
Azul. A cor que significa tranquilidade e 
simboliza a água, o céu e o infinito, é marca 
registrada nesta espécie: esta é a mais azul 
entre as gralhas, a Gralha-azul (Cyanocorax 
caeruleus). Você já reparou como é lindo o seu 
contraste com o tom azul do céu e as verdes 
folhas? Se não reparou, fica o convite! 
Esta é a ave símbolo do estado do Paraná 
desde 1984 e, embora a floresta de araucárias 
seja seu principal habitat, ela é endêmica da 
Mata Atlântica e marca presença para além das 
grandes árvores características de quem sobe 
a Serra do Mar: sua distribuição vai do estado 
do Rio Grande do Sul ao sudeste de São Paulo.
Em Itapoá, a presença é garantida. Conforme o 
fotógrafo e observador de aves Edson Ferreira 
da Veiga, é uma ave comum por aqui: está 
presente no meio urbano, em áreas rurais e 
também na mata fechada. 
E como faz para observá-la? Além da cor, a 
espécie tem um voo muito característico. Se 
só os olhos atentos não forem suficientes, 

experimente aguçar os ouvidos também. 
Sabe aquele termo popular “falar como uma 
gralha”? Pois é, a espécie faz muito barulho e 
emite um som contínuo e às vezes até irritante 
quando percebe algo diferente ou um possível 
predador. Em bando, alertam todos as demais 
espécies da região e há quem diga que até já 
alertou pessoas!
Edson conta que enquanto guiava um colega 
observador de aves do oeste do Paraná na 
Reserva Volta Velha, aprendeu que na Guerra 
do Contestado o povo da região que conseguia 
fazer a leitura dos barulhos da mata, sabia se 
os soldados do governo da época, com quem 
estavam em confronto, estavam próximos ou 
não, porque as gralhas os denunciavam.
E quando falamos nelas, é difícil que estejam 
sozinhas. As gralhas formam bandos de 4 a 15 
indivíduos hierarquicamente bem organizados, 
os quais se mantêm estáveis por até quatro 
gerações.
Outra característica bem bacana é que pela 
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sua alimentação, são grandes dispersoras de 
pinhão e têm importante papel na germinação 
e desenvolvimento do pinheiro-do-paraná. No 
folclore do estado vizinho, inclusive, atribui-
se essa atividade como uma missão divina, 
razão pela qual as espingardas explodiriam ou 
negariam fogo quando para elas apontadas e, 
também, uma justificativa pela sua pela sua cor 
celeste, como um presente divino ao trabalho 
que realiza.
Mas como nem tudo pode ser perfeito, fica 
um alerta: nos últimos 30 anos as populações 

de gralha-azul diminuíram bastante e 
são classificadas na categoria de quase 
ameaçada, segundo a União Internacional 
para a Conservação da Natureza – IUCN, 
principalmente pela degradação do seu habitat.
Essa, como outras espécies, precisa da nossa 
atenção para seguir voando, cantando e 
encantando o nosso dia a dia. Vamos fazer 
de 2021 um ano de mudança para isso? A 
conservação da Mata Atlântica é urgente e 
necessária.


