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Quero-quero

Vanellus chilensis (Molina, 1782)
(Southern lapwing)

Nomes comuns: terém-terém, espanta-boiada, téu-téu, tero-tero,
uirateonteõ, teteu, gaivota-preta, guirá-teú, chiqueira.
Ave da ordem Charadriiformes, família Charadriidae.
Distribuição: por toda a América do Sul, em todo o Brasil e alguns
países da América Central.
Morfologia e características gerais: medem de 32 a 38 cm de comprimento e pesam em média 260 gramas. A fêmea bota de um a
quatro ovos. O adulto possui esporão no ângulo da asa e um topete
na nuca, formado por um penacho cinza ou preto. A plumagem é
cinza com tons de marrom ou azul-escuro, do topo da cabeça até o
dorso e também nas laterais do pescoço. Por dentro, as asas são
brancas. Plumagem negra com branco na testa e no pescoço e área
preta no peito. Íris vermelha. Bico vermelho com a ponta preta. Patas
avermelhadas. Voos curtos.
Hábitat: campos, mangues, áreas costeiras, ao redor de lagos e
rios, brejos, praias arenosas, várzeas úmidas, vegetação rasteira,
pastagem, áreas urbanas.

escola-do-meio-ambiente.indd 47

17/08/2016 13:28:00

48

ELIZABETH M. DOS SANTOS SCHMIDT

• ELIANA MARIA NICOLINI GABRIEL

Dieta: insetos, pequenos peixes e crustáceos, invertebrados aquáticos e terrestres.

Quero-quero
Vamos brincar com as palavras? Quero-quero é uma derivação
onomatopaica de seu grito. O que é isso? O que é onomatopeia?
Onomatopeia é quando a gente imita um som. Assim, o canto do
quero-quero é uma onomatopeia: quero-quero, quero-quero, quero-quero...
O quero-quero é uma ave que protege o seu território; quando
acha que um campo de futebol é sua área de vigilância, às vezes pode
atrapalhar um jogo inteiro, porque imagina que os jogadores estão
invadindo seu território; aí, parte para o ataque, mesmo que de uma
forma meio desajeitada, pois a bola de futebol pode ser uma ameaça.
Vanellus, seu gênero, vem do latim, que significa ventoinha – por
causa do movimento desajeitado de bater as asas. O quero-quero é
a ave símbolo do estado do Rio Grande do Sul e no folclore brasileiro
há uma quadrinha que diz assim:
Quero-quero vai voando
e os esporões vai batendo
Quero-quero quando grita
Alguma coisa está vendo
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Vamos brincar de onomatopeia? Quais outros nomes de pássaros
são onomatopeias? Vamos passear nas trilhas da Escola do Meio
Ambiente para procurar aves com sons que podemos imitar?
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