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O joão-de-barro pertence à família  
 (que inclui também vários 

outros joões como o joão-graveto, o 
joão-teneném, o joão-botina, entre ou-
tros) e está entre as aves mais popula-
res do Brasil, ocorrendo principalmente 
nas regiões nordeste, centro-oeste, su-
deste e sul. Seu nome está diretamen-
te associado ao hábito de construir seu 
ninho em forma de forno, utilizando-se 
para isso o barro úmido, além de palha 
e esterco. Esta construção é feita pelo 
casal e demora uma média de 18 dias, 
dependendo da disponibilidade de 
material. Os ninhos do joão-de-barro 
podem ser observados tanto em áre-
as rurais como nas grandes cidades, 
onde são muito comuns. No bairro de 
Interlagos, região sul da cidade de São 
Paulo, podemos observar verdadeiros 
condomínios, com 4, 5 e até 7 ca-
sas, construídas lado-a-lado, uma em 
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O joão-de-barro (Furnarius rufus)                  

trução popular em algumas regiões do 
Brasil) e pode permanecer inteira por 
alguns meses e até anos, dependen-
do do local. O casal pode reutilizar a 
mesma casa no ano seguinte, fazen-
do apenas alguns reparos, mas muitas 
outras espécies de aves utilizam as 
casas do joão-de-barro para se repro-
duzir, quando as mesmas estão aban-
donadas. Entre estas aves oportunistas 
podemos destacar o tuim, o pardal, o 
pássaro-preto, algumas andorinhas en-
tre outros. Alguns vândalos destroem 
os ninhos do joão-de-barro, prejudi-
cando assim esta simpática ave, além 
de várias outras espécies. Isso é crime 
ambiental e pode dar cadeia.

O joão de barro vive sempre em ca-
sal e sua companheira é chamada 
popularmente de “maria-de-barro” por 
algumas pessoas, sendo que o casal 
permanece junto por toda a vida. Seu 
canto pode ser escutado a distância, 
sendo muito forte e característico. Ele 
canta geralmente próximo do ninho, 
ficando com a cabeça levantada, bico 
largamente aberto e sacudindo as asas 
meio descaídas e tremendo o corpo 
todo, mostrando uma maior vivacida-
de e uma coreografia toda especial.

Esta ave alimenta-se basicamente de 
insetos, que captura preferencialmen-
te no chão, onde passa boa parte do 
seu tempo, juntamente com outras 
aves como o sabiá-laranjeira, o suiriri-
cavaleiro, a rolinha, entre outras.

Com o desmatamento da Mata Atlân-
tica e o surgimento de muitas áreas 
abertas, o joão-de-barro está aumen-
tando sua área de distribuição geográ-
fica no Brasil, chegando em regiões 
onde não era registrado no passado. 
Ele não ocorria na cidade de São Paulo 
entre 1818 e 1823 e acredita-se que 
esta espécie só foi aparecer em Cam-
pinas por volta de 1900. Atualmente, é 
muito comum nestas duas cidades.

O joão-de-barro está entre as aves 

mais carismáticas da nossa cidade, 
sendo uma espécie bonita e interes-
sante. Pratique a observação de aves, 
quem sabe você encontra um joão-de-
barro construindo uma casa (ninho) aí 
no seu bairro.

Curiosidades

Existem várias lendas sobre o joão-de-
barro, sendo que a principal delas é 
sobre a punição da fêmea infiel, onde 
se diz que ele prende sua mulher (a 
maria-de-barro) dentro da sua casa, 
caso ele descubra que ela o traiu, 
fechando a porta por completo. Esta 
história é muito comum e pode ser es-
cutada em diferentes regiões do Brasil, 
mas não existe nenhuma prova cientí-
fica sobre este fato, ficando apenas no 
imaginário popular. Além de dizerem 
por ai que o joão-de-barro é católico e 
não trabalha aos domingos.

No Brasil esta ave pode ser chamada 
também de barreiro (RS) e forneiro. 
Na Argentina o joão-de-barro é conhe-
cido como Hornero e é considerado a 
ave nacional deste país.

joão-de-barro com barro e palha no bico
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cima da outra ou próximas. Existe na 
internet (no site www.wikiaves.com.
br) uma foto com 9 ninhos (casas) de 
joão-de-barro, uma em cima da outra, 
formando um verdadeiro edifício, vale 
a pena conferir. Estes ninhos são cons-
truídos geralmente nas árvores, mas 
o joão-de-barro adora fazer sua casa 
em postes e redes elétricas. Seu ninho 
tem a mesma estrutura de uma casa 
de adobe (técnica utilizada na cons-

acima ninhos em Interlagos e abaixo em área rural


