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 A Paixão pela Falcoaria, por Yasmin Cadidé (sócia ANF) 

 

 

 
Meu interesse e paixão pela falcoaria iniciou quando fui visitar meu amigo, e hoje 

tutor, Fernando Sousa; e lá, naquele apartamento, me encantei com seu gavião-asa-de-telha 

(Parabuteo unicinctus), que acabara de chegar, Anúbis. Ele ainda estava na fase de 

amansamento, então não estava para bons amigos. Depois que o conheci, pedi ajuda para 

Fernando e fui pesquisando, lendo, tirando muitas 

dúvidas e acabei acompanhando parte do 

treinamento dele.   

Eu sabia que queria treinar um asa-de-

telha, porque havia me apaixonado pela espécie. 

Meu primeiro campo foi em Alagoas no I Mini 

Encontro, que foi realizado pelos sócios da ANF no 

município de Satuba. Fui recebida de braços 

abertos por todos e lá pude observar os falcoeiros 

e suas aves, presenciar lances, tirar dúvidas, fazer minhas primeiras trocas (entre predador e 

presa) e conhecer novos amigos. Depois disso, eu me associei a ANF e fui participando dos 

encontros e apoiando a causa de transformar a falcoaria em uma cultura mais presente no 

Brasil e lutando por seu verdadeiro significado. 

  

I Mini ENF, Satuba, AL 

www.anfalcoaria.org
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A oportunidade de treinar um 

Parabuteo veio em 2016 e eu não conseguia 

acreditar que era real. Fernando havia 

comprado mais uma ave, Dick Vigarista, que 

acabou sendo apelidado de Mufino 

(pequeno e fino) pelos integrantes da família 

ANF.  

Confeccionei os equipamentos para 

o campo (correias e suporte para guizos) e o 

lure que iria utilizar. Durante a fase de 

treinamento, tive que reverter alguns maus hábitos que ele trouxe consigo, e a possessividade 

pelo alimento estava incluída. As primeiras chamadas feitas em casa foram até uns 7m e ele 

me respondia bem com 480g. Fui para fora de casa para aumentar a distância, os dias se 

passavam e no primeiro voo livre do Mufino ele pesava 450g. Então, eu já sabia que com esse 

peso, teria boas respostas dele para a luva. A possessividade que falei, anteriormente, foi 

trabalhada durante o lure e as chamadas para a luva, onde eu tocava no alimento e ofertava 

picadinhas com a mão sem a luva para que ele criasse maior confiança. Além disso, era uma 

ave bicadora. Tive um pouco de dificuldade para contornar isso por conta da minha 

inexperiência; eu o deixava bicar, pois uma hora ele tinha que parar com isso.  

 

  

 

Dei uma pausa nos treinos quando fui ao IV Encontro Nordeste de Falcoaria e lá 

conversei com amigos falcoeiros mais experientes que me deram dicas sobre isso. Quando 

retornei, continuei com a estratégia e ele parou de bicar.  
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O que me ajudou bastante na análise dos treinos foi o diário de treinos que eu fazia. O 

peso antes de alimentar, o quanto metabolizava em 6h, 12h e 24h, quantos gramas iria 

ofertar, a atenção dele durante o treino, se aceitava meus toques, se cobria a comida, até o 

tempo e clima eu registrava no diário. No início, o Mufino chegou a metabolizar 47g em 24h. 

Isso me assustava, pois era um valor muito alto para um macho pequeno de Parabuteo. Mais 

uma vez, discuti isso com amigos falcoeiros mais experientes e meu tutor, e duas alternativas 

surgiram – ou o Mufino estava com parasitas internos ou ele estava tentando repor os 

nutrientes que não possuía. Por conta de seu antigo dono não ofertar uma alimentação 

correta e balanceada, o Mufino necessitava suprir essa deficiência nutricional. Além de ter 

mudado sua alimentação, eu introduzi suplemento para complementar. 

  

  

Toda a experiência que estou tendo com o Mufino é única. Aprendo com ele todos os 

dias e a relação que se cria com uma ave dessas é muito especial. Um dos momentos que 

fiquei feliz foi quando estava voando ele livre e meu tutor Fernando veio me visitar e observar 

o treino, trazendo com ele seu Parabuteo Mutley. No final do treino, o chamei no lure e ele 

veio de imediato. Enquanto Mufino se ajeitava com o lure eu estava em frente a ele e 

Fernando andando com Mutley vindo em nossa direção; foi aí que Mufino percebeu a 

aproximação dos estranhos (Fernando e Mutley) e veio andando com o lure para meus pés. Ali 

eu vi a parceria e a confiança que tínhamos desenvolvido. Ele saber que somos parceiros e que 

sou sua referência em campo é muito importante. Mais feliz que essa situação foi quando ele 

capturou a primeira presa. 
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Não tem sensação melhor que essa. O sorriso 

transbordava pelo meu rosto e a consciência 

que tudo estava apenas começando. Aquele foi 

um dia feliz e oportuno para o Mufino. Ali pude 

observar como ele aprendeu rápido o que 

deveria fazer para que tivesse sucesso na 

captura. Três lances foram dados, e no primeiro 

lance a presa escapou em uma quebrada para a 

direita. Mufino, ainda sem experiência, passou 

direto e pousou em uma árvore. No terceiro 

lance, estávamos mais próximo de uma presa, porém ele saiu da luva em direção a outra ao 

som do meu comando. Ele perseguiu por uns 30 metros e quando a presa quebrou, ele foi 

junto e capturou. Foi um dos momentos mais emocionantes para mim. 

A minha trajetória na falcoaria está no início e sendo construída a cada dia. Estou 

focada em tentar tirar o melhor do Mufino e continuar essa aprendizagem mútua e constante. 

Levo-o para o campo sempre que posso e completo seu treinamento com verticais na semana. 

Suas respostas continuam boas e estou chegando cada vez mais perto de um peso de caça 

ideal. É importante ter constância em tudo que já foi trabalhado na ave para que esses hábitos 

não sejam perdidos. A prática em campo é realmente essencial, pois é lá que passamos por 

situações que talvez não estejam escritas claramente em algum livro ou artigo e devem ser 

moldadas para aquele momento.  

Quando você se apaixona por essa arte, várias outras aves e estilos de caça são 

almejados e desafiadores. Espero, futuramente, ter essa bagagem que testa as habilidades 

tanto da ave quanto do falcoeiro.  
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