 
dias quando são entregues para serem criados pelos adultos e com estes 
ficam até completarem o desenvolvimento, em geral até as 16 semanas de 
idade, quando são disponibilizados para compra. É minha crença também que o 
trato dado pelos adultos aos filhotes supera o que eu possa oferecer, em termos de 

http://www.diariodefalcoaria.com/single-post/2016/2/2/Entrevista-Interview-Hildegardo-Gomes
http://www.diariodefalcoaria.com/single-post/2016/09/26/Entrevista-Leo-Fukui
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paciência e tempo de dedicação na sua criação. Para esta espécie em particular, não vejo uma boa 
relação custo-benefício na humanização. Os exemplares podem ser adquiridos a partir do momento em 
que recebem a anilha de identificação, mas , a idade sugerida é quando completa 16 ou 20 semanas de 
vida.. Acredita-se que nesta fase já estão com desenvolvimento físico e principalmente mental, mais 
completo. Mesmo assim, nesta espécie, há indivíduos que podem ter o que se chama de 'imprint tardio'." 

  
Jennifer e Tom Coulson, em sua obra The Harris’s Hawk Revolution falam sobre este tema tão 
polêmico, e ensinam como evitar a vocalização excessiva: 
  

“Muitos gaviões asa de telha jovens criados em cativeiro gritam pedindo comida (food-beg), mesmo que 
você não tenha feito absolutamente nada de errado. Alguns gritam antes do treino começar. Felizmente, 
a maioria grita somente em seu primeiro ano. Pode ser frustrante quando um jovem gavião concentre-se 
em gritar e não a caçar. Tenha paciência, pois logo que ele tenha caçado alguns coelhos, ele irá se 
silenciar. Muitas coisas que os falcoeiros fazem poderão incentivar os gritos. Abaixar o peso rápido 
demais ou abaixar muito é a causa número um de excesso de vocalização.  Alimentar totalmente o 
gavião na luva e dar pequenas porções de carne nela (chamado em inglês de tidbit) com demasiada 
frequência poderá também encorajar a vocalização excessiva. 
  
 Deixar habitualmente um jovem gavião na caixa de transporte ou encapuzado o dia todo quando ele 
está com peso baixo é outra causa comum.  O gavião sabe que o falcoeiro é o fornecedor de alimentos, e 
quando o seu peso está baixo, fica desesperado para comer. Ele não pode sair da caixa para obter 
alimentos, por isso grita para seu pai (o falcoeiro), para obter alimentação e atenção. Reduzir o peso do 
gavião sem treiná-lo pode também incentivar os gritos porque o gavião fica aborrecido, se sente isolado 
e anseia por comida e atenção. Expor um jovem gavião a outra ave gritadora é outra causa comum (cap. 
7). Se você absolutamente tem que evitar gritos, você pode considerar obter uma ave de dois anos de 
idade, que já tenha sido criada por alguém. A outra opção seria capturar um passageiro e esperar que ele 
não grite (alguns o fazem).  
  
Evitar gritos nem sempre é possível com um jovem gavião criado em cativeiro, mas minimizar gritos 
certamente o é. Um fator que pode ajudar a reduzir a gritaria é obter um gavião com cerca de 20 
semanas de idade. Outro fator é a mansidão de base genética da linhagem, com gaviões mais mansos 
sendo mais propensos a gritar. O grau de associação de alimentos com seres humanos durante a criação 
também pode influenciá-lo a gritar. Alguns criadores criam os filhotes de gavião na mão até que 
completem 12-14 dias, antes de coloca-los junto aos seus pais. Nós não recomendamos criar filhotes na 
mão para além de 5-7 dias, porque ao fazer isso poderá ocorrer tanto o imprint quanto a vocalização 
excessiva. (cap.16). 
  
O falcoeiro pode ajudar a minimizar ou possivelmente até mesmo evitar os gritos eliminando quase toda 
a associação com os alimentos.  A refeição do dia pode aparecer magicamente através de uma rampa de 
alimentação. O falcoeiro pode restringir as picadinhas ( tidbitting) na luva ao mínimo, chamando o 
gavião ao lure ou ao poleiro em T ao invés de na luva. O falcoeiro deve também reduzir o peso de forma 
gradual e tão pouco quanto seja necessário para obter uma boa resposta no campo. Por fim, leve o 
gavião à caça assim que possível, e o apresente à presa. Se ele gritar muito no campo de forma que não 
esteja procurando presas, guarde a ave ou deixe que ele pegue um rato ou jovem coelho para focar a sua 
mente. 
  
A maioria dos gaviões asa de telha que nós treinamos gritou uma parte do seu primeiro ano de vida. Isso 
é devido ao fato de que nós intencionalmente escolhemos os filhotes mais mansos das nossas linhagens 
selecionadas pela docilidade. (cap.15). Se ter um gavião gritador durante o seu primeiro ano é o preço 
para se ter um gavião sedento por sangue com um temperamento dócil, nós iremos alegremente aceitar 
um pouco de gritos.” 

  
Pelas palavras dos Coulsons podemos concluir que não há como evitar totalmente a vocalização, 
porém com o manejo e treinamento adequados você consegue evitar que sua ave se torne uma 
gritadora. 
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Lembrando que treinar adequadamente uma ave de rapina é complexo, por isso o recomendável é 
que antes de adquirir uma você estude sobre a espécie e sobre o seu treinamento, faça cursos de 
manejo, busque apoio em associações ou grupos de falcoaria, e se possível tenha contato com uma 
ave da mesma espécie escolhida. Essa preparação prévia evitará erros que podem parecer 
pequenos, mas que serão determinantes para problemas como a gritaria ou a agressividade 
extrema. 
  
Caso você já tenha uma ave gritadora, não desista dela! Há formas de minimizar esta vocalização, 
por isso peça ajuda a um falcoeiro experiente e faça o que for necessário para que a sua 
convivência seja melhor. Seus vizinhos, e seus ouvidos, agradecem! 
  

Bons voos a todos! 

Kátia Boroni 
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Muitas vezes não sabemos a dimensão exata de como a interferência humana prejudica as espécies de fauna e flora 

nativas. As aves de rapina, por estarem no topo da cadeira alimentar, são afetadas por inúmeras substâncias químicas 

usadas nas suas presas, como venenos e antibióticos. O chumbo também pode matar as aves causando envenenamento 

ao comerem carcaças de animais caçados por arma de fogo. A energia eólica é uma fonte limpa e sustentável, mas 

mata milhares de rapinantes que ao planarem perto dessas estruturas são sugados e atingidos pelas suas hélices e 

feridos mortalmente. Saber as causas do impacto humano na população dos rapinantes é o primeiro passo para evitar a 

sua dizimação. Abaixo segue um breve texto sobre as questões emergenciais de conservação, traduzido do site Raptor 

Search Foundation. 

  
   

Questões emergenciais de conservação 
* Emerging Conservation Issues * 

Traduzido de:  http://www.raptorresearchfoundation.org/conservation 

  
Como predadores no topo da cadeira alimentar, as  aves de rapina muitas vezes existem em baixas 
densidades e apresentam baixas taxas reprodutivas. Rapinantes normalmente exigem grandes 
áreas cultivadas para buscarem o seu alimento, eles precisam de populações de presas saudáveis 
para sua dieta, muitas vezes eles tem dietas especializadas, e eles têm uma propensão a concentrar 
toxinas ambientais. Por estas razões as aves de rapina são vulneráveis e sensíveis a mudanças no 
ambiente e, portanto, podem servir como indicadores de uma biodiversidade mais ampla e da 
saúde ambiental. Em todo o mundo existem numerosos exemplos de aves de rapina afetadas nos 
seus níveis populacionais por toxinas ambientais e mudanças no uso da terra. 

  
• Historicamente, os falcões peregrinos, águias carecas e outras aves de 
rapina diminuíram na América do Norte e Europa com o uso agrícola do 
DDT. As populações subsequentes se recuperaram depois que o DDT foi 
proibido no início dos anos 1970, mas demorou cerca de 30 anos para 
que as populações de algumas espécies conseguissem se recuperar o 
suficiente para que elas fossem removidas da lista de espécies ameaçadas 
de extinção nos EUA. 

  

http://www.raptorresearchfoundation.org/conservation
http://www.raptorresearchfoundation.org/conservation
http://www.raptorresearchfoundation.org/conservation
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• Hoje, nos Estados Unidos, o criticamente ameaçado Condor da 
Califórnia (Gymnogyps californianus) não consegue sobreviver na 
selva, como resultado do envenenamento por chumbo causado 
por restos de munição nas carcaças dos animais abatidos pela caça 
com arma de fogo. 
 
 

 • Águias Carecas e Águias Douradas também morrem com esta 
fonte de exposição ao chumbo, embora os impactos nos seus níveis populacionais sejam difíceis de 
discernir.  

  
• No Sul da Ásia, três espécies de abutre-de-bico-longo têm sido dizimadas por resíduos de 
diclofenaco, um produto farmacêutico usado para tratar o gado que, posteriormente, torna-se 
alimento para os abutres. O Diclofenaco é o princípio ativo de remédios populares como a 
Cataflam, Gelol, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
• A colisão de aves de rapina com turbinas de energia eólica é uma preocupação atual; estas 
turbinas estão muitas vezes localizadas em áreas de vento constante favoráveis para a migração de 
aves de rapina, pelas mesmas razões. 
 
 • A Eletrocussão em linhas eléctricas continua a ser uma 
ameaça para as aves de rapina em todo o mundo, apesar 
dos avanços no design dos postes e claros benefícios para 
as empresas de energia ao minimizarem a eletrocussão. 
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• O abatimento por arma de fogo, ou outras formas de perseguição direta 
humana, ainda é um problema significativo de conservação em todo o 
mundo, apesar de décadas de sensibilização do público e de divulgação. As 
Harpias, por exemplo, são dizimadas do seu habitat na floresta tropical na 
América Central, por caça com arma de fogo, antes mesmo de a floresta ser 
desmatada. 
 
 

  
• A perda de habitat é um problema para muitas espécies endêmicas de ilhas em 
que a amplitude da espécie é limitada pelo tamanho da ilha e pelo habitat 
restante disponível. Por exemplo, o Buteo ridgwayi, uma espécie endémica da 
ilha caribenha de Hispaniola agora é encontrado apenas em um pequeno trecho 
de floresta no Parque Nacional Los Haitises. Tais espécies de amplitude limitada 
são vulneráveis a eventos estocásticos naturais, como furacões, incêndios ou 
doença. 
  
  

• Outro exemplo é a águia das Filipinas (Pithecophaga jefferyi); na 
terra natal desta espécie a floresta de planície foi quase totalmente 
devastada, e apenas pequenos fragmentos nas encostas mais 
íngremes das montanhas permanecem protegidos do machado. 
Batalhas entre forças do governo e insurgentes tornam a conservação 
desta espécie ainda mais difícil de enfrentar do que o habitual. 
  
  

 

Referência: 

http://www.raptorresearchfoundation.org/conservation 

 

 
 

http://www.raptorresearchfoundation.org/conservation
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Pododermatite: um problema muito 
sério porém pouco notado 

M.V. Rafael Nudelman 
CRMV-Rj 11684 

Prosilvestres 

  

Pododermatite ou bumblefoot, é o nome dado a uma afecção muito comum em aves de rapina 

porém poucos dão a devida atenção, uma vez que está enfermidade pode ser muito séria e levar a 

graves problemas de saúde, podendo ainda comprometer a vida da ave. 
   

É caracterizada por uma lesão na sola da pata da ave. Sendo muito frequente em aves de rapina 

mantidas em cativeiro, seguindo uma ordem de susceptibilidade, os falcões, gaviões e corujas são 

os mais acometidos. 

  

A pododermatite pode evoluir desde uma simples lesão epitelial do 

coxim a uma osteomieliete. Inicialmente a lesão pode iniciar apenas 

com uma inflamação podendo levar a infecção. Inicialmente a 

pododermatite começa com um pequeno ponto preto na sola, com 

reação de inflamação (hiperemia – tecido vermelho, quente). Com a 

evolução e inoculação de possíveis bactérias, a evolução é rápida e 

passa a não só acometer a pele, mas como invadir o tecido 

subcutâneo, podendo evoluir para um abscesso e comprometer o 

tendão, chegando a rompe-lo em casos mais avançados. Pode 

ocasionar também uma artrite séptica do osso sesamóide do 

segundo digito, e ainda pode comprometer até mesmo o osso, levando a um quadro chamado 

osteomielite (quadro gravíssimo de infecção). Infecções crônicas podem evoluir a endocardite 

(“inflamação do coração”) bacteriana. 
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Quando acomete o tendão e rompe, essa ave pode perder a mobilidade dos dedos (dígitos) e 

perder a possibilidade de preensão (captura de presas). Os casos de osteomielite são de gravidade 

alta, podendo levar a ave a morte! 

As bactérias associadas aos casos de pododermatite, incluem Staphylococcus sp., Escherichia coli, 

streptococcus sp., Clostridium sp., como os principais agentes envolvidos, por isso antibióticos 

específicos são necessários, assim como algumas vezes coletar material e enviar para cultura e 

antibiograma. 

  

A predisposição está relacionada à poleiros inadequados, sobre peso (obesidade), dieta 

inadequada, falta de vitaminas, higiene do local, problemas cardíacos entre outros. O diagnostico é 

realizado através de um minucioso exame clinico do médico veterinário, porem exames 

complementares como hemograma, bioquímica, cultura do exudato e exame radiográfico ajudam o 
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diagnóstico e prognóstico da lesão, assim como também para avaliar e saber o estado de saúde da 

ave. 

  

O tratamento e o prognóstico dependem do grau de lesão, podendo necessitar de intervenções 

cirúrgicas em casos mais graves (avançados). Por isso, a observação constante da ave e dos pés é 

extremamente importante, pois o diagnóstico precoce favorece o tratamento e o prognóstico! 

  

Medidas preventivas incluem dieta balanceada, poleiro corretos, higiene constante dos poleiros e 

piso do local da ave, piso adequado, assim como evitar o sobrepeso. 

  

Sendo assim, apesar de ser muito comum e frequente essa afecção e a principio não ter maiores 

comprometimentos, é importante sempre ficar atento ao inicio da lesão para evitar maiores 

complicações e comprometer a saúde da ave. 

  

Pequenos sinais como apoiar menos o membro acometido, evitar segurar o alimento com a pata 

acometida, perda de peso progressiva são sinais que podem sugerir essa afecção. Para um 

tratamento adequado, deve-se procurar um médico veterinário especializado em animais 

silvestres, realizar os exames solicitados e aderir ao tratamento prescrito. 

  

Qualquer dúvida, estou a disposição para ajudar! 
  

M.V. Rafael Nudelman 

CRMV-Rj 11684 

nudelmanvet@gmail.com 

Prosilvestres – Medicina de Animais Silvestres www.prosilvestres.com.br 

  
 
  

mailto:nudelmanvet@gmail.com
http://www.prosilvestres.com.br/
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O que é Educação Ambiental? 
"Processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva para a questão 

ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem adequada, contribuindo para o 

desenvolvimento de uma consciência crítica e estimulando o enfrentamento das questões 

ambientais e sociais. Desenvolve-se num contexto de complexidade, procurando trabalhar 

não apenas a mudança cultural, mas também a transformação social, assumindo a crise 

ambiental como uma questão ética e política."  MOUSINHO, P. Glossário. In: Trigueiro, A. 

(Coord.) Meio ambiente no século 21.Rio de Janeiro: Sextante. 2003. 

 

O Corujando por aí é um projeto que visa demonstrar a importância das aves de rapina, animais 

exóticos e silvestres para o equilíbrio ecológico, e conscientizar sobre a necessidade de sua 

conservação. Ele é um projeto do site Diário de Falcoaria que acabou de ganhar um blog próprio, 

onde haverá matérias e entrevistas sobre animais exóticos e silvestres, conservação, reabilitação e 

muito mais temas de Educação Ambiental. 

 

Visitem o novo blog e não se esqueçam de curtir a sua página no 

Facebook. 

https://corujandoporaiea.blogspot.com.br 

https://www.facebook.com/corujandoporai/ 

  

https://corujandoporaiea.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/corujandoporai/
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Chaveiros de feltro de aves de 
rapina. São mais de 20 espécies de 
gaviões, falcões, águias e corujas. 
Peça logo o seu! Enviamos para todo o 
Brasil. 

www.facebook.com/felthawk 

 

  

http://www.facebook.com/felthawk
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Contato dos Fornecedores 
 

Artezanato Cetrero www.artezanatocetrero.com.br 

Cetreria Nazca https://www.facebook.com/CetreriaNazca 

Ateliê Roma https://www.facebook.com/atelierromafalcoaria/?fref=ts 

FM Capuzes www.facebook.com/FMcapuzes 

Cetreria Blacksmith www.facebook.com/Cetreria-BlackSmith-

185295571866445/?fref=ts 

Capachos Guimarães http://loja.capachosguimaraes.com.br/ 

Marshall http://marshallradio.com 

Noble Falconry http://noblefalconry.com 

MTK http://www.mtkbrasil.com.br/ 

 

  

http://www.artezanatocetrero.com.br/
https://www.facebook.com/CetreriaNazca/?fref=ts
https://www.facebook.com/CetreriaNazca/?fref=ts
https://www.facebook.com/atelierromafalcoaria/?fref=ts
https://www.facebook.com/atelierromafalcoaria/?fref=ts
https://www.facebook.com/FMcapuzes/?fref=ts
http://www.facebook.com/Cetreria-BlackSmith-185295571866445/?fref=ts
http://www.facebook.com/Cetreria-BlackSmith-185295571866445/?fref=ts
http://www.facebook.com/Cetreria-BlackSmith-185295571866445/?fref=ts
http://www.facebook.com/Cetreria-BlackSmith-185295571866445/?fref=ts
http://loja.capachosguimaraes.com.br/
http://loja.capachosguimaraes.com.br/
http://marshallradio.com/
http://marshallradio.com/
http://noblefalconry.com/
http://www.mtkbrasil.com.br/
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www.diariodefalcoaria.com 

www.diariodeestudosdefalcoaria.blogspot.com.br 

www.facebook.com/diariodeestudosdefalcoaria 

www.instagram.com/diariodefalcoaria 

diariodefalcoaria@gmail.com 

www.corujandoporaiea.blogspot.com.br 

www.facebook.com/corujandoporai 

www.instagram.com/corujandoporaiea 

corujandoporaiea@gmail.com 

Nos acompanhe nas mídias sociais! 
Follow us on social media! 

 Síguenos en las redes sociales!  
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