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Entrevista 
Denis Cisneros 
Denis Cisneros é de Mirasflores, um dos 
distritos que fazem parte da província de 
Lima, Peru. É um bairro agradável perto do 
mar, e sua beleza hoje não se parece com 
quando ele era criança, quando havia 
muitos parques abandonados, mal cuidados 
com arbustos cheios de pássaros, e então 
ele e seus amigos caçavam muito lá com 
seus falcões quiri quiris.  

 

Falcoaria 
Desde que nasceu Cisneros já vivia rodeado 
de falcões. Seu tio e seu amigo Lucho 
Bertocchi foram os que lhe ensinaram tudo 
sobre falcoaria, quando ele tinha cerca de 
12 anos de idade. Sua primeira ave foi um 
falcão quiriquiri (Falco sparverius), só 
porque Lucho sempre dizia para ele: "Olhe 
se você quer ser um bom falcoeiro, comece 
com um quiriquiri, porque é um pássaro 
difícil de controlar o peso, o quiriquiri vai te 
ensinar muito para você ter outros tipos de 
aves depois." Cisneros treinou oito falcões 
quiriquiris que lhe ensinaram muito, e só 
depois deste aprendizado ele começou a 
voar outras aves de rapina. 

Sua maior dificuldade em falcoaria era a 
falta de informação. Em seu país não havia 
livros de falcoaria, o único livro de falcoaria 

era a "Arte da falcoaria", de Felix Rodriguez 
de la Fuente, do amigo Lucho Bertocchi que 
o emprestou. Numa época em que não 
havia internet, e toda comunicação era 
apenas por meio de cartas, as coisas eram 
muito difíceis. 

Hoje as coisas são diferentes, os livros são 
acessíveis e existem muitos sites e grupos 
para trocar informações. Cisneros acredita 
que a falcoaria avançou muito por tudo isso, 
e até mesmo pelos novos dispositivos que 
ajudam o falcoeiro, como o GPS e a 
telemetria. Hoje ele gosta de ler os livros de 
Nick Fox e Harry McElroy. 

Não pergunte a ele sua espécie favorita, 
porque ele realmente diz que não tem. Ele 
ama todas as aves de rapina, e hoje em dia 
voa gaviões asa de telha (Parabuteo 
unicinctus), o gavião bombachinha grande 
(Accipiter bicolor), o falcão de coleira (Falco 
femoralis) e o Falcão peregrino. 

"Se eu tivesse que escolher um 
favorito ou o que melhor se 
desenvolve, que caça tudo é o gavião 
asa de telha (Parabuteo unicinctus), 
o bicolor é muito rápido, o femoralis 
tem os mais belos voos, muitas vezes 
mais duradouros do que os dos 
peregrinos, os parabuteos não 
precisam de grandes espaços para 
caçar, caçam de tudo, de pássaros a 
grandes presas, eu não sei, tudo que 
eu quero eu caço com o gavião asa 
de telha, as presas daqui de Lima, e 
na serra eu também caçava 
perdizes, onde se pensava caçar uma 
perdiz com um gavião asa de telha 
na província de Julian Aca, 4380 
metros acima do nível do mar? 
 

Ele está muito interessado em voar o falcão 
de peito laranja (Falco deiroleucus) e o 
Tauató-pintado (Accipiter poliogaster). 



REVISTA DIÁRIO DE FALCOARIA – 5ª EDIÇÃO -  
WWW.DIARIODEFALCOARIA.COM 

03 de Julho 
de 2018 

 

18 
 

"Aqui, na verdade este falcão não foi 
explorado, eu fiz voos com o lure, mas nada 
mais, mas eu queria ver a sua evolução, eu 
não tenho mais, morreu. E o outro que eu 
sei que ninguém ainda treinou é o nosso 
falcão, o Tauató-pintado (Accipiter 
poliogaster). Esta espécie eu gostaria de 
voar, não sei se é como o bicolor, mas me 
encantaria voá-la." 

Controle no aeroporto 
 

Durante sete anos sua empresa foi 
responsável pelo controle biológico do 
aeroporto de Jorge Chávez, o principal 
aeroporto do Peru. Hoje ele não trabalha 
mais lá, mas ele nos conta como era seu 
trabalho diário com aves de rapina: 

"Nós ganhamos a proposta de trabalhar 
com controle biológico no aeroporto Jorge 
Chávez em Lima, e nós o fizemos com muita 
seriedade. Nós trabalhamos por sete anos 
neste aeroporto, que é o principal aeroporto 
no Peru, eu fazia o manejo e o treinamento 
das aves com um sócio, José Carlos, que não 
é falcoeiro, mas um homem de negócios, 
que me conhecia antes e me convidou para 
trabalhar neste projeto. Trabalhamos com 
os animais do meu criatório e fizemos o 
trabalho no aeroporto, mas, como foi o 
primeiro trabalho feito com aves de rapina, 
com o tempo ele se aprimora. Agora não 
estamos mais trabalhando lá, outros 
ganharam a licitação, depois de sete anos, o 
problema é que, quando há licitações 
públicas aqueles que ganham são aqueles 
que oferecem preços mais baixos, e não os 
que tem mais conhecimento. Eu acho que 
para nós faltou uma melhor comunicação 
com a torre de controle, saber onde 
deveríamos voar as aves. Trabalhamos 
também no aeroporto de Juliaca, onde 
haviam poucos voos e foi uma experiência 
formidável. De um dia para o outro mudou 

o cenário do aeroporto, porque na área da 
pista havia muitas gaivotas, patos, garças, 
atraídas por uma lagoa próxima. No 
momento em que soltamos os gaviões asa 
de telha elas se afastaram, e o aeroporto a 
partir de então ficou assim, limpo. 

Para começar o trabalho no aeroporto 
todos os dias chegávamos cedo e éramos 
revistados. No aeroporto eles haviam 
construído praticamente um departamento 
para a falcoaria, com uma área gramada 
para o banho de sol das aves, tudo 
completamente fechado com malha, com 
pallet, nós fizemos o projeto desta área. Nós 
levávamos as aves que seriam voadas em 
um motocar (trimoto), posteriormente 
tínhamos uma van com a qual nós íamos a 
toda pista. Nós também tínhamos 
permissão para capturar falcões peregrinos, 
não só os pássaros eram um problema, mas 
também os falcões. Durante o verão, na 
época de peregrinação dos falcões 
peregrinos túndrios, haviam muitos falcões 
peregrinos atraídos pelos pombos". ۞  

Denis Cisneros e o falcoeiro Brasileiro 
Alexandre Crisci 

Contato: 
Denis Cisneros 

 


