
Entre várias lendas, os hábitos noturnos e a incrível 
característica de ficar paralisada por longos períodos, 
a protagonista da vez é a mãe-da-lua.
Esta é uma ave da ordem Nyctibiiformes, conhecida 
também como Urutau, que em tupi significa ave-
fantasma. Junto ao nome “fantasma”, essa ave 
carrega uma série de lendas, em diferentes povos 
e culturas. Para muitos, é associada aos maus 
presságios, já para outros, é bastante milagrosa. 
Conforme a mitologia tupi-guarani, essa é uma ave 
abençoada. Na Amazônia, por exemplo, há uma 
crença que as penas da cauda dessa ave protegem 
a castidade: “por isso, a mãe varre debaixo das redes 
das meninas com uma vassoura confeccionada com 
estas penas” (WIKIAVES, 2019).
Independente das crenças, esta ave tem algumas 
características especiais. Possui uma adaptação 
única em aves, chamada de olho mágico: conta com 
duas fendas na pálpebra superior que a permite 
ficar imóvel por longos períodos observando os 
arredores, mesmo de olhos fechados.
Mesmo com hábitos noturnos e com uma 
camuflagem que a torna difícil de ser reconhecida 
da mata, o fato de ficar muito tempo no mesmo 
local agrada bastante os observadores de aves, 

pois fica mais fácil de apreciá-la durante à noite. 
Conforme o fotógrafo e observador de aves Edson 
Ferreira da Veiga, na primeira vez que a encontrou 
ficou admirando por mais de 20 minutos: “Fiquei 
admirado com a sua camuflagem e só depois e que 
tirei a foto”, conta. De acordo com ele, a mesma ave 
ficou no mesmo local por cinco semanas.
Itapoá é uma das cidades que costuma ser mais fácil 
observá-la. Edson conta que vários observadores 
já vieram para cá para se aventurar na observação 
noturna e a mãe-da-lua está sempre na lista das aves 
procuradas. “Assim que escutamos o seu canto bem 
característico e único na noite, procuramos chama-la 
com play back, pois ela responde bem a vocalização 
de seu canto”, explica. “Em uma dessas aventuras 
noturnas alguns observadores se admiraram com 
uma delas sobrevoando as nossas cabeças, dando 
rasantes à procura do canto”, complementa. Essa é 
uma ave mansa e se alimenta dos insetos que voam 
próximo a ela.
A mãe-da-lua pode ser observada na Reserva Volta 
Velha e, com muito mais frequência na região do 
bairro Verdes Mares, local de maior ocorrência de 
sua observação.
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