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RESUMO 
 
A pesquisa objetivou analisar o comportamento alimentar da garça vaqueira (Bubulcus ibis) e a 
sua relação com bovinos e caprinos. O trabalho foi desenvolvido no planalto da Borborema, às 
margens da Br. 230, entre os municípios de Campina Grande, Riachão do Bacamarte e Cajá, 
durante o mês de junho de 2003. Os animais foram observados diariamente, pela manhã ou pela 
tarde. As garças vaqueiras apresentaram um comportamento alimentar condizente com o descrito 
na literatura pertinente, acompanhando bovinos e, em alguns casos, caprinos para se alimentar 
dos insetos que eram espantados pela movimentação daqueles animais. No entanto, estas aves, 
além de se alimentarem de insetos e de carrapatos bovinos (Boophilus microplus), enquanto o 
gado estava deitado para ruminar, e várias vezes, subindo no dorso do mesmo realizando uma 
limpeza ectoparasitária do rebanho. 
 
Palavras-Chave: ornitologia, ectoparasitas, predador, Paraíba. 
 
 
ABSTRACT 
 
The present research had the purpose of analyzing the nourish behavior of the “garça vaqueira” 
(Bubulcus ibis) and its relationship with bovines and caprines. The work was developed in 
“Planalto da Borborema” at Br 230 roadside withing the limits of Campina Grande, Riachão do 
Bacamarte and Cajá, during June/2003. The animal were observed daily in the morning or in the 
afternoon. The “garça vaqueira” showed a nourish behavior which agreed to what the proper 
literature, following the bovines and in some occasions, the caprines to feed on the insects that 
were frightened by those animals. Besides, these birds nourished by bovines’ ticks (Boophilus 
microplus), while the cattle was laid down to ruminate, and several times these birds climbed the 
cattles’ back dorsum making an ectoparasitic cleaning. 
 
Key words: Ornithology, ectoparasitic, predador, Paraiba. 
 
 
1 - INTRODUÇÃO 
 
A garça vaqueira, Bubulcus ibis, (LINNAEUS 1758) é uma ave da família Ardeidae, de coloração 
totalmente branca sendo o bico, a íris e os tarsos amarelos; porém, na época da reprodução 
apresenta, de vértice, o peito e o dorso cor de ferrugem; bico e tarsos avermelhados. Possui 
origem africana, tendo imigrado recentemente para o Brasil, onde foi registrada pela primeira vez 
em 1964 na Ilha de Marajó. Já na Paraíba, esta ave surge no inverno, quando o alimento é farto, 
retornando ao local de origem com a chegada do verão. Geralmente é vista em locais secos e de 
pastagem, próximas ao gado, onde se alimenta geralmente de insetos (SICK, 1997; HOFLING e 
CAMARGO, 2002). 
 
Com base nisso, a pesquisa objetivou de analisar o comportamento alimentar destas garças, sua 
relação com bovinos e caprinos e importância no controle de pragas. 



 

2 - METODOLOGIA 
 

2.1 - Área de Estudo 
 

O trabalho foi desenvolvido no planalto de Borborema, às margens da rodovia Br. 230, 
entre os municípios de Campina Grande, Riachão do Bacamarte e Cajá, Estado da 
Paraíba (VASCONCELLOS e ALVES FILHO, 1999). 

 
Na área de coleta de dados a altitude média é de 350m, onde predomina o relevo do tipo 
“planalto e depressões do rio Paraíba”. As chuvas ocorrem durante quase todo o ano, 
principalmente entre os meses de abril e agosto, com precipitação anual em torno de 
1.000mm e temperatura média de 26ºC. A vegetação é de transição entre o tipo agreste 
e mata úmida, que na região se apresenta heterogênea devido à ação antrópica 
(MOREIRA, 1998; RODRIGUEZ, 2002). 

 
2.2 - Diversidade de aves 

 
 

O Estado, de acordo com Schulz (1995), apresenta uma diversidade de 335 espécies de 
aves, agrupadas em 55 famílias, onde 16 estão ameaçadas de extinção, 29 são 
consideradas raras e 20 vulneráveis.  
 
Contudo, Paiva (1999) afirma que “a semi-aridez condiciona a distribuição da fauna 
nordestina”, e assim, as espécies que apresentam maior abundância de indivíduos são 
aquelas capazes de fugir desse ambiente hostil no verão, pela carência de água, 
retornando com a chegada das chuvas, quando a vegetação “renasce” oferecendo a 
estes animais o ambiente adequado para a execução dos seus ciclos biológicos.  
 
Segundo Paiva (1999), “a fauna Nordestina era abundante e rica em espécies, a 
intensificação da semi-aridez levou ao desaparecimento daquelas de maior porte, das 
mais frágeis e mais sedentárias, subsistindo as mais resistentes e de maior distribuição 
geográfica”. 
 
Além disso, com a devastação e fragmentação dos hábitats, muitos animais, 
principalmente os mais restritos e exigentes, acabam por perecer, devido à falta de 
alimento, território e estresse (causado pela ação humana); os animais apreendidos do 
tráfico não passam por uma triagem correta, nem por um processo de quarentena e 
readaptação, antes de serem reintroduzidos (pois inexistem criadouros ou Centros de 
Triagem legalizados), podendo levar doenças desconhecidas para os espécimes do 
ambiente natural ou morrerem pela não readaptação as condições naturais. Além disso, 
poucos são os estudos de levantamentos de fauna e flora na região, dificultando o 
trabalho correto de reintrodução (vários são os exemplos de introduções de animais em 
habitats inadequados à espécie) (WILSON e PETER, 1997). 

 
2.3 - Técnicas e Instrumentos 

 
A metodologia utilizada nesta pesquisa foi à observação direta dos espécimes na 
natureza e entrevistas semi-estruturadas com os proprietários de 09 fazendas onde as 
garças fizeram ninhais e/ou rodeavam o gado nas pastagens. 
 
Os dados foram obtidos durante o mês de junho de 2003 com expedições diárias pela 
manhã ou tarde, com uma média de 4 horas de observações diárias. Durante o trabalho 
acompanhamos 02 ninhais (localizados próximo ao Km 97 e 105, respectivamente) e 09 
pontos de pastagens com interações gado (bovinos e caprinos)/garças (Bubulcus ibis), 
perfazendo um total de 60km às margens da rodovia BR 230. Os animais foram 
observados com auxílio de binóculos 7x35 e 12x25; filmados por uma filmadora 



 

Panasonic 40x e fotografados por uma câmara digital Panasonic 10x, e as observações 
orais e entrevistas registradas em um gravador Panasonic. 
 

 
3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Bulbucus ibis surge na Paraíba no período de chuvas (entre abril e agosto). Nessa época do 
ano os insetos são abundantes, além da proliferação de carrapatos condicionada pela 
temperatura e umidade relativa do ar, assim como também, pelos vegetais verdes. 
 
As garças vaqueiras apresentaram um comportamento alimentar condizente com o descrito na 
literatura pertinente, acompanhando bovinos e, em alguns casos, caprinos para se alimentar dos 
insetos que eram espantados pela movimentação daqueles animais. 
 

3.1 - Padrões Gerais de Forrageamento: 
 

Na maior parte das observações a B. ibis forrageavam em bandos circulando o gado, 
geralmente, em torno de 03 a 08 aves. Esse padrão é utilizado para a alimentação de 
insetos – gafanhotos, grilos e moscas - que são espantados quando o gado se alimenta 
dos vegetais nas pastagens baixas.  
 
As garças vaqueiras apresentavam um comportamento suigêneres pelo fato de subirem 
no dorso do gado, fato que segundo Sick (1997) é executado por elas para ampliar seu 
campo de visão em pastagens de capim alto. Porém, nos locais em que as garças 
apresentavam tal comportamento a pastagem apresentava capim rasteiro.  
 
De acordo com Sick (1997), quando o gado deita para ruminar as garças levantam vôo e 
procuram outros rebanhos que estejam em movimentação, comportamento este não 
constatado durante esta pesquisa. Foi observado que, mesmo o gado estando deitado, 
as garças continuavam a sua volta ou até mesmo em cima deles.  
 
Segundo os fazendeiros e comprovados com as observações, estes comportamentos se 
aplicam para alimentação de carrapatos bovinos (Boophilus microplus) e mutucas. Nessa 
época os proprietários esperam ansiosos a chegada das garças para realizarem a 
limpeza dos animais nos pastos, o que gera uma economia, já que não se torna 
necessário à compra e uso de carrapaticidas e inseticidas. É a época do ano em que o 
gado fica quase que totalmente “livre” dos carrapatos. 
 
Constatou-se também que essas aves realizam uma verdadeira varredura nos pastos ao 
redor do gado, alimentando-se dos insetos em toda a área. 

 
3.2 - Captura e disponibilidade de artrópodes nas pastagens: 

 
Como se sabe, é nessa época do ano, que a vegetação literalmente renasce, e, junto 
com ela há um grande aumento na biodiversidade e na quantidade de indivíduos de cada 
espécie, pois é, para a maioria dos animais, época de reprodução. Assim, as pastagens 
apresentavam uma grande quantidade de artrópodes, principalmente insetos e 
aracnídeos o que torna o ambiente rico em alimentos para a Bubulcus ibis e outros 
animais (ALVES et al, 2000). 
 
Para a captura dos insetos, principalmente gafanhotos, as graças vaqueiras se dividiam 
entre as patas dos bovinos e/ou caprinos, de forma que a maioria dos insetos que era 
espantada por cada uma das patas do gado era perseguida e capturada. Uma 
observação dos gafanhotos revelou que estes são quase que impossíveis de serem 
avistados devido a sua cor ser semelhante a do capim, sendo necessário que eles 
fossem espantados para serem avistados. 

 



 

4 - CONCLUSÕES 
 
Diante dos resultados da pesquisa, conclui-se que estas aves são de fundamental importância 
para o controle biológico de pragas nas pastagens, além de apresentarem uma importante relação 
ecológica de protocooperação, nutrindo-se e desinfestando o gado dos ectoparasitas, fato 
bastante relevante visto que as infestações por carrapatos em bovinos reduzem seu peso e 
transmitem várias doenças que podem culminar com a morte dos mesmos. 
 
Contudo, pelo fato desta espécie ter vindo a pouco tempo para o Brasil, ela possivelmente tenha 
invadido ou até substituído algum nicho ecológico de outra espécie nativa, como no caso do nicho 
do anum preto (Crotophaga ani) (LINNAEUS, 1758), quanto à alimentação de artrópodes em 
pastagens. 
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