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SELEÇÃO DE HABITATS EM AMBIENTES AQUÁTICOS POR AVES
PISCÍVORAS NO PARQUE MUNICIPAL DO SABIÁ, UBERLÂNDIA (MG)

Lívia Mendonça de Aguiar1,2, Aelton Biasi Giroldo1 e Celine Melo 1
1Ciências Biológicas, Instituto de Biologia, Universidade Federal de
Uberlândia., 2E-mail: livia_aguiar86@hotmail.com

Frequentemente a avifauna aquática piscívora pode ser encontrada asso-
ciada a lagos de parques urbanos. Sua riqueza está relacionada à quali-
dade ambiental, composição florística, fitofisionomia e a fatores abióticos
desses ambientes. Os objetivos deste trabalho foram determinar a dis-
tribuição de habitats por aves piscívoras e a variação temporal na
abundância das espécies. O estudo foi desenvolvido em duas lagoas (A e
B) no Parque Municipal do Sabiá (18°54’52”S e 48°14’02”O) em
Uberlândia (MG), na estação chuvosa de 2009. A lagoa A é mais extensa
(0,84 ha) e profunda, apresentando maior arborização no entorno. Já a
lagoa B, tem menor extensão (0,72 ha) e profundidade, sendo pouco
arborizada. Foram realizadas 20 seções alternadas de 30 minutos de
observação em cada lagoa, perfazendo um total de 20 horas, nas faixas
horárias: 7:00–9:00; 9:00–11:00, 14:00–16:00, 16:00–18:00. Para todas as
aves observadas foram registrados o número de indivíduos e o local em
que estavam (vegetação, margem, lago, cabos de energia e voo). Foram
registradas seis espécies: Ardea alba, Syrigma sibilatrix, Egretta thula,
Megaceryle torquata, Chloroceryle amazona e Pitangus sulphuratus.
Todas tiveram comportamento de pesca e os peixes representam uma
parte das suas dietas alimentares. A espécie mais frequente foi P. sulphu-
ratus (48,53%), seguida por E. thula (22,06%). Pitangus sulphuratus
esteve presente em todas as faixas de observação. As demais espécies
apresentaram redução de registros nas horas mais quentes do dia, o que
é esperado se comparado ao padrão geral das aves neotropicais. As espé-
cies mais similares em termo de seleção de habitats foram C. amazona
com P. sulphuratus, os quais utilizaram somente poleiro para forragear e
E. thula com A. alba, que utilizaram lago e margem. Entretanto, E. thula
está restrita a áreas rasas e A. alba consegue forragear em locais mais
profundos. Os resultados demonstraram que as espécies piscívoras estão
distribuídas em habitats comuns, muitas vezes não havendo repartição
espacial e/ou temporal.

Palavras Chave: Aves aquáticas, ambientes lacustres, micro-habitats 

Órgão Financiador: Fapemig
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DE CRANIOLEUCA VULPINA, (AVES,
PASSERIFORMES) NA FAZENDA RETIRO NOVO, PANTANAL DE

POCONÉ, MT.

Danilo Grangeiro Arruda1,3, João Batista de Pinho2. 
1Laboratório de Ornitologia, Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT.
2Lab. de Ornitologia, Núcleo de Estudos Ecológicos do Pantanal – NEPA,
Instituto de Biociências – IB-UFMT. 3E-mail: rasdanilo.bio@gmail.com

Cranioleuca vulpina (João do rio) é um Furnarídeo que ocorre em grande
parte do Brasil Central, habitando regiões de várzea, matas ribeirinhas e
de galeria. Localizada na região do Pirizal no Pantanal de Poconé – MT, a
fazenda Retiro Novo foi sede deste estudo. O estudo foi realizado de agos-
to de 2001 a março 2002, de setembro de 2002 a março de 2003 e de
novembro de 2008 a março de 2009. O estudo foi conduzido visando
determinar características da historia de vida e o sucesso reprodutivo da
espécie. Cada ninho encontrado foi monitorado no intervalo de três a qua-
tro dias. A localização dos ninhos ocorreu nas três estações reprodutivas,
nos ambientes de Cambaras, Brejos, Landis e Matas de galeria. O perío-
do reprodutivo da espécie esteve compreendido entre os meses de agos-
to à março. Foram monitorados 46 ninhos nas três estações reprodutivas,
sendo 28 válidos e monitorados. A predação foi o principal evento de perda
de ninhada (45.65%), seguida por abandono de ninhos (39,13%). Destes,
17 (36.95%) ninhos predados na fase ovo e quatro (8.70 %) na fase de
ninhego. A postura por ninho foi de dois ovos (n=27), sendo encontrado
apenas um ninho com três ovos. A média de incubação dos ovos foi de
15,61 ± 1,06 dias (n=13) e período de ninhego de 16,85 ± 5,51 (n=7) dias.
O sucesso reprodutivo usando porcentagem simples foi de 15,22% em
todo o período. Para espécie o sucesso reprodutivo utilizando o protocolo
Mayfield foi de 20,72%, não havendo diferença significativa entre a taxa de
sobrevivência diária nas fases de ovo e ninhego (Z=032; P=0,75). O
sucesso reprodutivo é relativamente baixo e a predação é um dos fatores
que mais afeta o sucesso, corroborando outros estudos realizados em
regiões do Cerrado Central, Mata Atlântica e Pantanal de Poconé.

Palavras-chave: reprodução, predação, historia de vida.

Orgão financiador: FAPEMAT.
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ESTRATIFICAÇÃO DOS NINHOS DE CICONIIFORMES EM
COLÔNIAS REPRODUTIVAS NO AMAPÁ

Luiza Helena da Silva Avelar1, Carolina Isabel Miño1, Silvia Nassif Del Lama1,2

1Lab. Genética de Aves - UFSCAR, São Carlos, SP. 2E-mail:
dsdl@power.ufscar.br

No estado do Amapá foram localizadas quatro colônias reprodutivas de
aves aquáticas, denominadas Macacoari (MA - N00°27.968’ W050°
40.416’), Fazenda Nova Zelândia (FZ - N01°09.046’ W050°23.837’),
Fazenda Alegria (FA - N01°02.195’ W050°32.775’) e Se Cria (SC -
N01°56.362’ W050°35.385’). Estas colônias foram amostradas nos meses
de setembro e outubro durante os ciclos reprodutivos de 2006 e 2007, e
estavam constituídas na maioria por Mycteria americana (cabeça-seca) e
Platalea ajaja (colhereiro), com presença em menor número das espécies
Ardea alba (garça-branca-grande) e Eudocimus ruber (guará). A fisionomia
vegetal dessas colônias difere entre si. Três ninhais (MA, FZ e SC) se
localizavam em terreno alagadiço, dependente do regime de chuvas e/ou
marés. Dessa forma, pode-se classificar vegetativamente FA como mata
de terra firme; e MA, FZ e SC como mata de várzea. Em MA, havia ninhos
de cabeça-seca nos galhos mais altos das árvores (15m), e num estrato
inferior (5 a 10m) e mais centralizados, ninhos de garça-branca-grande em
menor proporção. Em FZ, touceiras de bambu (Guadua sp.) localizadas
em posições mais centrais foram ocupadas pelos colhereiros, garças e em
maior proporção pelos guarás, que predominavam nessa colônia. No ni-
nhal SC, os ninhos foram construídos sobre uma vegetação arbustiva
dominante, ocupando os dos cabeças-secas as partes mais altas (3 a 4m),
os dos colhereiros as intermediárias (2 a 3m) e os dos guarás as mais
baixas (1,5 a 2m). No ninhal FA, só ocorreu M. americana e, devido à difi-
culdade de acesso aos ninhos, somente uma árvore com 25m de altura foi
acessada. As observações feitas nessas colônias do Amapá revelam que
a maioria delas apresenta composição mista e que os ninhos seguem uma
disposição estratificada, estando os de cabeça-seca nos galhos mais altos
das árvores, abaixo destes os de colhereiro, e mais abaixo os de garça-
branca-grande e guará. A tendência dos ninhos das três últimas espécies
ocuparem posições mais centrais no ninhal foi observada em duas colô-
nias mistas (MA e FZ), mas este padrão não foi observado na colônia SC.

Palavras-chave: ninhais, aves aquáticas, floresta amazônica.

Órgãos financiadores: FAPESP (15205-8/2004), CNPq, CAPES.
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ALOCAÇÃO DE COLÔNIAS REPRODUTIVAS DE MYCTERIA
AMERICANA NO PANTANAL BRASILEIRO

Luiza Helena da Silva Avelar1, Silvia Nassif Del Lama1,2

1Lab. Genética de Aves - UFSCAR, São Carlos, SP. 2E-mail:
dsdl@power.ufscar.br

Os locais de nidificação de Mycteria americana (cabeça-seca) podem vari-
ar entre os anos em resposta à disponibilidade de alimento. Durante a
ocorrência do ENSO (El Niño Southern Oscillation) algumas regiões apre-
sentam um grande aumento das chuvas, enquanto outras passam por
períodos de seca. O El Niño, de forma geral, corresponde à fase quente,
ou de grandes precipitações, e é seguido pelo fenômeno La Niña que re-
presenta a fase fria ou de secas.  Um teste genético de alocação de indi-
víduos (assigment test) nas colônias reprodutivas do Pantanal foi realiza-
do utilizando-se os genótipos determinados em seis loci de mi-
crossatélites. Essa análise testou se um indivíduo amostrado numa certa
localidade apresentava maior probabilidade de pertencer geneticamente
ao grupo desse local ou aos outros amostrados. Onze colônias reproduti-
vas do Pantanal Brasileiro foram acessadas entre os anos de 1997 e 2000.
A colônia Porto Fazenda (PF), localizada na porção norte do Pantanal, foi
amostrada nos anos de 1998, 1999 e 2000, e todos os indivíduos (n=15)
amostrados na colônia PF em 1998 foram alocados nas outras colônias do
Pantanal. Na região centro-oeste do Brasil, o ENSO provocou chuvas fora
de época em 1998, dificultando o estabelecimento de colônias em todo
Pantanal norte, sendo PF a única colônia reprodutiva formada. Esta alte-
ração climatológica pode explicar a total alocação dos indivíduos amostra-
dos na colônia PF no ano de 1998. Como as condições climáticas não
favoreceram o estabelecimento das colônias no Pantanal norte neste ano,
a filopatria ao sítio reprodutivo foi menor. As aves que conseguiram se
estabelecer na colônia PF teriam se reproduzido em outros sítios nas ou-
tras temporadas reprodutivas. A metodologia genética permitiu uma ava-
liação paralela do padrão oportunista dessa espécie que parece exibir
menor grau filopátrico quando condições ambientais não favorecem a
disponibilidade alimentar.

Palavras-chave: Mycteria americana, Pantanal, alocação de indivíduos.
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COMPARAÇÃO INTRAESPECÍFICA DOS ASPECTOS BIOLÓGICOS
DE RAMPHOCELUS BRESILIUS LINNAEUS, 1766 NA ILHA DA

MARAMBAIA, RJ

Camila de Cássia Silva Bueno1,2, Raquel Justo Santos1, Ticiana Mota
Esteves1 e Ildemar Ferreira1

1 Ciências Biológicas/IB/DBA/UFRuralRJ. 2 E-mail: rj_mila@hotmail.com

A Ilha da Marambaia desempenha significativa importância ecológica, não
só como refúgio natural para diversas espécies de mata pluvial, em cons-
tante devastação no continente, como também, por conseqüência, atuan-
do na preservação desse patrimônio genético. Ramphocelus bresilius é
uma ave endêmica do Brasil oriental, ocorrendo do Estado da Paraíba à
Santa Catarina. Pertencente à ordem Passeriformes, família Emberizidae,
sub-família Thraupinae, caracterizado pelo alto grau de beleza da
plumagem. É observada comumente em deslocamento nos estratos
médio e superior, em bandos formados normalmente por um macho,
várias fêmeas e juvenis. Compõem bandos mistos com outras espécies de
Passeriformes, tendo essas associações função de captura de alimento. O
presente trabalho comparou a presença de placa de incubação e de
ectoparasitas entre os indivíduos de R. bresilius. Esse foi realizado no
CADIM pertencente à Marinha do Brasil, sendo que sua base ocupa
aproximadamente 3 quilômetros do litoral da Ilha. Para captura, identifi-
cação e confirmação das espécies observadas em campo foram usadas
12 redes de neblina armadas de forma contígua ao longo de trilhas pré-
existentes e permaneceram abertas durante todo o dia. Foi verificado nas
aves capturadas o sexo através da plumagem, a presença de placa de
incubação e de ectoparasitas, as medidas morfométricas, o peso e foi
coletada fezes para análises parasitológicas. Foram capturadas um total
de 96 aves, sendo 26 R. bresilius, correspondendo à 27 % das capturas.
Em relação à presença de ectoparasitas, 50 % dos tiês-sangue não pos-
suíam nenhum tipo de ectoparasitismo, 35 % apresentavam somente
ácaros, 8 % apresentavam tanto ácaro quanto malófagos, 3,5 % com ape-
nas malófagos e 3,5 % com carrapato. Quanto à presença de placa de
incubação, 50 % possuíam placa de incubação. Apesar da grande ocor-
rência de parasitos e dos resultados obtidos em relação à presença de
placa de incubação existe a necessidade de maior número de capturas
para que realmente se trace um perfil de parasitismo e defina a época
reprodutiva da espécie estudada. 

Palavras chave: Ramphocelus bresilius, placa de incubação, ectoparasitas 
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CICLOS REPRODUTIVOS E DE MUDAS DE AVES DO PARQUE
ESTADUAL DA MATA SECA, MANGA-MG

Karen Mirele Caldeira1,2, Ângela Carolina Batista Lopes1, Lemuel Olívio
Leite1 e Rodrigo Oliveira Pessoa1

1Universidade Estadual de Montes Claros. Departamento de Biologia
Geral. Laboratório de Zoologia. Montes Claros - MG. 2E-mail: karen-
mireleuni@yahoo.com.br

A reprodução e a muda das penas de aves são processos biológicos que
demandam grande quantidade de energia, havendo uma pressão evolutiva
para que haja mínima sobreposição entre eles. Tais processos estão intima-
mente relacionados com a sazonalidade, ocorrendo durante o período de
maior disponibilidade de recursos. Devido à escassez de estudos dessa
natureza em Florestas Deciduais, caracterizadas por baixa precipitação dis-
tribuída em um curto período do ano, o objetivo deste trabalho foi avaliar a
influência da sazonalidade sobre os ciclos reprodutivos e de muda de
Passeriformes insetívoros de uma Floresta Estacional Decidual do Parque
Estadual da Mata Seca, MG. Foram realizadas duas coletas no início e fim
de cada estação no ano de 2008, sendo, respectivamente, dezembro e abril
na estação chuvosa e junho e outubro na estação seca. As aves foram cap-
turadas com redes de neblina, totalizando 3774 horas/rede. Foram avaliadas
quanto à presença de placa de incubação e canhões de penas na asa, cauda
e corpo. Para a análise dos dados foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. Os
resultados mostram uma maior freqüência de indivíduos com placa de
incubação nos meses de outubro e dezembro (H=71,15; p<0,01). Já a fre-
qüência de indivíduos com muda na asa e cauda foi maior em abril (asa:
H=46,24; p<0,01; cauda: H=47,15; p<0,01). A muda de corpo foi menor em
outubro (H=29,39; p<0,01), correspondendo ao final da estação seca. Dessa
forma, as atividades reprodutivas e de muda da avifauna estudada estão rela-
cionadas com a estação chuvosa na região, sendo que a reprodução ocor-
reu do fim da estação seca para o início da chuvosa, quando é observado um
aumento na disponibilidade de recursos. Já a muda de vôo ocorreu no fim da
estação chuvosa, o que pode ser explicado, possivelmente, pelo fato da avi-
fauna utilizar os recursos que ainda estão disponíveis no ambiente. Além
disso, foi possível observar que há uma separação temporal entre essas ativi-
dades indicando que essas estão relacionadas a um processo adaptativo
para evitar a sobreposição, como observado em outras regiões neotropicais. 

Palavras chave: sazonalidade, ciclos reprodutivos, mata seca.

Órgãos financiadores: Tropi-Dry e Fapemig
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OBSERVAÇÕES PRELIMINARES DO COMPORTAMENTO SOCIAL DE
PAPAGAIOS-CHAUÁ (AMAZONA RHODOCORYTHA, SALVADORI,

1890) EM CATIVEIRO.

Bianca Campos Queiroz1,3, Vinicius de Seixas Queiroz2 e Rosana Suemi
Tokumaru1
1Departamento de Psicologia/UFES,Vitória,ES. 2NUFAU/IBAMA/ES.
3E-mail: biancacampos@gmail.com

O comportamento social de psitacídeos apreendidos e mantidos em cati-
veiro pode contribuir para a compreensão da estrutura e padrão de re-
lações interindividuais, já que essas aves possuem um sistema social bem
estruturado (Seibert, 2007). Neste estudo, observou-se o comportamento
de 21 chauás, psitacídeos ameaçados de extinção (MMA, 2003), mantidos
no Centro de Reintrodução de Animais Silvestres, Aracruz/ES. A principal
finalidade deste Centro é devolver ao seu hábitat natural os animais doa-
dos por particulares e apreendidos por autoridades ambientais. Dentre os
animais, 6 foram apreendidos ainda filhotes, recém nascidos. Os 21 indi-
víduos ficaram isolados em um único viveiro pouco tempo após sua
chegada ao Centro. As observações ocorreram entre julho e setembro de
2008, e para tanto, utilizou-se o método de varredura para quantificar
todos os tipos de comportamentos do grupo: locomoção, vocalização,
manutenção, social-agonístico, social não-agonístico, alerta, aloalimen-
tação e alimentação. Entre os intervalos da varredura fez-se observação
de todas as ocorrências para qualificar e quantificar os comportamentos
sociais. Com a análise prévia dos resultados, pôde-se concluir que houve
diferença entre os vários comportamentos observados de acordo com o
horário de observação, manhã e tarde, e de acordo com o local de ocor-
rência no recinto. Isto indica que o padrão de atividade se modifica ao
longo do dia e a freqüência e os tipos de comportamentos estão rela-
cionados à distribuição espacial dos objetos e à incidência de luz no
cativeiro. Foi observado também que 80% dos comportamentos sociais
foram afiliativos, indicando a presença de coesão social que pode ser
atribuída à presença de filhotes no grupo ou ao baixo grau de agressivi-
dade intra-específico; hipóteses que devem ser melhor investigadas.

Palavras-chave: Psicittacidae, comportamento social, cativeiro, manejo.
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DESCRIÇÃO DE DISPLAYS AÉREOS DE CORTEJO E
PROCLAMAÇÃO DE TERRITÓRIO DE AVES DE RAPINA

FLORESTAIS PLANADORAS

Marcus Canuto 1, 2, 3
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Aves de Rapina Neotropicais. 2UFOP – Universidade Federal de Ouro
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grine Fund.

O comportamento de display em aves consiste, entre outros, em empoleirar-
se e/ou vocalizar conspicuamente próximo ao sítio de reprodução, método
eficaz a curtas distâncias. A longas distâncias os displays aéreos (ondu-
lações, mergulhos e outros) servem para advertir outros indivíduos que o
território proclamado está ocupado, o que possibilita a distinção de dife-
rentes casais dentro da população. Este estudo teve como objetivo des-
crever as observações diretas obtidas de cortejo e proclamação de território
de aves de rapina florestais planadoras no Parque Estadual do Rio Doce,
Minas Gerais. Tais comportamentos foram registrados de julho a janeiro,
alguns por fotos e gravação de áudio, entre 06:30h e 15:00h. Os registros
foram obtidos com o auxílio de binóculo Nikon 10x42 durante a realização
de pontos fixos de observação na copa de árvores emergentes, através do
uso de técnicas verticais, no topo de morros adjacentes à UC e ao longo de
rotas em estradas secundárias. Foram registrados parte do comportamento
de cortejo e proclamação de território das seguintes espécies: Harpagus
diodon (mergulhos em direção ao parceiro, n=4, 2-4 indiv.; e segurando gar-
ras em queda livre, n=1), Accipiter poliogaster (ondulação única seguida de
mergulho, n=1; e gravação de vocal em térmica), A. bicolor (ascensão em
“escada” intercalada com batidas de asa, n=2), Geranospiza caerulescens
(ascensão em “escada” intercalada com batidas de asa, n=1), Leucopternis
lacernulatus (1-4 loops em sequência intercalado com planeio e batidas de
asa, n=40; e tail-chase com macho logo acima da fêmea tocando-a leve-
mente no dorso com asa, n=2), L. polionotus (mergulhos em direção ao par-
ceiro e térmica e planeio com vocais, n=2; queda livre em espiral, ventre
contra ventre, n=1) e Spizaetus melanoleucus (térmica juntos, mergulhos
em direção ao parceiro vocalizando, n=2). Estes comportamentos são indi-
cadores de atividade reprodutiva, permitindo o monitoramento de popu-
lações e uma avaliação mais precisa para a preservação de áreas de
extrema importância para a manutenção populacional das espécies.

Palavras-chave: aves de rapina, display, desrição
Órgão financiador: The Peregrine Fund
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TREMULAR DOS PÉS DA BATUÍRA-DE-BANDO CHARADRIUS 
SEMIPALMATUS BONAPARTE, 1825: REVELANDO PRESAS NA

SUPERFÍCIE DE PRAIAS BRASILEIRAS

César Cestari1
1Programa de pós-graduação em Zoologia da Universidade Estadual
Paulista (UNESP), Campus de Rio Claro, São Paulo, Brasil. E-mail:
cesar_cestari@yahoo.com.br

O tremular dos pés (foot-trembling ou foot-tapping) é um comportamento
de forrageio utilizado por batuíras e quero-queros que maximiza a
exposição de presas e por conseqüência, pode aumentar o sucesso de
captura. Trabalhos sobre o tema foram evidenciados no início do século
20. Apesar disso, nenhuma descrição e quantificação detalhada desta téc-
nica está disponível para batuíra-de-bando Charadrius semipalmatus
(Charadriidae), uma ave neártica migratória freqüente na costa do Brasil
entre os meses de novembro a abril. No presente estudo, o comporta-
mento de tremular dos pés da espécie foi quantificado durante sua esta-
dia temporária em praias na região sudeste do Brasil. Para o levantamen-
to de dados, empreguei a metodologia de transecção registrando indiví-
duos (solitários ou em bandos) que utilizaram a técnica ao longo de um tre-
cho de 4,5 km de praias entre as cidades de Peruíbe e Itanhaém, no esta-
do de São Paulo. Um contato foi definido quando um único indivíduo foi
focado (em bando ou solitariamente) durante 10 s e a utilização ou não da
técnica de tremular dos pés foi registrada, juntamente com o grau de sa-
turação do solo onde a ave foi encontrada. Ao total 70% dos 89 contatos
utilizaram a técnica de tremular dos pés. Durante a performance, depois
de uma breve corrida, os indivíduos paravam e esticavam um dos pés para
frente em um anglo de 45o vibrando o tarso rapidamente. O comporta-
mento de tremular dos pés foi utilizado principalmente (97% dos contatos)
em solos não saturados, fora de canais de escoamento de água e área de
ocorrência da maré. A batuíra-de-bando utiliza principalmente a visão para
encontrar invertebrados em regiões costeiras, o emprego freqüente da téc-
nica de tremular os pés, mais facilitado em solos não-saturados pela
diminuição do atrito, expõe presas crípticas (voadoras ou não) ou enter-
radas no solo, aumentado a eficiência de captura pela espécie.

Palavras-chave: ave costeira, comportamento de forrageio, sudeste do
Brasil. 
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REVISÃO DO USO DE PLANTAS EPÍFITAS POR AVES NO BRASIL

César Cestari1
1 Programa de pós-graduação em Zoologia da Universidade Estadual
Paulista (UNESP), Campus de Rio Claro, São Paulo, Brasil. E-mail:
cesar_cestari@yahoo.com.br

As plantas epífitas, que aproveitam o suporte e não os nutrientes de suas
plantas hospedeiras podem favorecer as aves disponibilizando recursos
extras aos recursos de plantas não-epífitas ou disponibilizando recursos
em épocas de escassez da floresta. Flores, néctar, frutos, sementes,
materiais e locais de nidificação, água para consumo e limpeza corporal
são alguns recursos aproveitados pelas aves. Adicionalmente, as raízes e
folhas de plantas epífitas constituem micro-hábitats para presas (inverte-
brados e pequenos vertebrados) das aves. O presente estudo revisou o
uso de plantas epífitas por aves no Brasil, considerando estudos científi-
cos publicados, teses, observações pessoais e de colaboradores. Foram
levantados 39 documentos (artigos, notas, livros, teses) e 17 registros
pessoais e de colaboradores. Dois artigos trataram especificamente da
interação entre aves e plantas epífitas e outros 37 referem-se a assuntos
relacionados, tais como: polinização, ecologia e comportamento de ali-
mentação de aves.  Ao total, 96 espécies de aves pertencentes a 19
famílias interagiram com plantas epífitas pertencentes aos grupos
Araceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Gesneriaceae, Orchidaceae e
Pteridophyta. A família Trochilidae (35 spp.) e Thraupidae (15 spp)
destacaram-se pela maior riqueza.  Bromeliaceae foi o grupo de epífitas
com maior número de visitas (n = 404), seguido de Cactaceae (n = 29) e
Araceae (n = 12).  As espécies de epífitas mais visitadas pelas aves foram
Vriesea altodaserrae (Bromeliaceae, n = 15), Aechmea distichantha
(Bromeliaceae, n = 14) e A. pectinata (Bromeliaceae, n = 13). Os recursos
mais utilizados pelas aves foram néctar (n = 303), frutos (n = 39) e inver-
tebrados (n = 16).  Aproximadamente um quinto das famílias de aves pos-
suem representantes que utilizam recursos disponibilizados por plantas
epífitas, principalmente na Mata Atlântica. Dessa forma, o presente estu-
do evidencia a importância de plantas epífitas e seus recursos para as
aves, um tema muito pouco explorado pela ornitologia brasileira.

Palavras-chave: aves, ecologia, epífitas. 
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FRUGIVORIA EM SYZYGIUM CUMINI (MYRTACEAE) POR AVES, NO
CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Dayana Alves Coelho1,3, Matheus Gonçalves dos Reis2 e Samira Athiê2

1 Universidades Estadual Paulista – Campus de São José do Rio Preto.
2 Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva, Universidade Federal de
São Carlos.3 E-mail: dayana_ac@yahoo.com.br

O processo de frugivoria favorece a dispersão de sementes e possibilita a
regeneração vegetal em ambientes antropizados. O estudo foi realizado
durante o I Curso de Verão em Ecologia e Recursos Naturais no campus
da UFSCar, em fevereiro/2009, onde foram selecionados dois indivíduos
de Syzygium cumini com frutos maduros, visando observar a frugivoria por
aves. Sessões focais de 1 hora foram realizadas, sendo 5 horas de obser-
vações para cada indivíduo de S. cumini, totalizando-se 10 horas de
esforço amostral. Registraram-se as espécies que visitaram cada planta,
o tempo de duração da visita, o número de indivíduos de cada espécie por
visita, os comportamentos de coleta e manipulação dos frutos e o número
de frutos consumidos. Foram observadas 11 espécies pertencentes a 6
famílias, em 15 visitas completas, com duração média de 159 segundos e
consumo médio de 1,73 frutos/visita. Os comportamentos de coleta de
observados foram: “picking”, “reaching” e “hovering”, sendo “reaching” o
mais freqüente. Os frutos foram coletados e consumidos inteiros ou par-
cialmente. Dentre as espécies registradas Thraupis sayaca foi a mais fre-
qüente (33,33%), seguida por Cyanocorax chrysops (26,67%), Turdus leu-
comelas (20,00%), Pitangus sulphuratus (13,33%) e Dryocopus lineatus
(6,67%).  Thraupis sayaca consumiu 26,92% dos frutos, seguido de
Cyanocorax chrysops (30,77%), Turdus leucomelas (15,38%) e Pitangus
sulphuratus (7,69%). Dryocopus lineatus consumiu 19,23% do total de fru-
tos em visita única, apesar de seu hábito alimentar predominantemente
insetívoro. Tyrannus melancholicus, Nemosia pileata, Piranga flava,
Tangara cayana, Conirostrum speciosum e Coereba flaveola visitaram S.
cumini, porém não consumiram frutos inteiros. As características do
entorno dos indivíduos de S. cumini influenciaram a riqueza de aves visi-
tantes, sendo locais bastante alterados e com fluxo constante de pessoas
e veículos. Constatou-se a predominância de aves generalistas no con-
sumo de frutos de S. cumini, que é pouco seletiva para seus dispersores
e, pois, importante na regeneração de ambientes antropizados.

Palavras chave: frutos, aves, Syzygium cumini.
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CASO DE UM NINHEGO DE MYCTERIA AMERICANA (CICONNI-
FORMES) COM INVERSÃO DE TARSO EM COLÔNIA REPRODUTIVA

DO PANTANAL

Thaís Camilo Corrêa1 , Sílvia Nassif Del Lama1, 2

1Lab. Genética de Aves - UFSCAR, São Carlos, SP. 2E-mail:
dsdl@power.ufscar.br

Durante o trabalho de campo, foi encontrado um ninhego de cabeça-seca
(Mycteria americana) com uma inversão no posicionamento do tarso
depois da articulação intertarsal a qual mantinha os dedos do pé para
cima. O filhote estava no ninho ao lado de seu irmão numa colônia repro-
dutiva de M. americana, localizada no município de Cáceres, as margens
do Rio Paraguai (S 16°43’13.6’’/ W 57°50’3.2’’). O ninhego com a inversão
foi medido e fotografado e seu irmão medido. Examinando o indivíduo não
foi possível concluir se a inversão era resultante de uma lesão acidental
ou se tal deformidade era congênita. A articulação estava espessa e rígi-
da e não havia sinais de um processo inflamatório recente. A partir de cur-
vas de crescimento traçadas com dados morfométricos coletados anteri-
ormente, inferiu-se que ambos filhotes estavam com aproximadamente 30
dias de vida. O filhote com a inversão foi encontrado “sentado” no ninho
enquanto seu irmão assumia a “postura ereta”, comum aos ninhegos
desta espécie, a partir de duas semanas após a eclosão. Seja a lesão
congênita ou não, o interessante foi notar que os pais não deixaram de
fornecer alimento suficiente aos dois filhotes, pois ambos apresentavam
medidas e peso semelhantes (com inversão: tarso=10.81, cúlmen=10.41,
peso=1,550g; normal: tarso=13.12, cúlmen=10.33 e peso=1,650g). O
desenvolvimento semelhante dos ninhegos revela que a deficiência não
colocou o ninhego com a alteração articular em desvantagem na com-
petição pelo alimento regurgitado pelos pais na base do ninho. O caso
demonstra que o esforço dos parentais, com a pesca de cerca de
250g/ninhego/por dia, foi mantido a despeito do desenvolvimento anormal
do ninhego. Esse achado pode ser interpretado como indicador de que
nessa espécie o grau de discriminação dos parentais pelo desenvolvi-
mento dos filhotes é baixo ou tal comportamento de forrageamento não foi
modificado devido às condições de abundância alimentar da região onde
estava localizada a colônia.

Palavras chave: Cabeça-seca, articulação intertarsal, esforço parental
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DADOS SOBRE NINHO E OVOS DE PHAEOTHLYPIS RIVULARIS
(WIED, 1821), MUNICÍPIO DE IGUAPE, SP

Andre C. De Luca1 e Carlos O. A. Gussoni2
1SAVE Brasil, São Paulo/SP, e-mail: alcardel@gmail.com. 2Universidade
Estadual Paulista (UNESP), campus de Rio Claro/SP.

O pula-pula-do-rio (Phaeothlypis rivularis) é uma espécie que possui
ampla distribuição na América do Sul e ocorre, basicamente, em três áreas
disjuntas: do Escudo Guianense à porção central do Mato Grosso; na base
dos Andes Bolivianos; leste paraguaio e porção sudeste do Brasil (sul da
Bahia a Santa Catarina). Habita florestas nas proximidades de cursos
d’água ou porções brejosas. Um ninho da espécie foi encontrado em
19/10/2008, no município de Iguape, mais precisamente na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável do Despraiado, unidade de conservação
adjacente à Estação Ecológica Juréia-Itatins. O ninho apoiava-se em um
barranco à beira da trilha que dividia a área de vegetação ciliar alterada e
o pasto, estando a cerca de 20 metros de distância de um pequeno rio. Foi
construído a cerca de um metro tanto do solo quanto do topo do barranco,
recebendo luz solar direta em grande parte do dia. De acordo com a
padronização proposta por Simon & Pacheco (2005), o ninho pode ser
classificado como fechado/esférico/base. Era composto basicamente por
pequenos gravetos, musgos, gavinhas, raízes e folhas secas de bambus,
samambaias e gramíneas. A câmara oológica apresentava materiais mais
macios, com predominância de finas raízes de tons claros e folhas secas
finamente desfiadas. As dimensões máximas do ninho foram (mm): altura=
420, diâmetro externo= 270, profundidade= 80; a câmara oológica apre-
sentava altura e diâmetro= 70, enquanto o orifício de entrada possuía
altura= 33 e largura= 58, sendo a espessura da parede no topo da
câmara= 38. Dois ovos elípticos encontrados no ninho apresentavam co-
loração brancacenta e uma série de pequenas máculas vinho-escuras,
agrupadas principalmente no pólo compresso, cuja concentração conferia
um aspecto estriado. As dimensões (mm) e peso dos ovos foram de 21,1
x 14,1 (2,3 g) e 21,7 x 14,4 (2,4 g). Os dados aqui apresentados con-
tribuem ao conhecimento sobre a reprodução de P. rivularis que, apesar
de ser uma espécie comum, carece de publicações que descrevam seu
ninho e ovos. 

Palavras chave: Parulidae, nidificação, reprodução
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ANÁLISE DA DIETA DE AVES DA FAMÍLIA THAMNOPHILIDAE
(AVES: PASSERIFORMES) DO PARQUE NACIONAL DA AMAZÔNIA,

ITAITUBA, PARÁ-BRASIL

Francisco Lutiano Paiva Eufrázio1

1Bolsista PIBEX do Laboratório de Zoologia da Universidade Federal do
Pará, Campus Universitário de Santarém. lpe_bio@hotmail.com

Os thamnofilídeos são aves popularmente conhecidas como “papa-formi-
gas”, assim chamadas por alimentarem-se de insetos (formigas), bem como,
outros artrópodes e eventualmente, pequenos vertebrados, como anuros e
lagartos. Embora sejam encontrados desde a copa das árvores até o solo,
a maioria das espécies vive no sub-bosque. Neste estudo é apresentada
uma análise comparativa da dieta de espécies da família Thamnophilidae,
ressaltando a diversidade e a identificação das presas consumidas. As aves
foram capturadas no Parque Nacional da Amazônia, todas provenientes do
sub-bosque da floresta. As coletas foram realizadas em quatro locais, entre
os meses de outubro de 2008 e fevereiro de 2009, por meio de redes de
neblina. Após a coleta as aves foram etiquetadas, identificadas e mantidas
no Laboratório de Zoologia da Universidade Federal do Pará Campus
Universitário de Santarém. A determinação da dieta foi feita por meio da
observação direta do conteúdo estomacal em microscópio estereoscópico
ZEISS. Foram obtidas 72 espécimes de 22 espécies. Na composição da
dieta foi possível identificar no conteúdo estomacal 681 itens de presas dis-
tribuidos em 21 grupos taxonômicos, os mais comuns, pertencentes as
ordens de Insecta (88,25%): Coleoptera (40%), Orthoptera-adultos (15%),
Hymenoptera-Formicidae (11%), Hemiptera (11%). E as ordens menos
comuns: Hymenoptera-não Formicidae (8%), Lepidoptera-larvas (1,25%),
Orthoptera-larvas (0,5%), Blattaria (0,5%), além de Arachinida (10,72%)
(Aranae, Scorpionidae e Opiliones) e outras presas em quantidades míni-
mas (1,03%). As proporções dos grupos de presas variaram significativa-
mente entre as espécies de aves, de 3 a 10 (±6,5) por ave. A maior diversi-
dade de presas foi observada em Hilophylax poecilinota (9) esta considera-
da seguidora profissonal de correição regular de formigas, Microrhopias
quixensis (8), Thamnimanes caesius (8), Thamnophilus punctatus (7),
Cercomacra cinerascens (7) e Rhegmatorhina berlepschi (7). Em geral as
aves tiveram uma baixa diversidade de presas e uma alta sobreposição de
dieta por espécie analisada.

Palavras-chave: Thamnophilidae, presas, Parque Nacional da Amazônia.
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REGISTRO DOCUMENTADO DE NIDIFICAÇÃO DO GAVIÃO-DE-
PENACHO SPIZAETUS ORNATUS NA CHAPADA DOS GUIMARÃES,

MATO GROSSO

Fabiano Ficagna de Oliveira1, Benedito Abrão Freitas2, Dalci M.M. de
Oliveira2 e Noam Salztein2

1Rua José Eulálio Filho, 459, 78195-000 – Chapada dos Guimarães –MT.
2Universidade Federal de Mato Grosso/IB/Depto de Biologia e Zoologia,
Laboratório de Estudos de Aves Aquáticas – LEAA.
E-mail: fabianoufmt@yahoo.com.br

Registros de nidificação de Spizaetus ornatus na natureza são escassos no
Brasil. Em 30 de setembro de 2008, um filhote de S. ornatus com aproxi-
madamente 30cm de comprimento foi encontrado morto no chão de uma flo-
resta secundária no Vale do Jamacá. Este encontro, somados ao registro
visual e auditivo freqüentes desta espécie na área indicava a provável
existência de um ninho da mesma nas proximidades. Uma nova postura
seria possível? Em 8 de janeiro de 2009, o ninho foi localizado com um adul-
to pousado. Este ninho foi construído a 20m de altura numa árvore viva co-
nhecida por orelha-de-macaco (Enterolobium schomburgkii), no Vale do
Jamacá (15°28’15’’S e 55° 43’17’’W), nas adjacências da cidade de
Chapada dos Guimarães. A partir desta observação, foram feitas várias vi-
sitas ao local do ninho e anotações sobre comportamento da espécie foram
registradas. Em 20 de janeiro de 2009 foi observado o filhote pela primeira
vez, já completamente coberto por uma penugem branca. Neste período um
dos pais sempre permanecia próximo ao ninho. Em 22 de janeiro um dos
pais retiraram do ninho uma carcaça de um lagarto e em 14 de fevereiro os
restos de uma galinha doméstica. Um mês mais tarde,15 de março, o filhote
já se locomovia fora do ninho saltitando entre os galhos da árvore ao redor
do mesmo. Dois dias depois, foi observado pela primeira vez o filhote em
vôo. No dia 4 de abril foi registrado o comportamento do jovem Spizaetus,
acercando-se de um bando de macaco-prego (Cebus apella), fato que
provocou um agitamento nestes primatas. A área oferece dieta alimentar já
descrita na literatura para esta ave. Entretanto, o fato de às vezes atacar as
aves domésticas é um risco a mais para sua sobrevivência na região, uma
vez que alguns chacareiros matam os predadores (e.g Harpyhaliaetus coro-
natus, Rupornis magnirostris, Harpia harpyja, Caracara plancus entre outros
Falconiformes) de suas criações.

Palavras- chave: Biologia reprodutiva, Falconiformes, Fragmentos florestais. 
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DIETA DO GAVIÃO-CARIJÓ, RUPORNIS MAGNIROSTRIS
(GMELIN,1788), ATRAVÉS DA ANÁLISE DE CONTEÚDOS 

ESTOMACAIS DE ANIMAIS ATROPELADOS

Carolline Zatta Fieker1,4, José Flávio Cândido-Jr1, Ana Claudia de
Almeida1, Aline Cristina Alves1, Carlos Rodrigo Brocardo2,3, Patrícia Xavier
de Araújo Simão1 e Gerson Benevenuto Reginato-Jr1

1Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR. 2Universidade
Estadual Paulista, Rio Claro, SP. 3ONG Selva Paranaense. 4E-mail: car-
olfieker@mail.com. 

O gavião-carijó é uma das espécies mais abundantes entre os acipitrídeos
brasileiros, ocorrendo desde o México até Argentina e em todo o território
brasileiro. Este gavião é caracterizado como típico predador oportunista e
generalista, sendo comum em áreas antrópicas como zonas rurais, beiras
de estradas, bordas de matas e até cidades. Apesar de ser considerada
uma espécie comum, poucos estudos quantitativos sobre sua dieta foram
feitos. Neste trabalho foram analisados os conteúdos estomacais de 8
indivíduos de Rupornis magnirostris, atropelados em um trecho de apro-
ximadamente 120km da BR-277, entre as cidades de Cascavel e Foz do
Iguaçu, Paraná. A triagem do material coletado foi feita a olho nu ou, quan-
do necessário, com auxílio de lupa. Posteriormente, os itens separados
foram identificados e quantificados dentro de 3 grandes grupos:
artrópodes, aves e mamíferos. O grupo dos artrópodes foi sub-dividido em
insetos e aracnídeos, que foram identificados até o nível de ordem. O item
mais encontrado no conteúdo estomacal foi insetos da ordem Orthoptera
com aproximadamente 55%, seguido por insetos das ordens: Coleoptera
(15%), lagartas de Lepidoptera (10%), Lepidoptera adultos, Hemiptera e
Mantodea, com aproximadamente 3% cada. Aracnídeos da ordem
Araneae representaram 5%, e outros itens alimentares como aves e
mamíferos obtiveram um valor pouco expressivo, aproximadamente 3 %
cada. Com esta análise de conteúdo estomacal verificou-se que é signi-
ficativamente maior a proporção de artrópodes (94%) na dieta da espécie
em relação a outros itens alimentares como aves e mamíferos (6%).

Palavras chave: Rupornis magnirostris, conteúdo estomacal, dieta
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AVES DE RAPINA EM UMA ÁREA ALTERADA DE CERRADO NO
CENTRO-OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Carolline Zatta Fieker1,3, Matheus Gonçalves dos Reis2 e Manoel Martins
Dias Filho2

1Universidade Estadual do Oeste do Paraná; 2Departamento de Ecologia
e Biologia Evolutiva, Universidade Federal de São Carlos. 3E-mail: car-
olfieker@gmail.com

Em geral, os rapinantes possuem baixa densidade na natureza devido às
suas exigências ecológicas. Contudo, fatores não naturais alteram sua
abundância e distribuição. A fragmentação de hábitats, conseqüência da
alteração de áreas naturais, é apontada como o principal motivo do
declínio destas populações. O presente estudo objetivou determinar a
riqueza e a distribuição de Falconiformes, Strigiformes e Cathartiformes
em uma área de cerrado e adjacências, nas dependências da
Universidade Federal de São Carlos (21°58’ - 22°00’ Sul, 47°51’ e  47°52’
Oeste) campus São Carlos, São Paulo. Com cerca de 593,32 ha, a área
que compreende paisagens naturais com diferentes níveis de alteração e
uma área urbanizada foram amostradas de forma sistemática de agosto
de 2008 a janeiro de 2009, com esforço amostral de 60 horas. Foram re-
gistradas 22 espécies, sendo 14 Falconiformes, 6 Strigiformes e 2
Cathartiformes. Destas, 18 fizeram uso direto do Cerrado stricto sensu e
14 da mata ciliar, consideradas as paisagens naturais menos alteradas.
Plantações de Pinus e Eucalyptus com sub-bosque estabelecido natural-
mente obtiveram uma riqueza de 13 espécies, enquanto na área de reve-
getação com espécies de cerrado foram amostrados 11 rapinantes, ambas
consideradas paisagens fortemente alteradas. A área urbanizada do cam-
pus, compreendendo gramados, ruas arborizadas e pequenas agregações
de vegetação arbustivo-arbórea, obteve a menor riqueza. Apenas 10 espé-
cies fazem uso destas unidades de paisagem. Verificou-se também que o
número de encontros agonísticos (n=52) com espécies de aves não ra-
pinantes de menor porte foi maior em paisagens não urbanizadas (76%)
do que na porção urbanizada (23%). A família Tyrannidae foi responsável
por 73,1% dos ataques aos rapineiros, seguida dos Trochilidae (17,3%) e
Hirundinidae (9,6%). Os Falconiformes receberam 100% destas investi-
das. Os dados sugerem que as paisagens menos alteradas são impor-
tantes na manutenção da riqueza local de rapinantes. As áreas naturais
pertencentes à UFSCar, campus São Carlos, devem ser preservadas.

Palavras chave: aves de rapina, cerrado, UFSCar
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REGISTROS DE OCORRÊNCIA E NIDIFICAÇÃO DE GAVIÃO-REAL
Harpia harpyja (AVES: ACCIPITRIDAE) EM MATO GROSSO, BRASIL

Benedito Abraão de Freitas1, Fabiano Ficagna de Oliveira2, Dalci M.M. de
Oliveira3 Giuliano Bernardon 4
1,3Universidade Federal de Mato Grosso- Av. Fernando Correa s/n 78060-
900 Cuiabá-MT. IB - Depto de Biologia e Zoologia, Laboratório de Estudos
de Aves Aquáticas – LEAA. E-mail: 1bendventure@hotmail.com,
3jabiru@terra.com.br, 2Rua José Eulálio, 459 – Chapada dos Guimarães.
E-mail:2fabianoufmt@yahoo.com.br, 4Sítio Jamacá – Chapada dos
Guimarães. E-mail: giubernadon@gmail.com

Os avistamentos de gavião-real (Harpia hapyja) na natureza são escassos
e mais raros ainda são os encontros de ninhos com filhote. Contudo, no
estado de Mato Grosso há registros recentes desta espécie, entre os anos
de 1998 e 2009, em diversas localidades. Este estudo objetiva reunir os
avistamentos e locais de nidificação de Gavião Real (Harpia harpyja) no
estado em Mato Grosso. Os registros foram realizados esporadicamente,
durante viagem de campo como guias de observadores de aves, aulas de
campo e avaliação ecológica rápida (AER). O Gavião-real é considerado
o mais possante e um dos maiores raptores do Planeta. Seu status na lista
vermelha de espécies ameaçadas apresenta um histórico de ameaçada
(em 1988) à quase ameaçada (em 2008), devido a fatores como des-
truição do seu habitat natural em decorrência, principalmente, da ampli-
ação da fronteira agrícola, desmatamentos e caça a espécie. Neste senti-
do, os registros da ocorrência deste gavião na natureza são relevantes
para avaliar o seu status de conservação. Os registros de nidificação ocor-
reram nos municípios de Alta Floresta, Barra dos Bugres, Curvelandia e
Pontes e Lacerda, destacando que nos dois primeiros municípios foi re-
gistrado ninhos ativos com filhotes em 2008/2009. Novos avistamentos
foram realizados em Aripuanã, Colniza, Barra dos Bugres, Chapada dos
Guimarães e Novo Mundo. A ocorrência de nidificação deste gavião em
áreas extra-amazonicas (Barra dos Bugres, Pontes e Lacerda e
Curvelândia) ampliam as possibilidade da conservação desta magnífica ave.

Palavras chave: Biologia reprodutiva, Conservação de aves, Falconi-
formes 
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COMPORTAMENTO, REPRODUÇÃO E DIETA DO TAPERUÇU-VELHO
(CYPSELOIDES SENEX) (AVES: APODIDAE) EM CACHOEIRAS DA

REGIÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO

Frederico Innecco Garcia4, Graziela Tolesano-Pascoli1, Jacqueline Bonfim
Vasques2 e Khelma Torga1,3.
1Laboratório Ixodologia, UFU. 2AGETEL-Suporte Ambiental LTDA.
3TERRA – Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente LTDA. 4E-mail:
fredinnecco@hotmail.com

Andorinhões do gênero Cypseloides possuem hábitos gregários, voando em
bandos, caçando insetos em grande altitude ou sobre as matas. À noite,
abrigam-se nas escarpas úmidas ao redor de quedas d’água, onde também
constroem seu ninho. Durante uma estação chuvosa (agosto/2008 a
janeiro/2009), realizaram-se três campanhas de campo com captura e obser-
vação dos andorinhões. Para captura, usaram-se redes de neblina, armadas
à margem do poço, junto à queda d’água; para observação, utilizou-se
binóculo. As aves capturadas foram marcadas com anilhas de metal padrão
CEMAVE. Informações da dieta foram obtidas a partir da análise do regurgi-
to espontâneo de alguns indivíduos. Observou-se que os andorinhões per-
manecem próximos à cachoeira, principalmente durante os períodos crepus-
culares do dia, quando: (i) permanecem pousados nas escarpas ao redor da
queda d`água, onde geralmente pousam uns muito próximos dos outros,
batendo as asas uns contra os outros, fazendo a manutenção das penas ou
simplesmente parados; (ii) realizam pequenos voos de trajetória circular ao
redor do poço, alternando o local de pouso no paredão; (iii) realizam voos em
grandes altitudes sobre a região da cachoeira e ao longo das matas de gale-
ria. A atividade reprodutiva teve inicio em agosto, quando foi observada a
construção de ninhos. Em novembro, indivíduos ninhegos foram alimentados
por adultos. Nesse período, indivíduos adultos permaneceram durante todo
o dia em atividade, próximos da cachoeira. Em janeiro, foram capturados indi-
víduos imaturos, apresentando a plumagem do ventre e dorso com orlas
claras, aparentando escamas, ou apresentando penas negras na cabeça.
Algumas aves regurgitaram insetos da ordem Hexapoda, sendo: uma espé-
cie de cupim (Isoptera: Termitidae); uma de percevejo (Pentatomida); três
espécies de mariposas (Lepdoptera); uma espécie de cigarinha (Hemíptera);
e uma de formiga (Hymenoptera). As informações apresentadas são de
grande importância para o conhecimento desta espécie que tem seu habitat
visado por empreendimentos hidroelétricos. 

Palavras-chave: andorinhão; dieta; comportamento; reprodução.
Órgão financiador: AGETEL – Suporte Ambiental LTDA através do
Consórcio PCH Malagone; e TERRA – Consultoria em Engenharia e Meio
Ambiente LTDA através do Consórcio PCH Piedade.
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ABUNDÂNCIA E ECOLOGIA REPRODUTIVA DO COLHEREIRO
PLATALEA AJAJA DURANTE O PULSO DE 2008/2009 EM UMA COLÔ-
NIA DE CICONIIFORMES NO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS, RS.

Dimas Gianuca1,2,4, Carolus M. Vooren1 e Andros T. Gianuca3

1Laboratório de Elasmobrânquios e Aves marinhas, Instituto de
Oceanografia, FURG; 2PPG em Oceanografia Biológica – FURG; 3Setor
de Ornitologia, Laboratório de Biologia e Ecologia de Cordados, UCPEL.
4Email: dmsgianuca@hotmail.com

Realizou-se um estudo sobre abundância, habitat de reprodução, e sucesso
reprodutivo de Platalea ajaja em uma colônia, às margens do estuário da
Lagoa dos Patos, Rio Grande – RS. A colônia abriga oito espécies de
Ciconiiformes, somando cerca de 2.500 casais, distribuídos em uma área de
100 x 200 m, coberta por mata palustre dominada pelas árvores Sebastiana
brasiliensis, Sapium glandulosum, Erytrina crista-galli, Schinus terebinthi-
folius, Salix humboldtiana e Ficus cestrifolia. A partir de agosto de 2008 até o
abandono da colônia, realizaram-se observações durante o pôr-do-sol e após
o alvorecer do dia seguinte, quinzenalmente. No final do período de
incubação (meados de novembro) a colônia foi percorrida a pé, para uma
contagem total de ninhos ativos e marcação de 48 ninhos com ovos, checa-
dos semanalmente, até seu abandono ou insucesso. Mediu-se a altura e
identificou-se a vegetação de 121 ninhos. Houve somente um pulso repro-
dutivo, com a ocupação da colônia em meados de setembro e seu abandono
no início de fevereiro. Foram contados 1508 colhereiros na manhã de
15/10/2009. Em novembro havia 502 ninhos ativos, e estima-se que 653
casais nidificaram no pulso de 2008/2009. A altura dos ninhos variou entre 1,8
e 4,6 m (54% entre 2 e 3 m), construídos sobre quatro espécies de árvores:
S. brasiliensis (66%), S. glandulosum (20%), E. crista-galli (10%) e Allophylus
edullis (4%). Destes, 28% estavam sobre galhos cobertos pelas lianas Cissus
sycioides (18%) e Cayponia martiniana (10%). Dentre os ninhos analisados,
46% tiveram sucesso (média de 2 filhotes) sendo que 29% falharam durante
incubação e 25% durante o crescimento dos filhotes. A taxa diária de sobre-
vivência durante a incubação foi 0,969 e durante o crescimento dos filhotes
foi 0,981, e o sucesso reprodutivo de 31% (método de Mayfield). As causas
de insucesso foram predação (73%), colapso do ninho (15%) e abandono
(11%). Como potenciais predadores de ovos e filhotes, foram identificadas
seis espécies de aves (sobrevoando ou pousadas na colônia), e três de ver-
tebrados terrestres (observação direta ou vestígios).

Palavras-chave: Platalea ajaja, sucesso reprodutivo, Ciconiiformes,
Lagoa dos Patos
Órgão financiador: CNPq
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PRIMEIRAS INFORMAÇÕES SOBRE REPRODUÇÃO E DIETA DA
GARÇA-AZUL EGRETTA CAERULEA NO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS

PATOS (RS), NOVO LIMITE SUL DA SUA DISTRIBUIÇÃO 
REPRODUTIVA.

Dimas Gianuca1,2,4, Carolus M. Vooren1 e Andros T. Gianuca3

1Laboratório de Elasmobrânquios e Aves marinhas, Instituto de
Oceanografia, FURG; 2PPG em Oceanografia Biológica – FURG; 3Setor
de Ornitologia, Laboratório de Biologia e Ecologia de Cordados, UCPEL.
4Email: dmsgianuca@hotmail.com

A distribuição regular de Egretta caerulea no Brasil estava associada aos
manguezais, que representavam os únicos locais de reprodução dessa espé-
cie no país, e no Rio Grande do Sul, onde não há mangues, era considera-
da vagante. A partir de 2005 E. caerulea passou a ocorrer regularmente no
estuário da Lagoa dos Patos (Rio Grande), e apesar de ter sido observada
em uma colônia de Ciconiiformes na Ilha dos Marinheiros, sua nidificação não
havia sido confirmada. A fim de levantar informações sobre a reprodução de
E. caerulea na colônia da Ilha dos Marinheiros, a partir de agosto de 2008,
realizaram-se censos quinzenais de garças-azuis durante o pôr-do-sol. Em
novembro, janeiro e fevereiro foram realizadas incursões ao interior da colô-
nia em busca de ninhos, os quais eram marcados e monitorados. Coletaram-
se 11 regurgitos de filhotes para análise de dieta. A maior abundancia de
garças-azuis foi registrada no início de março de 2009, quando foram avista-
dos 19 adultos, 12 jovens (brancos) e 7 sub-adultos (malhados). Foram
encontrados quatro ninhos, um em novembro e três em janeiro. Um dos ni-
nhos estava construído sobre o arbusto Daphnopsis racemosa (1,5 m), um
sobre a árvore Sebastiana brasiliensis (4,2 m) e dois sobre taquaras
Bambusia sp. (2,1 e 2,9 m). O tamanho máximo de postura foi 3 ovos. Três
ninhos tiveram sucesso (produziram dois filhotes com 15 dias de idade), e um
foi abandonado (contendo dois ovos e um filhote). Nos 11 regurgitos foram
encontrados ao todo 63 camarões Penaeus paulensis (F.O.=81,8%), 14 pei-
xes (10 Mugil sp., F.O.= 18.2%; 2 Astyanax sp., 1 Hyphessobrycon sp. e 1
Cheirodon sp., F.O.=9,1%), e 6 siris Callinectes sapidus (F.O.=45,5%). A
maior porcentagem de biomassa consumida foi de siris (44 g; 63,7%),
camarões (19 g; 27,5%) e peixes estuarinos (4,2 g; 6,1%). Todos os siris con-
sumidos apresentavam LC entre 3,5 e 6 cm, e 77,9% dos peixes e camarões
possuíam CT entre 2 e 4 cm. Esse registro estende a área reprodutiva de E.
caerulea 400 km ao sul do limite de distribuição dos manguezais, e 850 km
além das principais colônias registradas no Brasil.

Palavras-chave: Egretta caerulea, expansão territorial, estuário da Lagoa
dos Patos
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CARACTERIZAÇÃO DO REPERTÓRIO COMPORTAMENTAL DA AVE
NEOPELMA CHRYSOCEPHALUM EM UMA CAMPINA DA AMAZONIA

CENTRAL

Gisiane Rodrigues Lima1,2 e Marina Anciães1

1Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), Manaus, AM. 2E-
mail: gi.amil@yahoo.com.br 

A família Pipridae é uma família bastante conhecida pelas suas danças
pré-nupciais, e de defesa de território o que deu origem ao nome vulgar da
família, os chamados “dançarinos”. Dentre as espécies de piprídeos o
gênero Neopelma é tido como uma espécie genuinamente brasileira, pois
todas as espécies têm sua distribuição praticamente no Brasil. A espécie
Neopelma chrysocephalum possui sua distribuição basicamente delimita-
da pela drenagem do Rio Negro. No presente trabalho a espécie foi obser-
vada na reserva biológica de campina do INPA (01º40’S; 60º50’W), área
de solo pobre e arenoso, hábitat onde a espécie é encontrada. Foram
observados e descritos ao todo cinco comportamentos, dentre eles, dois
de forrageio e três ligados a defesa de território e atração de parceiros
reprodutivos. Um dos comportamentos ainda não havia sido descrito para
o gênero, este foi nomeado de “vôo a dois”. O estudo do gênero Neopelma
é de grande importância, por não possuir características que não con-
dizem com o encontrado para a maioria dos gêneros da família Pipridae,
o que condiz com a sua posição filogenética basal. Reforça-se assim que
a origem do comportamento de dança evoluiu antes da plumagem cons-
pícua em Pipridae, o que faz de estudos do comportamento importantíssi-
mo para as discussões acerca dos processos evolutivos de espécies
aparentadas.

Palavras-chave: Comportamento, Pipridae e  Neopelma
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CARACTERIZAÇÃO DO REPERTÓRIO VOCAL DA AVE NEOPELMA
CHRYSOCEPHALUM EM UMA CAMPINA DA AMAZÔNIA CENTRAL

Gisiane Rodrigues Lima1,2 e Marina Anciães1

1Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), Manaus, AM. 2E-
mail: gi.amil@yahoo.com.br; 

Apesar da incrível diversidade de aves encontradas na Amazônia, os
repertórios vocais são poucos conhecidos e estudados. Assim o objetivo
deste trabalho foi caracterizar o repertório vocal de Neopelma
chrysocephalum pertencente à família Pipridae. A espécie foi observada e
gravada na reserva biológica de campina do INPA (01º40’S; 60º50’W),
área de solo pobre e arenoso, hábitat onde a espécie é encontrada. Ao
todo foram 323 minutos de gravações. A espécie emite duas vozes,
podendo aparentar ser de espécies distintas, uma soa mais aguda e outra
muito mais nasalizada. Além de estas vocalizações serem descritas qua-
litativamente foram ainda quantitativamente analisadas, ou seja, passaram
por análises, caracterizando a vocalização e cada nota, considerando a
freqüência que foi emitida, freqüência máxima e mínima, tempo da voca-
lização e tempo da nota. A vocalização nomeada de “peu” soa mais alto
aos ouvidos (4438 kHz), é constituída de uma nota composta por três ban-
das de freqüência, é utilizada em vários contextos comportamentais
podendo mudar sua freqüência e tempo de emissão de acordo com o grau
de estresse do indivíduo. A vocalização “tuetuetu” é tida como o canto da
espécie, que pode ser constituída de duas a quatro notas, com o som
muito mais nasalizado o que explica a baixa freqüência (3216 kHz) em que
é emitida. Este trabalho é pioneiro para a região Amazônica por descrever
o repertório vocal de uma ave da família Pipridae habitante de ambiente
de campina, hábitat pouco estudado na região. 

Palavras chave: Neopelma, repertório, Campinas Amazônicas.
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ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DO PICA-PAU-ANÃO-ESCA-
MADO (PICUMNUS ALBOSQUAMATUS) E DO PICAPAUZINHO-ANÃO

(VENILIORNIS PASSERINUS) NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, SP

Carlos Otávio Araujo Gussoni1,2, André de Camargo Guaraldo1 e Ileyne
Tenório Lopes1

1UNESP – Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, SP. 2E-mail: cogus-
soni@yahoo.com.br.

Dados sobre a reprodução de Picumnus albosquamatus e Veniliornis
passerinus são bastante escassos na literatura. Sabe-se que ambos nidi-
ficam em cavidades de árvores, porém não existem dados morfométricos
de seus ninhos e são raros os dados sobre o cuidado parental nessas
espécies. No município de Rio Claro (SP) foi localizado um ninho de P.
albosquamatus e um de V. passerinus.  Ambos eram do tipo cavidade/com
túnel vertical/simples/desnudo e continham dois filhotes. As dimensões do
ninho de P. albosquamatus foram: altura da abertura em relação ao solo =
5 m; diâmetro da abertura = 25,6 X 24,4 mm; profundidade do ninho =
108,5 mm; diâmetro interno = 49,6 mm; perímetro do galho na altura da
abertura = 260,0 mm. O ninho de V. passerinus apresentou as seguintes
medidas: altura da abertura em relação ao solo = 4,8 m; abertura do oco
= 45,5 X 37,0 mm; espessura da parede na abertura = 40,0 mm; profundi-
dade = 170,0 mm; diâmetro interno na altura da câmara oológica = 60,9
mm; diâmetro interno na altura da abertura = 65,0 mm; perímetro do galho
na altura da entrada = 415,0 mm; perímetro do galho na altura da câmara
oológica = 410 mm. Nos dois casos, os filhotes foram alimentados por
ambos os adultos, principalmente pela fêmea. No caso de P. albosquama-
tus, ambos os adultos retiraram sacos fecais do interior do ninho, sendo a
fêmea a principal responsável por esta tarefa. Seus filhotes permanece-
ram no ninho por pelo menos 11 dias, enquanto que os do picapauzinho-
anão permaneceram ao menos 13 dias no ninho. Os dados comporta-
mentais obtidos para o pica-pau-anão-escamado são os primeiros exis-
tentes na literatura. Diferentemente do observado por outros autores, a
fêmea de V. passerinus também pode atuar como principal responsável
pela alimentação da prole. Adicionalmente, foram observados três eventos
onde o macho do picapauzinho-anão pernoitou com os filhotes dentro do
oco, comportamento comum dentre os picídeos brasileiros.

Palavras-chave: Picidae, reprodução, ninho.
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COMPORTAMENTO E REPRODUÇÃO DE GUAROUBA GUAROUBA
FORA DA ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL

João Marcelo Holderbaum1,2 Carla Clarissa Nobre1

1Universidade Federal de Pernambuco, 2E-mail: jmholderbaum@gmail.com

A ararajuba tem sua distribuição geográfica restrita as estados do PA, MA,
MT e RO, habitando principalmente florestas de terra firme. Vivem em gru-
pos de 3 a 30 indivíduos e se alimentam de frutos, cocos, flores e
sementes. O presente trabalho teve por objetivo relatar aspectos reprodu-
tivos e ecológicos de um grupo de ararajubas fora da sua distribuição ori-
ginal, oriundas de cativeiro. Consistiu de diversas visitas à área entre 2004
e 2009 e entrevistas com moradores locais. Em 2004, um casal de arara-
jubas fugiu de um criadouro legalizado no município de Aquiraz, litoral
leste do Ceará. Desde 2000 o local serve como Área de Soltura de
Animais Silvestres apreendidos pelo IBAMA, principalmente anatídeos,
psitacídeos e passeriformes. A área é uma fazenda de 350 ha, caracteri-
zada por pastagens, carnaubal, rios sazonais e 4 açudes. Em 2004 o casal
se reproduziu utilizando o sótão de uma casa, tendo 2 filhotes que
chegaram a fase adulta. Pouco tempo depois, uma Aratinga jandaya, pos-
sivelmente de soltura, se juntou ao grupo. Após alguns meses, um dos fi-
lhotes não foi mais visto. Em 2007, os pais se reproduziram utilizando o
mesmo ninho, tendo mais 2 filhotes que chegaram a fase adulta e vivem
no bando (5 ararajubas e 1 jandaia). Em 2009, no mesmo ninho, foram
achados 5 filhotes com aproximadamente 40 dias de nascidos. Não se
sabe se é o mesmo casal, nem se apenas uma fêmea colocou os 5 ovos.
O grupo raramente ultrapassa os limites da fazenda, onde conseguem ali-
mento em um pomar próximo à sede. Foi possível observar o grupo explo-
rando pequenos cupinzeiros no alto das carnaúbas, aparentemente se ali-
mentando de cupins. Não foi observado a utilização de sementes ou fru-
tos de carnaúba Copernicia prunifera como fonte de alimentação. Relatos
de moradores locais citam encontros agonísticos do bando com Aratinga
cactorum e Brotogeris chiriri, algumas vezes fatais. Foi observado que
essas 2 espécies se concentram em áreas mais afastadas das utilizadas
pelo bando das ararajubas. Entretanto, grupos de Forpus xanthopterygius
foram vistos pousados juntos com as ararajubas. 

Palavras chave: Guarouba guarouba, reprodução, Ceará 
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HÁBITO ALIMENTAR DAS AVES NA COMUNIDADE MENINO JESUS,
INTERIOR DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR

Luciano A. Kohl1,2, Fernando R. Treco1

1 UNIPAR – Campus de Francisco Beltrão – PR. 2Email: Kohl.la@hot-
mail.com

As aves, ao se alimentarem, além de suprir suas necessidades energéti-
cas, auxiliam na dispersão de sementes ao longo de suas jornadas
migratórias ou até mesmo, no caso das aves endêmicas, na proliferação
das florestas em que habitam. A comunidade Menino Jesus, interior do
município de Francisco Beltrão/PR, com cerca de 1000 hectares, localiza-
se nas coordenadas S 26°01’08” e W 053°00’54”, possui fragmentos de
matas fronteiriças com campos de cultivo agrícola onde as aves
migratórias pousam para se alimentar e/ou descansar, possuindo também
aves endêmicas do Brasil que ali residem e se reproduzem, como é o caso
do Thraupis cyanoptera. Com base nisso este estudo teve por objetivo a
classificação do hábito alimentar das espécies encontradas na região.
Após realizar um levantamento prévio das aves e suas classificações com
auxilio de literatura específica, foi realizado um levantamento bibliográfico
sobre suas respectivas alimentações, logo após foram classificados seus
hábitos alimentares. Para a caracterização do hábito alimentar das espé-
cies utilizou-se o seguinte método: insetívoros, dieta composta predomi-
nantemente de insetos; onívoro, dieta composta por insetos, frutos,
artrópodes; frugívoros, dieta composta por grãos, frutos ou sementes; nec-
tarívoros, dieta composta principalmente por néctar; carnívoros, dieta
composta predominantemente de vertebrados vivos; detritívoros, dieta
composta de matéria orgânica em decomposição. Dentre as espécies re-
gistradas, obtive-se os seguintes dados: 37,04% (n=30) insetívoros;
27,16% (n=22) onívoros; 19,75% (n=16) frugívoros; 7,41% (n=6)
carnívoros; 4,94% (n=4) nectarívoros; 2,47% (n=2) detritívoros e 1,23%
(n=1) piscívoro, totalizando nesta amostragem 81 espécies. Sendo assim
podemos observar a predominância das aves insetívoras, onívoras e
frugívoras, destacando assim a abundância de alimentos que atraem
essas aves à região e a importância delas na dispersão de sementes
nesses fragmentos de matas, aumentando ainda mais sua composição e
variabilidade.

Palavras chave: insetívora; dieta; aves endêmicas.
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ASPECTOS PRELIMINARES DA NIDIFICAÇÃO DE AVES EM PRAÇAS
PÚBLICAS DE UBERLÂNDIA, MG
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No Brasil o período de maior atividade reprodutiva das aves ocorre entre
setembro e janeiro, porém muitas espécies reproduzem-se fora desse
período. O objetivo deste trabalho foi apresentar dados preliminares a
respeito da nidificação de aves em praças de Uberlândia-MG, verificando o
status dos ninhos (ativo ou inativo), a altura, o substrato de nidificação, e em
caso de ninho ativo, a espécie envolvida e sua atividade. O estudo foi rea-
lizado em março e abril de 2009. Amostraram-se 36 praças com diferentes
distâncias em relação ao centro urbano, tentando abranger vários setores
da cidade. Empregou-se o método de “varredura” por inspeção da praça e
das ruas em seu entorno na busca por ninhos ativos ou inativos. O esforço
na procura por ninhos totalizou 36 horas/pessoa. Foram encontrados 265
ninhos, dos quais 105 se mostraram ativos e 160 inativos. A altura média dos
ninhos em relação ao solo foi 5,2 ± 1,7 m. Os ninhos ativos pertenciam a 11
espécies, distribuídas em oito famílias. As espécies Patagioenas picazuro e
Zenaida auriculata apresentaram o maior número de ninhos, com 50
(47,6%) e 41 (39%) respectivamente; seguidas por Furnarius rufus com qua-
tro ninhos (3,8%); Columbina talpacoti e Pitangus sulphuratus com dois
(1,9%) ninhos cada e Patagioenas cayennensis, Brotogeris chiriri, Athene
cunicularia, Eupetomena macroura, Polioptila dumicola e Coereba flaveola
com apenas um ninho (1%) encontrado para cada espécie. A atividade pre-
dominante observada nos ninhos ativos foi incubação (74,3%, n=78), segui-
da por construção de ninho (18%, n=19), cuidado parental (6,7%, n=7) e
repouso (1%, n=1). Os substratos predominantes de construção de ninhos
foram itens vegetais (96,3%, n=159), sendo também encontrados três em
postes de energia (1,8%), dois em transformadores de energia (1,2%) e ape-
nas um no solo (0,6%). Esses resultados preliminares mostram que as
praças são ambientes frequentemente utilizados para a nidificação de aves
no ambiente urbano.

Palavras-chave: ninhos, reprodução, ambiente urbano.
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COLUMBÍDEOS (AVES: COLUMBIDAE) EM PRAÇAS DE
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Os Columbídeos estão mundialmente distribuídos, sendo que no Brasil são
encontradas 23 espécies. Várias espécies se estabeleceram com sucesso no
ambiente urbano. Este trabalho objetivou verificar a riqueza, freqüência e
aspectos comportamentais de columbídeos em praças de Uberlândia, MG.  O
estudo foi realizado em março e abril de 2009 em 36 praças, sendo 19 cen-
trais e 17 periféricas. Empregou-se o método de “varredura” na praça e nas
ruas em seu entorno. As observações foram realizadas das 6:30 às 11:30h,
totalizando 36 horas de observação. Assim como verificado por Cândido
(2006), os columbídeos estavam presentes em todas as praças investigadas.
Foram registrados 822 indivíduos de columbídeos, dos quais 428 foram
observados em praças centrais e 394 em praças periféricas. Foram obser-
vadas cinco espécies no centro e seis na periferia. A espécie mais freqüente
nas praças centrais foi Zenaida auriculata (37,6%), seguida por Columba livia
(28,7%), Patagioenas picazuro (22%), Columbina talpacoti (10,5%) e
Patagioenas cayennensis (1,2%). Nas praças periféricas a espécie mais fre-
quente foi Columba livia (48,2%), seguida por Z. auriculata (20,6%), P.
picazuro (16,5%), C. talpacoti (13,7%), P. cayennensis (0,8%) e Columbina
squammata (0,3%). Dos 822 columbídeos registrados, 35,5% estavam no
solo; 4,9% estavam entre 1 e 3 metros de altura; 23,6% entre 3,1 e 6 m; 19%
entre 6,1 e 9 m; 6,7% entre 9,1 e 12 m; e 10,3% entre 12,1 e 15 m. A maioria
dos indivíduos observados estavam em árvores (37%), paralelepípedo
(21,1%), ar (17,4%) ou grama (12,7%). O restante estava em edificações
(3,2%), fio (5,9%), solo pavimentado (1,7%) ou poste (1,1%). As atividades
mais frequentemente observadas foram forrageamento (35,6%), repouso
(22,6%) ou sobrevôo (16,1%). As demais foram incubação (9,4%),
manutenção (6,6%), cuidado parental (5,1%), construção de ninho (2,1%), vôo
(1,6%) ou comportamento de corte (1,0%). A alta presença de columbídeos
nas praças, principalmente, em atividades de forrageamento, pode ser devida
à resíduos alimentares e à prática de alimentação de pombos por humanos.

Palavras-chave: Columbidae, praças, ecologia urbana.
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DADOS SOBRE A NIDIFICAÇÃO DE CELEUS FLAVESCENS NO
MUNICÍPIO DE PIUM -TO

Gabriel Augusto Leite1, Dianes Gomes Marcelino2

Universidade Federal do Tocantins, Mestrando Ecologia de Ecótonos:
email: gabriezoobio@hotmail.com, Universidade Federal do Tocantins:
Graduando Engenharia Ambiental.

O pica-pau-de-cabeça-amarela (Celeus flavescens) tem grande dis-
tribuição na América do Sul, apresentando variações cromáticas de acor-
do com a região geográfica de ocorrência, sendo em Tocantins encontra-
da a subespécie Celeus flavescens ochraceus. Embora seja uma espécie
que é encontrada em diversos tipos de habitat, dados sobre sua repro-
dução são escassos ou pouco documentados. Em 17 de janeiro de 2009,
registramos uma fêmea de C. flavescens saindo de uma cavidade feita em
um mourão de cerca, que dividia uma mata de cerrado. Ao investigar a
cavidade ouvimos sons vindo de dentro do local, que mais tarde compro-
vamos ser dos filhotes da espécie. A cavidade tinha 5,8 cm de diâmetro,
ficava a 45 cm em relação ao solo e 43 cm de profundidade. Trabalhos
realizados com pica-paus do mesmo gêner,o como C. elegans e C.
brachyurus, mostram o diâmetro da cavidade com 5 cm, enquanto o de C.
spectabilis atinge 11 cm (KRATTER, 1998), diferença que é explicada pelo
autor como possivelmente relacionada ao substrato onde o ninho foi feito,
uma árvore morta com a madeira muito macia. Comparando também a
altura do ninho em relação ao solo, Camargo et al (1993) descrevem que
C. flavescens pode construir seu ninho a grandes alturas, diferentemente
encontrado neste trabalho, sendo que ninhos de outras espécies do
gênero foram encontrados desde 90 cm a até 30 m do solo. A cavidade do
ninho de Celeus flavescens foi alargada para que pudéssemos pegar os
filhotes, retirar suas medidas e anilhá-los. O ninho continha 3 filhotes bem
desenvolvidos, pesando respectivamente 73g, 69g e 60g, todos ativos e
com penas cobrindo quase todo o corpo. No dia seguinte voltamos ao
ninho, constatamos um aumento de peso dos filhotes de 15g cada. Até o
momento, não tinha sido encontrado nenhum ninho da espécie numa
altura tão baixa, o que facilitou gerar informações sobre o tamanho de sua
ninhada. Os dados acumulados ao longo desse trabalho podem ser uti-
lizados em análises comparativas com outras espécies do gênero.

Palavras chaves: Reprodução, Celeus flavescens, tamanho da ninhada

Órgão Financiador: CNPQ
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COMPORTAMENTO DE FORRAGEAMENTO DE PITANGUS SULPHU-
RATUS E TYRANNUS MELANCHOLICUS (AVES: TYRANNIDAE) NO

AMBIENTE URBANO

Liliane Martins de Oliveira1,2, Renata Leal Marques1,2,Carlos Henrique
Nunes1,2, Alexandre Gabriel Franchin1,2 e Oswaldo Marçal Júnior1,2

1Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Biologia, Laboratório de
Ornitologia e Bioacústica. 2Programa de Pós-graduação em Ecologia e
Conservação de Recursos Naturais, UFU. E-mail: lilianebioufu@
yahoo.com.br

Tiranídeos capturam alimento em diversos tipos de substrato utilizando uma
variedade de táticas de forrageamento. Pitangus sulphuratus (Linnaeus,
1766) e Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819) são comuns em ambientes
urbanos. Este trabalho objetivou descrever os comportamentos de for-
rageamento de P. sulphuratus e T. melancholicus em Uberlândia-MG. As
observações ocorreram de março a abril de 2009, em diferentes ambientes
da cidade, em parcelas de 0,5 ha de área, sendo 15 parcelas em ruas, cinco
em um parque urbano e 40 em praças. Cada parcela foi amostrada durante
30 minutos, entre 6:30 e 11:30h, totalizando 30 horas de observação.
Utilizou-se o método animal focal, registrando-se apenas o primeiro com-
portamento por espécie. Registrou-se os comportamentos de procura e
ataque; a direção, o substrato e a distância percorrida durante o ataque; a
altura e o tipo de poleiro do qual partiu o ataque e o retorno ou mudança de
poleiro. Foram realizados 31 registros de P. sulphuratus e 33 de T. melan-
cholicus. P. sulphuratus em 77,4% dos registros, não realizou ataque, ape-
nas mudou de poleiro, nos demais utilizou as estratégias alcançar (9,5%) e
investir (16,1%). T. melancholicus em apenas 6,1% dos registros não reali-
zou ataque, nos demais as estratégias foram investir (87,9%), alcançar
(3%), avançar (3%) e perseguir em vôo (6,1%), sendo a direção do ataque
diagonal abaixo em 36,4% dos registros e horizontal em 33,3%. T. melan-
cholicus atacou principalmente o ar (69,7%) e os principais tipos de poleiros
dos quais partiram a maioria dos ataques foram árvores (63,6%) e fios
(33,3%). Os principais tipos de poleiros utilizados por P. sulphuratus durante
a procura também foram árvores (64,5%) e fios (22,6%). A altura média dos
poleiros e a distância média percorrida na mudança de poleiro foram respec-
tivamente 7,23 ± 2,50 e 7,74 ± 4,42 m para P. sulphuratus, sendo que em
12,9% dos registros os indivíduos retornaram para o mesmo poleiro. Já para
T. melancholicus, foram de 6,49 ± 2,56 e 6,13 ± 3,90 m, sendo que em
54,5% dos registros os indivíduos retornaram para o mesmo poleiro.

Palavras-chave: comportamento alimentar, tiranídeos, ecologia urbana
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ASPECTOS COMPORTAMENTAIS DE TODIROSTRUM CINEREUM
(AVES: TYRANNIDAE) NA ZONA URBANA DE UBERLÂNDIA, MG

Liliane Martins de Oliveira1,2, Renata Leal Marques1,2,Carlos Henrique
Nunes1,2, Alexandre Gabriel Franchin1,2 e Oswaldo Marçal Júnior1,2

1Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Biologia, Laboratório de
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Naturais, UFU E-mail: lilianebioufu@yahoo.com.br 

As espécies de tiranídeos se adaptaram a uma enorme variedade de
ambientes e apresentam rico repertório comportamental. Nesse contexto,
este trabalho teve como objetivo descrever os comportamentos de for-
rageamento de Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) no ambiente
urbano de Uberlândia, MG. O trabalho foi realizado em diferentes ambi-
entes da zona urbana da cidade, sendo cinco parcelas em um parque
urbano e 40 em praças da cidade, totalizando 45 parcelas de 0,5 ha de
área cada, distantes no mínimo 200 m. Cada parcela foi amostrada por um
período de 30 min. As observações ocorreram de março a abril de 2009,
sendo realizadas entre 6h30’ e 11h30’, totalizando 22,5 horas de obser-
vação. Utilizou-se o método animal focal. As observações foram realizadas
com auxílio de binóculos 8x40 mm. Para cada observação de forragea-
mento foram registrados: o comportamento de procura e ataque; a
direção, o substrato e a distância percorrida durante o ataque; a altura do
substrato de forrageamento; o tipo de poleiro do qual partiu o ataque;
retorno ou mudança de poleiro. Foram realizados 16 registros de compor-
tamento de T. cinereum. Desses, em 31,3% dos registros não foi observa-
do ataque, nos demais as estratégias utilizadas foram investir (68,7%),
sendo a direção do ataque diagonal acima em 54,5% (n=6) dos registros
de ataque e horizontal em 45,5% (n=5). Em todas as observações o subs-
trato atacado foi folhagem viva. Todos os registros de T. cinereum ocor-
reram em árvores, sendo que os indivíduos se moviam com vôos curtos
de poucos centímetros (0,5m em média) dentro da copa de cada árvore.
Vôos mais longos foram observados apenas quando mudavam de uma
árvore para outra, sendo geralmente, para a árvore mais próxima. Apenas
uma vez foi visualizado um vôo de aproximadamente 10m quando da
mudança de poleiro. A altura dos poleiros, substratos para forrageamento,
variou de 3,5 a 10 metros, média de 6,84 ± 2,10m.

Palavras-chave: forrageamento, tiranídeo, ambiente urbano
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NOVOS DADOS SOBRE A BIOLOGIA DO PATO-MERGULHÃO (MER-
GUS OCTOSETACEUS) NA REGIÃO DA SERRA DA CANASTRA, MG:

UM POSSÍVEL COMPORTAMENTO DE CRECHE?

Lívia Vanucci Lins1,2, Renata Dornelas de Andrade1 e Augusto Lima Neto1

1Instituto Terra Brasilis, Rua Rio Grande do Norte 1560/405 Belo Hte
30.130-131 MG 2 livia@terrabrasilis.org.br

A biologia do pato-mergulhão (Mergus octosetaceus), espécie criticamente
em perigo de extinção, é ainda muito pouco conhecida. Buscando conhecer
a espécie teve início na região da Serra da Canastra a captura e marcação
com anilhas e rádios-transmissores. Em 2008, foram capturados e marcados
19 indivíduos (8 adultos; 11 jovens), pertencentes a cinco famílias diferentes,
sendo uma no rio do Peixe e quatro delas em um trecho de cerca de 10 km
do rio São Francisco. O monitoramento dos indivíduos marcados permitiu o
registro de comportamentos ainda desconhecidos para a espécie. A partir do
final de setembro foi observada a formação de um grupo misto constituído
por jovens de diferentes famílias, sugerindo um comportamento de creche,
um tipo de comportamento já registrado para diversas espécies de aves
aquáticas. Este grupo chegou a ser composto por 17 indivíduos (15 jovens e
1 casal) que permaneceram juntos por mais de quatro meses. Entre os 15
jovens, cinco estavam marcados o que possibilitou confirmar serem prove-
nientes de três famílias diferentes. O casal de adultos não estava marcado o
que também permitiu determinar que não se tratava de nenhum dos casais
das famílias anteriormente capturadas e marcadas. Os jovens do grupo já
possuíam capacidade de vôo, diferenciando-se dos adultos pela plumagem
e porte. O grupo foi observado utilizando um trecho do rio conhecido por ser
o território de uma das famílias marcadas. A partir do final de janeiro o grupo
não foi mais observado, talvez pela dificuldade de acesso na época das chu-
vas, pois foram obtidas informações sobre o grupo em vôo. A dispersão do
grupo não pôde ainda ser confirmada. O fato de existirem várias famílias em
um trecho de pouco mais de 10 km de um mesmo rio pode ser um fator que
possibilitou a ocorrência deste comportamento. No rio do Peixe, curso d’água
de menor porte, onde não existem outras famílias nas proximidades, isto não
foi observado. Entretanto, a confirmação deste comportamento para o pato-
mergulhão somente será possível com a continuidade dos estudos de mar-
cação e monitoramento.

Palavras-chave: Mergus octosetaceus, comportamento, Serra da Canastra

Órgão financiador: Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais –
IEF/MG
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NINHOS DO PATO-MERGULHÃO (MERGUS OCTOSETACEUS) EM
CAVIDADES EM BARRANCOS DE TERRA NA REGIÃO DA SERRA

DA CANASTRA, MG.

Renata Dornelas de Andrade1, Lívia Vanucci Lins1,3, Flávia Ribeiro1,
Augusto Lima Neto1 e Marconi Campos Cerqueira Junior2

1Instituto Terra Brasilis, Belo Horizonte,MG, 2PPG em Ecologia - INPA,
Manaus AM, 3livia@terrabrasilis.org.br

O pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) é conhecido por nidificar em cavi-
dades, como ocos de árvores e fendas em paredões rochosos. Em 2002,
quase meio século após a descrição do primeiro ninho da espécie - em oco
de árvore - foi encontrado um ninho em um paredão rochoso no Parque
Nacional da Serra da Canastra, e em 2005, mais 2 ninhos foram encontrados
na região, em oco de árvore e em paredão rochoso. Em 2006, pela primeira
vez, foi registrado um ninho da espécie em cavidade em barranco de terra,
na região da Serra da Canastra, e posteriormente foram registrados mais 4
ninhos neste mesmo substrato. Estas cavidades eram aparentemente natu-
rais ou escavadas por outros animais e apresentaram abertura, profundidade
e altura em relação à lâmina d’água variadas (por ex; a altura variou entre 2
e 20 m). Dois dos ninhos só foram localizados após o período reprodutivo,
quando os filhotes já haviam saído do ninho. Porém, ambos foram reutiliza-
dos no ano seguinte. Um ninho foi encontrado abandonado, com os ovos
frios e as plumas jogadas na margem oposta do rio. Este ninho não foi reuti-
lizado no ano seguinte, e o casal de patos-mergulhão que habita este trecho
de rio foi encontrado utilizando outra cavidade, cerca de 800 m rio acima. Em
um outro ninho, que também sofreu interferência (pescadores subiram no
barranco e mexeram no ninho) a incubação foi concluída, com a saída de 5
filhotes. Entretanto, o mesmo não foi reutilizado no ano seguinte. Em 2008,
após visitar e permanecer por vários minutos em dias seguidos na cavidade
utilizada em 2007 no rio do Peixe, a fêmea começou a fazer prospecções em
pelo menos outras duas cavidades nas proximidades, todas em barrancos de
terra. Foi possível ver a fêmea raspando o fundo no interior de uma das cavi-
dades, inclusive jogando terra para fora. Entretanto, esta fêmea reutilizou a
mesma cavidade de 2007 após a retirada de alguns ramos da entrada da
cavidade pela equipe de campo. A hipótese sobre a existência de preferên-
cia na escolha do substrato ou se esta é uma questão de oferta/disponibili-
dade local precisa ainda ser testada.

Palavras-chave: Mergus octosetaceus, nidificação, Serra da Canastra
Órgão financiador: Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais –
IEF/MG
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OCORRÊNCIA E NIDIFICAÇÃO DE CULICIVORA CAUDACUTA NO
MUNICÍPIO DE CARRANCAS, SUDESTE DE MINAS GERAIS

Vitor Torga Lombardi1, Raisa Gonçalves Faetti2 e Santos D’Angelo Neto3
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VERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS, Montes Claros, MG.

A maria-do-campo Culicivora caudacuta é um pequeno tiranídeo ameaça-
do associado aos campos naturais remanescentes da América do Sul.
Dados adicionais são apresentados neste trabalho sobre a ocorrência e
nidificação desta espécie no município de Carrancas, que integra o
Campo das Vertentes, região sudeste do estado de Minas Gerais. Dois
indivíduos foram visualizados e fotografados dia 21 de outubro de 2008
em um campo sujo úmido com denso estrato herbáceo (altitude cerca de
1.250m), situado próximo à cidade de Carrancas (21°27’S, 44°37’W).
Esta mancha de campo nativo ficou protegida de um incêndio recente
devido a uma estrada de chão batido que agiu como aceiro, protegendo
a vegetação. Durante tentativas de se obter a gravação da vocalização
dos indivíduos observados encontrou-se um ninho a cerca de 80 cm de
altura do solo em uma arvoreta de Diospyros hispida (Ebenaceae); que
se encontrava ao lado de um termiteiro. O ninho possuía as seguintes
medidas (mm): altura interna= 30, altura externa= 45, diâmetro interno=
30, diâmetro externo= 55. Era constituído por inflorescências de capim e
paina unidos por teias de aranha, o que resultava em um ninho macio e
leve, porém pouco resistente. O ninho era do tipo cesto alto/lateral e pos-
suía três ovos de cor creme claro imaculado com as seguintes medidas
(mm): 16 X 12, 15,5 X 11 e 15 X 11. Outros três indivíduos foram grava-
dos e fotografados dia 22 de outubro de 2008, após aproximação em
resposta ao playback, executado em um campo sujo localizado na ver-
tente sudoeste da Serra de Carrancas entre 1.180-1.220m de altitude.
Apesar da constatação da reprodução desta ave no local, somente estu-
dos mais amplos e direcionados, elucidando padrões de atividades
sazonais, as respostas ao fogo, as densidades de ocorrência e tamanhos
populacionais, poderão fornecer dados suficientes para se afirmar sobre
a real situação dessa espécie na região do Campo das Vertentes e a
capacidade deste ambiente campestre de sustentá-la em longo prazo.

Palavras chave: Culicivora caudacuta, Carrancas, Campo das Vertentes.

Órgãos financiadores: Instituto de Permacultura e Agroecologia de
Carrancas.
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PADRÕES COMPORTAMENTAIS DE FORRAGEAMENTO, POLEIRO E
REPRODUÇÃO DE AVES ASSOCIADAS A LAGOAS DE UM 

PARQUE URBANO

Lourdes Maria Campos Corrêa1,2; Celine de Melo1

1Instituto de Biologia – UFU , 2E-mail: lourdesmccorrea@yahoo.com.br

As aves apresentam padrões comportamentais que podem variar depen-
dendo de diferentes aspectos. O objetivo deste trabalho foi verificar padrões
comportamentais em aves dependentes e semidependentes de ambientes
aquáticos frente à sazonalidade, ao tamanho da lagoa e à qualidade da
água. Foi observado o comportamento da avifauna de quatro lagoas do
Parque Municipal do Sabiá (Uberlândia, MG) entre maio/08 e março/09,
(total=264 horas, 66/lagoa), realizando-se observações nos intervalos: 6:30-
8:30, 8:45-10:45 e 16:00-18:00. Obteve-se um padrão comportamental geral
de forrageamento (64,5%; n=6324), seguido pelas atividades de poleiro
(33%; n=3234), e reprodução (2,8%; n=271). Este padrão permaneceu em
ambas as estações, ou seja, o forrageamento como a atividade mais rea-
lizada (seca=73,1%; chuva=53,8%), seguida por poleiro (seca=23,4%;
chuva=44,9%) e reprodução (seca=3,5%; chuva=1,8%). Não houve dife-
rença significativa entre as atividades e o tamanho das lagoas e a qualidade
da água. Mas, entre as estações houve diferença significativa nas atividades
(x2=503,7; p=0; gl= 2) pressionada pela maior intensidade dos comporta-
mentos na lagoa de maior extensão. Quando as lagoas foram analisadas
separadamente, houve variações no padrão geral observado. Na estação
chuvosa, a freqüência das atividades forrageamento e poleiro foram mais
equilibradas na lagoa de tamanho intermediário (x2=0,125; p=0,72; gl=1).
Porém, na lagoa de maior extensão e pior qualidade de água, a atividade
poleiro foi significativamente maior do que forrageamento (x2=768,06; p=0;
gl=1). A espécie Egretta thula realizou comportamento batedor com as
espécies Cairina moschata, Ardea alba e Phalacrocorax brasilianus. Os
aspectos gerais de sazonalidade, tamanho da lagoa e qualidade de água
não alteraram significativamente o padrão comportamental. Apesar de na
estação chuvosa este padrão ter se alterado significativamente na lagoa de
maior extensão, isto, provavelmente, ocorreu devido às piores característi-
cas de qualidade de água que diminuíram a oferta de recursos e/ou dificul-
taram o forrageamento.

Palavras-chave: Comportamento, avifauna, ambientes lacustres.
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RESULTADOS PRELIMINARES DO ESTUDO DA ESTRUTURA E
ORGANIZAÇÕES DE SINAIS DO CANTO DO SABIÁ-BRANCO 

TURDUS LEUCOMELAS

Luis Fernando Teixeira Nascimento1,2, Maria Luisa da Silva2

Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Instituto de Ciências
Biológicas/UFPa 2E-mail: luisbarth7@yahoo.com.br

O Sabiá-branco Turdus leucomelas, possui sua distribuição em grande parte
da América do sul. Habitam ambientes florestais semi-abertos, jardins e flo-
restas abertas. Pertencem à ordem Passeriformes, subordem Oscines, que
se caracteriza pela eleição da estratégia de canto intermediado pela apren-
dizagem, possuindo, assim, parte dessa característica determinada geneti-
camente e parte determinada pela convivência social inter-específica. O
canto tem como função biológica primordial o reconhecimento específico.
Repertórios vocais longos, produção de dialetos, variações populacionais e
individuais são conseqüências e evidências de aprendizagem. A partir da
análise de gravações de 21 indivíduos de T. leucomelas realizadas em ter-
ritório nacional e internacional, que se encontram armazenadas no acervo
sonoro do Laboratório de Ornitologia e Bioacústica (LOBio) da UFPa, e com
auxílio do programa para produção de sonogramas “AviSoft SAS Lab Pro
4.3” será realizada a análise de  parâmetros físicos de duração e freqüência
para as unidades sonoras: as notas. Foram identificadas as frases individu-
ais, que são definidas como o conjunto de notas separadas por um intervalo
de tempo pelo menos 5 vezes maior que a média do intervalo entre as notas.
Obteve-se um total de 1.785 notas, entre os 21 indivíduos. As variações do
repertório alcançaram máxima de 75 e mínima de 8 notas disitintas.
Utilizaremos neste trabalho o cálculo da entropia definida por Shannom e
Weaver (1949) para a análise da distribuição dos tipos de nota de cada indi-
víduo, estes cálculos serão realizados através do software “Rgui”, desen-
volvido para este fim. A entropia nos fornecerá um índice que corresponde à
quantidade de informação do canto individual. O estudo da estrutura com-
plexa do canto da espécie permitirá verificar os parâmetros que correspon-
dem ao código específico além da magnitude da variação individual. Estudos
posteriores sobre variáveis ambientais que podem influenciar o comporta-
mento de emissão de canto poderão ser realizados a partir dessa descrição
do canto desta espécie.

Palavras chave: Cantos complexos, Teoria da informação, Comunicação,
Sabiá.

Órgão financiador: FAPESPA
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TESTES DE PLAYBACK COM O CANTO EM DUETO DE
THRYOTHORUS GENIBARBIS

Amanda de Almeida Monte1,2 e Maria Luisa da Silva1

1LABORATÓRIO DE ORNITOLOGIA E BIOACÚSTICA/UFPA, Belém, PA.
2E-mail: amandadeamonte@yahoo.com.br

A espécie Thryothorus genibarbis apresenta um canto em dueto tendo
como contribuintes macho e fêmea emissores de parcelas comple-
mentares. Além do reconhecimento específico, há hipóteses que justificam
o dueto: a primeira indica que é usado em conflitos territoriais, uma vez
que dois indivíduos defendendo o mesmo território são mais eficazes que
um só ou que se trata de uma forma de defender seu território ou o par-
ceiro do rival do mesmo sexo, anunciando assim o status do casal. A
função biológica do sinal sonoro de uma dada espécie pode ser determi-
nada pela técnica de playback, quando uma vocalização previamente reg-
istrada é tocada para o emissor, testando então seu poder reativo.
Portanto com o objetivo de verificar a funcionalidade do canto em dueto
foram realizados testes de playback no dia 15 de março de 2009 nas
adjacências do Parque Ecológico de Gunma (PEG, Santa Bárbara, PA,
1°28’S, 48°26’O) e em 25 de março de 2009 no campus da Universidade
Federal do Pará Universidade Federal do Pará, (UFPa, Belém, 1°12’S,
48º18’O), ambos entre os horários de 7h16’ e 9h07’. Em cada um dos
locais foram testados dois casais, posicionado um autofalante dentro de
seu território e emitindo o dueto de um casal vizinho e cinco minutos
depois o de um estrangeiro, invertendo essa ordem para o segundo. As
respostas positivas aos testes indicam que o dueto, além de reconheci-
mento específico, está diretamente relacionado com a defesa territorial,
enquanto que a negativa seria indicativa de que o dueto estaria principal-
mente envolvido com o anúncio do status do casal, uma vez que outro
casal formado em seu território não representaria ameaças a sua for-
mação. As respostas dadas pelos quatro casais testados foram positivas.
Não houve claras diferenças nas respostas dadas aos cantos de casais
vizinhos e aos estrangeiros. Três dos quatro casais testados foram bem
vistos durante os testes, deslocando-se entre os galhos do estrato médio
da vegetação e fazendo movimentos alusivos a uma tentativa de contato
visual, esse possivelmente é um importante fator para a defesa territorial.

Palavras chave: bioacústica, canto em dueto e Thryothorus genibarbis.

Órgão financiador: PIBIC/FAPESPA
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REPERTÓRIO VOCAL DO PAPAGAIO-DO-MANGUE 
AMAZONA AMAZONICA

Leiliany Negrão de Moura1,3, Jacques M. E. Vielliard2, Maria Luisa da Silva1

1Laboratório de Ornitologia e Bioacústica/UFPA, Pará, PA. 2Laboratório de
Bioacústica/Unicamp, Campinas, SP. 3E-mail: leiliany@ufpa.br

A comunicação consiste na troca de informações entre os animais e viabi-
liza sua atividade reprodutiva. Os sinais de comunicação podem ser de
natureza elétrica, táctil, química, visual ou sonora. O sinal sonoro, princi-
pal modalidade utilizada entre as aves, pode ser denominado canto, quan-
do este sinal contém a informação de reconhecimento específico, ou grito,
quando relacionado a contextos comportamentais determinados. O objeti-
vo deste estudo é identificar o repertório de gritos do papagaio-do-mangue
Amazona amazonica durante sua estação reprodutiva. As gravações das
vocalizações foram feitas no município de Santa Bárbara do Pará, de ou-
tubro a janeiro, durante quatro estações reprodutivas: 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009. Para tanto foi utilizado um microfone
ultradirecional Sennheiser ME-67 e gravadores digitais Tascam DA-P1 e
Marantz PMD660. Além das vocalizações, foram coletados dados com-
portamentais dos papagaios através da técnica de registro contínuo,
durante 132 visitas entre os horários de 5h40 e 11h00 e de 15h30 e 18h30.
Como resultado, foram identificadas 11 vocalizações, relacionadas a cinco
categorias comportamentais: (1) Chamado de contato em vôo - emitido
enquanto os papagaios estão voando juntos, o que permite a manutenção
de contato entre membros de um bando e reforça a coesão entre o casal;
(2) Chamado de contato pousado – duas vocalizações emitidas quando o
macho está pousado na área do ninho e vocaliza interagindo com a fêmea;
(3) Chamados de alimentação - duas vocalizações, uma relacionada a
adultos, e a outra emitida por filhotes (Begging call); (4) Chamado para
pouso em ninho – emitido pelos papagaios segundos antes de pousarem
no ninho; (5) Chamados hostis – nesta categoria estão inseridos três
chamados de alarme, um agonístico e um distress call. Dessa forma, ve-
rificou-se que este papagaio apresenta um repertório vocal complexo em
seu período reprodutivo, mostrando que o comportamento social da espé-
cie é sofisticado e que estes sinais são relevantes para sua sobrevivência.

Palavras chave: Comunicação sonora, papagaio, reprodução.

Órgãos Financiadores: CAPES, CNPq e Fundação O Boticário de
Proteção à Natureza.
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ASSINCRONIA E SINCRONIA DE ECLOSÃO: UM TESTE 
EXPERIMENTAL DE REPRODUÇÃO EM FURNARIUS RUFUS

Maximiliano Niedfeld Rodriguez1,2 e James J. Roper1

1Programa de Pós Graduação em Ecologia e Conservação da UFPR. 2E-
mail: maxbio_2000@yahoo.com.br

As aves realizam a postura de ovos em intervalos aproximados de 24
horas, se a incubação começar após a postura dos últimos ovos, o desen-
volvimento dos embriões começam em um intervalo de tempo muito próx-
imo, o que leva à eclosão síncrona. Se a incubação começar a partir da
postura dos primeiros ovos, os filhotes eclodem em diferentes dias, levan-
do à eclosão assíncrona. A assincronia gera diferenças de tamanhos entre
os filhotes de uma mesma ninhada, fazendo com que estes apresentem
hierarquias de tamanho. Hipóteses propõem que o estabelecimento de
hierarquias de tamanho entre os filhotes pode melhorar a condição dos
pais e de pelo menos parte da ninhada, uma vez que resulta em: redução
da ninhada, reduz a probabilidade de perda de todos os filhotes, reduz os
custos sobre os pais no pico de demanda energética dos filhotes e reduz
a rivalidade entre irmãos. Testamos se a assincronia na eclosão de ovos
melhora a sobrevivência e condição final dos filhotes quando comparada
à eclosão síncrona, e se estes efeitos são menos importantes quando há
alimento abundante. A espécie utilizada no estudo foi o João de Barro
(Furnarius rufus). Foram estabelecidos dois tratamentos: filhotes sín-
cronos e assíncronos, feitos naturalmente ou artificialmente. Filhotes em
ninhadas assincronas pesavam mais quando comparados a filhotes de
ninhadas síncronas. Filhotes em ninhadas assíncronas apresentaram
maior mortalidade e esta foi maior sobre os mais jovens. Em ninhadas sín-
cronas a mortalidade foi menor e independente da ordem de eclosão. A
melhor condição dos filhotes em ninhadas assincronas foi atribuída à
redução da ninhada. Não foram encontradas diferenças quando compara-
da à oferta de alimento. Os resultados corroboram a hipótese de que o
estabelecimento de hierarquias de tamanho entre os filhotes pode melho-
rar a condição de parte da ninhada e esta vantagem é resultado da
redução da ninhada, a qual ocorre sobre os filhotes mais jovens. Estudos
destes efeitos, sobre os pais e sobre os filhotes, após a saída do ninho,
podem elucidar melhor as conseqüências da assincronia de eclosão.

Palavras chaves: competição entre irmãos, sucesso reprodutivo, João de
Barro.

Órgão Financiador: CAPES 
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MALVAVISCUS ARBOREUS E HIBISCUS ROSA-SINENSIS COMO
RECURSO ALIMENTAR PARA BEIJA-FLORES (AVES:  TROCHILIDAE)

NA RESERVA BIOLÓGICA AUGUSTO RUSCHI, SANTA TERESA, ES

Tomaz Dressendorfer de Novaes1 e Valéria Evangelista Gomes
Rodrigues2

1Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (tomazno-
vaes@uol.com.br) 2Universidade Federal de Lavras (valeriaegr25@hot-
mail.com)

As plantas ornamentais podem contribuir para a manutenção de espécies
da avifauna, fornecendo-lhes, entre outros recursos, alimentos através da
produção do néctar de suas flores. Este trabalho teve como objetivo re-
gistrar as espécies de beija-flores e as respectivas freqüências de visitas
nas flores das plantas ornamentais Malvaviscus arboreus e Hibiscus rosa-
sinensis que compõe uma cerca viva, com extensão de 52 metros, na
sede da Reserva Biológica Augusto Ruschi, em Santa Teresa, ES. Cada
visita das aves foi considerada como um registro, independente do
número de flores visitadas e a freqüência de visitação foi calculada dividin-
do-se o número de visitas observadas pelo total de horas de observação.
O esforço amostral foi de 92 horas de observações, distribuídas em dias
ao acaso, entre setembro de 2007 e setembro de 2008. Os registros foram
feitos através da identificação direta, com auxílio de binóculo e câmara
fotográfica, além da identificação por meio de vocalização, com auxílio de
gravador e microfone unidirecional. Foram registradas dez espécies de
beija-flores das quais, seis tiveram as maiores freqüências de visitação,
que dispostas em ordem decrescente, foram as seguintes: Thalurania
glaucopis, Clytolaema rubricauda, Aphantochroa cirrhochloris,
Phaethornis eurynome, Florisuga fusca e Lophornis magnificus.  Já as ou-
tras espécies, Amazilia versicolor, Phaethornis squalidus, Leucochloris
albicollis e Chlorostilbon notatus foram registradas apenas uma vez visi-
tando as flores de Malvaviscus arboreus e Hibiscus rosa-sinensis, sendo
provavelmente visitantes ocasionais. Apesar da baixa freqüência, aves de
outros grupos taxonômicos também foram registradas consumindo o néc-
tar produzido pelas flores das plantas ornamentais estudadas, tais como:
Tangara cayana, Coereba flaveola, Dacnis cayana e Thraupis sayaca.
Concluiu-se que as duas espécies de plantas que compõe a cerca viva,
por meio da produção de néctar em suas flores, são fonte importante de
alimento aos beija-flores e outras aves da área estudada.

Palavras chave: cerca viva; néctar; beija-flores.  
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ASPECTOS PRELIMINARES DA RIQUEZA, FREQUÊNCIA E 
COMPORTAMENTO DE BEIJA-FLORES (AVES: TROCHILIDAE) NA

ZONA URBANA DE UBERLÂNDIA, MG

Carlos Henrique Nunes1,2, Renata Leal Marques1,2, Liliane Martins de
Oliveira1,2, Alexandre Gabriel Franchin1,2 e Oswaldo Marçal Júnior1,2

1Universidade Federal de Uberlândia, IB, Laboratório de Ornitologia e
Bioacústica. 2PPG em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais,
UFU. E-mail: henriquebioufu@yahoo.com.br 

Em ambientes urbanos, os beija-flores ocorrem principalmente em áreas
arborizadas como parques, praças, ruas, jardins e quintais. Poucos estudos
têm sido dedicados ao entendimento das interações dos beija-flores em
áreas urbanas. Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo apre-
sentar dados preliminares sobre a riqueza, frequência e aspectos comporta-
mentais de beija-flores na zona urbana de Uberlândia (MG). O trabalho foi
realizado percorrendo-se 60 transectos em diferentes praças, ruas e, em um
parque de Uberlândia, de março a abril de 2009. Os transectos possuíam dis-
tância mínima de 200m um do outro e foram amostrados caminhando-se
lentamente. Para observação dos beija-flores utilizou-se binóculos 8x40mm.
Apenas o primeiro comportamento foi registrado para cada indivíduo.
Indivíduos da mesma espécie foram registrados em um mesmo transecto
apenas quando foram vistos simultaneamente, assegurando que o mesmo
indivíduo não tivesse mais de um registro. Para cada registro foram anotados
o substrato em que se encontrava o indivíduo, altura em relação à ocupação
vertical do espaço, o comportamento e o recurso utilizado. Foram identifi-
cadas nove espécies em 84 registros. Eupetomena macroura foi a mais fre-
quente com 61,90% dos registros, seguido por Chlorostilbon lucidus
(14,28%), Amazilia fimbriata (11,90%), Heliomaster squamosus (3,57%),
Amazilia versicolor e Anthracothorax nigricollis (2,38% cada) e Aphanthocroa
cirrochloris, Thalurania furcata e Colibri serrirostris com apenas um registro
cada (1,19%). Quanto à ocupação vertical do espaço, os estratos mais uti-
lizados foram de 2,01 a 4 m (32,14%) e de 4,01 a 6 m (35,71%). Quanto ao
substrato utilizado, em 60,71% dos registros os indivíduos estavam em algu-
ma espécie vegetal. O comportamento mais observado foi forrageio com
60,71% dos registros. Quanto ao recurso, observou-se em 27,38% dos re-
gistros a utilização de néctar, em 27,38% os beija-flores não se utilizaram de
nenhum recurso, em 25% estavam utilizando poleiros para repouso e em
20,24% dos registros o recurso utilizado foram insetos. 

Palavras-chave: ecologia urbana, comportamento, Trochilidae
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DESCRIÇÃO DA MORFOLOGIA E PTERILOSE DE NINHEGOS DE
SYRIGMA SIBILATRIX (AVES: ARDEIDAE)

Carlos Henrique Nunes1,2, Liliane Martins de Oliveira1,2, Renata Leal
Marques1,2, Alexandre Gabriel Franchin1,2 e Oswaldo Marçal Júnior1,2

1Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Biologia, Laboratório de
Ornitologia e Bioacústica. 2PPG em Ecologia e Conservação de Recursos
Naturais, UFU. E-mail: henriquebioufu@yahoo.com.br 

O conhecimento da morfometria é importante para determinação do
padrão de crescimento de uma espécie. O objetivo deste trabalho foi
descrever dados morfométricos e pterilose de três ninhegos de Syrigma
sibilatrix mortos em idades distintas (em dois eventos reprodutivos) na
zona urbana de Uberlândia (MG) para apresentar um parâmetro geral de
desenvolvimento. O estudo foi realizado no Campus Umuarama da
Universidade Federal de Uberlândia. Três indivíduos denominados F1, F2
e F3, foram coletados após sua morte, com respectivamente, 19, 25 e 45
dias após a eclosão. F1 foi coletado em dezembro de 2007, F2 e F3 em
dezembro de 2008. Foram realizadas com auxílio de paquímetro e régua,
10 medidas corporais: Cúlmen (Cu), Occiput (Oc), Corpo (Co), Cauda
(Ca), Envergadura (E) e 5 medidas para cada membro esquerdo e direito:
Asa (A), Antebraço (AB), Mão (M), Perna (P) e Tarso (T). A pterilose foi
definida por sete regiões de crescimento e as penas foram contadas.
Quanto às medidas morfométricas, F1 e F2 apresentaram poucas dife-
renças (Cu=3,5 e 3,6 cm; Oc=7,8 e 7,9 cm; Co=26,3 e 30,1 cm; Ca=1,2 e
1,4 cm; E=26,5 e 30,8 cm, respectivamente). Por outro lado, F3 apresen-
tou diferenças importantes nesses parâmetros em relação aos demais ni-
nhegos (Cu=7,1 cm; Oc=11,6 cm; Co= 52,2 cm; Ca=13,1 cm; E=93,1 cm),
tendo um tamanho corporal próximo ao dos indivíduos adultos descritos
na literatura. Quanto à pterilose, F3 apresentou um número maior de
penas (1141) em relação a F2 (874) e F1 (822). Nos primeiros dias de vida,
os filhotes de S. sibilatrix apresentam uma plumagem fina e branca. F1 e
F2 apresentavam padrão de coloração semelhante, com penas de co-
loração geral acinzentada em formação dentro da periderme. Já F3, apre-
sentava, quando dos 45 dias, um padrão de cores e formas semelhantes
aos adultos - inclusive com a formação de um penacho na cabeça carac-
terístico da espécie. Desse modo, os indivíduos F1 e F2 já não apresen-
tavam plumas natais indicando ocorrência de mudas, enquanto F3 seria
um indivíduo jovem.

Palavras-chave: maria-faceira, morfometria, plumagem
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COMPORTAMENTO PREDATÓRIO DE GLAUCIDIUM BRASILIANUM
NO PANTANAL MATO-GROSSENSE

Samuel Borges de Oliveira Júnior1 e Paulo de Tarso Zuquim Antas2

1 E-mail: samukajr@gmail.com; 2 PTZA Consultoria em Meio Ambiente. 

O caburezinho Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788), é uma das
menores corujas do mundo, sendo uma espécie muito ativa durante o dia,
caçando outras aves, pequenos mamíferos, insetos, lagartos e pererecas.
Apresenta duas colorações de plumagem, assim como em outras corujas:
cinza, com a cauda listrada de branco e peito claro bordejado de cinza,
dominante em algumas regiões; e marrom-avermelhada, onde a cauda é
da mesma cor e quase não se distinguem as faixas brancas. A nuca pos-
sui penas singulares, dando a impressão de dois olhos, sugerindo que isso
afaste predadores. A face occipital não é tão destacada na plumagem mar-
rom-avermelhada. Espécie bastante comum na porção norte do Pantanal,
frequentemente visualizada próxima às casas e no interior das cidades.
Esse trabalho relata uma estratégia de caça de um caburezinho
(plumagem marrom-avermelhada), predando Progne chalybea (Gmelin,
1789) – andorinha-doméstica-grande entre 02 e 04 de novembro/2007 na
Reserva Particular do Patrimônio Natural SESC Pantanal, em Barão de
Melgaço/MT. No período da manhã, entre 07:00 e 8:30 horas, o cabure-
zinho pousava em uma romãzeira (Punica granatum L.) próximo a uma
casa e ficava esperando que as andorinhas entrassem entre o forro e o te-
lhado para alimentar seus filhotes no ninho. No momento em que a ando-
rinha entrava, o caburezinho a seguia e capturava o adulto, voltando para
a romãzeira, onde o matava. Em seguida voava em direção a uma mata
próxima com a presa. Esse comportamento foi observado por três dias
seguidos. Sendo novembro também mês do período reprodutivo do cabu-
rezinho, as andorinhas mortas seriam, possivelmente, carregadas para um
provável ninho, dadas à repetição dos mesmos trajetos diários entre a
romãzeira e a mata próxima. O fato de a romãzeira ter suas flores e frutos
avermelhados sugere-se que seria ela um facilitador para camuflagem do
predador. Esse comportamento de perseguição da presa em áreas fe-
chadas aparentemente ainda não havia sido descrito para o gênero, emb-
ora seja sugerido que o africano Glaucidium perlatum teria a estratégia de
saquear ninhos em ocos.

Palavras-chave: Glaucidium brasilianum; comportamento de predação;
Pantanal

Órgão Financiador: Estância Ecológica SESC Pantanal.
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UTILIZAÇÃO DE NINHOS DE OUTRAS ESPÉCIES POR ICTERUS
CROCONOTUS NO PANTANAL MATO-GROSSENSE

Samuel Borges de Oliveira Júnior1 e Paulo de Tarso Zuquim Antas2

1E-mail: samukajr@gmail.com; 2PTZA Consultoria em Meio Ambiente. 

O joão-pinto Icterus croconotus (Wagler, 1829) é uma das aves incon-
fundíveis do Pantanal, seja por sua coloração exuberante vermelho-
alaranjada em contraste com as partes negras, seja pelo seu canto melo-
dioso. Não constrói seus ninhos, ocupando ninhos de bate-coco
(Campylorhynchus turdinus) ou de joão-graveteiro (Phacellodomus
rufifrons) e que, na Amazônia, toma ninhos de japuíra (Cacicus cela). Na
Reserva Particular do Patrimônio Natural SESC Pantanal, em Barão de
Melgaço/MT, no período de 26 de fevereiro a 03 de março de 2009, foi
constatada a utilização, por Icterus croconotus, de ninhos das seguintes
espécies: joão-graveteiro (Phacellodomus ruber) (02 ninhos), japuíra
(Cacicus cela) (01 ninho) e Tecelão (Procacicus solitarius) (03 ninhos). O
ninho do tecelão ocupado pelo joão-pinto, observado no dia 1º de março,
estava nas margens de uma vala escavada para a movimentação de bar-
cos no período da cheia, abastecendo a RPPN e transportando pessoal
desde o rio Cuiabá. A passagem do barco fazia o joão-pinto sair do ninho,
o que possibilitou sua detecção e identificação. Após pousar nas proximi-
dades, começava seu canto melodioso, talvez uma estratégia para chamar
a atenção e afastar potenciais predadores do ninho. Na verificação do
ninho encontramos dois ovos de cor branca com manchas amarronzadas,
onde o eixo maior era de 28mm e o eixo menor de 20mm (ambos). o que
comprova a utilização de ninhos de outra espécie por joão-pinto no
Pantanal mato-grossense.

Palavras-chave: Icterus croconotus; reprodução; Pantanal

Órgão Financiador: Estância Ecológica SESC Pantanal.
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DIVERSIDADE DE AVES E REPRODUÇÃO DE PASSERIFORMES EM
ÁREAS DE CERRADO SENSU STRICTO E VEREDA

Zélia da Paz Pereira, Madalena Prudente Pereira, Cyntia Andrade Arantes
e Celine Melo
Universidade Federal de Uberlândia, MG. E-mail: zelia_paz@
yahoo.com.br

O Cerrado é um bioma rico em diversidade de fauna e flora, porém aspec-
tos como história de vida e reprodução de alguns grupos, como as aves,
são pouco estudados. Neste sentido, o presente trabalho objetivou realizar
o levantamento de espécies de aves em fitofisionomias de cerrado sensu
stricto e vereda, bem como monitorar a atividade reprodutiva de
Passeriformes. O estudo foi conduzido na Reserva Ecológica do Clube
Caça e Pesca de Uberlândia-MG, entre março de 2008 e janeiro de 2009.
Cada fitofisionomia teve delimitada uma área de 2,5 ha, que foi dividida em
40 grids de 25 por 25 m. Dos pontos que interceptavam o grid (N=55),
foram amostrados 20 para realização de censos mensais para determi-
nação da diversidade avifaunística. Foram feitos rastreamentos mensais e
monitoramentos de ninhos a cada dois dias, observando todos os sub-
stratos com potencial para nidificação por aves Passeriformes nas áreas
analisadas. Foram registradas 97 espécies de aves no cerrado sensu
stricto e 87 na vereda, com elevada similaridade (Índice de Jaccard=0,67).
As guildas alimentares predominantes foram: onívoros (32,71%; N=35) e
insetívoros (29,91%; N=32). Houve registro de quatro espécies de aves
endêmicas do Cerrado: Melanopareia torquata, Cyanocorax cristatellus,
Saltator atricollis e Basileuterus leucophrys. Foram encontrados 26 ninhos
no cerrado sensu stricto e 24 na vereda. O sucesso reprodutivo foi menor
no cerrado (5,89%, N=1) do que na vereda (45%, N=9). Causas de
insucesso incluíram predação (40%, N=20), abandono (8%, N=4), e
destruição de ninhos por intempéries (6%, N=3). Os dados de reprodução
encontrados para o cerrado sensu stricto mostram um sucesso reproduti-
vo muito baixo durante o período analisado. São necessários mais estu-
dos para entendimento das conseqüências sobre as populações de aves
e sobre os fatores que interferem neste padrão.

Palavras-chave: guildas alimentares, nidificação, sucesso reprodutivo.
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INTERAÇÕES ESTACIONAIS ENTRE BEIJA-FLORES 
NO SUL DO BRASIL

Jaqueline Evelyn Persegona1 e James Joseph Roper2

1Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 2Universidade Federal do
Paraná. E-mail: evelynebio@gmail.com

A competição pode estruturar a comunidade de animais quando uma ou
mais espécies dominam um recurso limitante. Beija-flores é um grupo de
aves no qual se espera que haja interações e competição, como resulta-
do destas interações, há uma estrutura ou hierarquia. Devido ao alto gasto
energético na procura por alimento e o número potencialmente limitante
de flores, pode ser que haja competição entre indivíduos da mesma espé-
cie e entre espécies diferentes para este recurso. O objetivo deste traba-
lho é acompanhar e analisar as interações inter e intra-específicas de
beija-flores e como estas interações mudam ao longo do ano conforme a
abundância das espécies varia. O estudo foi realizado em uma chácara
próxima a fragmentos florestais no município de Piraquara, Paraná. Beija-
flores foram filmados em bebedouros mensalmente entre março de 2008
e março de 2009. Os vídeos (90 min cada intervalo) foram usados para
observar comportamento tipicamente rápido. Por meio do vídeo, foi pos-
sível identificar indivíduos focais, medir intervalos de tempo durante o qual
o indivíduo focal ficou no bebedouro e anotar o momento e a espécie
envolvida em uma interação. Um total de 17 períodos de observação em
um ano foi observado. A espécie mais comum foi Leucochloris albicollis
que foi observado em 2300 visitas, seguido por Colibri serrirostris,
Amazilia versicolor, Florisuga fusca e Thalurania glaucopis (> 600 obser-
vações cada). Hierarquias existem nas interações, mas, são complicadas
pelo conjunto de espécies que está na área no momento e o intervalo que
o indivíduo focal fica no bebedouro. Quando um indivíduo fica mais tempo,
é mais provável ceder quando outro indivíduo (da mesma ou outra espé-
cie) chegar, provavelmente devido ao fato de que o primeiro tem menos
fome e o recém chegado tem mais. Também, espécies tendem a ficar mais
ou menos tempo no recurso: L. albicollis tende a ficar 21s cada visita em
contraste a F. fusca que tende a ficar somente 7s. As conseqüências
destas interações complexas podem estruturar a comunidade com uma
hierarquia flutuante, que varia ao longo do ano.

Palavras-chave: Beija-flores, Comportamento, Interações
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COMPORTAMENTO REPRODUTIVO DE Ramphocelus carbo (PAL-
LAS, 1764), E PARASITISMO DE NINHO POR Molothrus bonariensis

(GMELIN, 1789) NA AMAZÔNIA CENTRAL

Alice Caroline Plaskievicz1 Mario Cohn-Haft2
1UNINORTE, Manaus, AM. E-mail: alice_plaskievicz@hotmail.com.br
2INPA, Manaus, AM.

A fragmentação florestal é caracterizada como um dos grandes problemas
ambientais do mundo moderno e frequentemente está relacionado a
efeitos deletérios sobre as comunidades bióticas. Espécies generalistas
como a pipira, Ramphocelus carbo, adaptam-se facilmente a estes ambi-
entes. Entretanto, entre os fatores que podem interferir no sucesso repro-
dutivo da espécie, o parasitismo de ninhos pode ter um papel essencial-
mente importante. Um dos efeitos da fragmentação pode ser o aumento
nas taxas de parasitismo de ninhos e, Molothrus bonariensis (chopim),
sendo uma espécie generalista, pode ser favorecido pela degradação
ambiental, aumentando suas populações conforme se altera o ambiente.
Este trabalho objetivou analisar os parâmetros comportamentais de nidifi-
cação de Ramphocelus carbo, onde foram descritos alguns de seus
aspectos reprodutivos, bem como a presença parasitária do chopim
(Molothrus bonariensis). O estudo foi realizado no período de Outubro de
2008 à Abril de 2009 em área contínua e fragmentada. Em área contínua
foram encontrados três ninhos ativos, onde destes, um apresentava a pre-
sença parasitária do chopim. Foi constatado que todos os ninhos foram
predados. Em paisagem fragmentada não foram encontrados ninhos ou
qualquer evidencia reprodutiva de Ramphocelus carbo, entretanto, em
observações pessoais, foram feitos registros de pipira alimentando o
chopim em áreas urbanas e, em regiões do sul e sudeste, Zonotrichia
capensis foi observada alimentando a espécie parasita. Os ninhos da
espécie hospedeira apresentam forma de tigela e são feitos com galho e
folhas secas, com uma altura média de 3,1 m. e profundidade de 5,8 cm.
Estes são constantemente monitorados pelo bando, constituído em sua
maioria de fêmeas, sempre presidido pelo macho. Os ninhos são cons-
truídos durante cerca de três dias e o período de incubação ocorre entre
o sétimo e o décimo terceiro dia. O parasitismo de ninhos aliado à
predação mostrou-se um importante mecanismo de interferência no
sucesso reprodutivo da espécie hospedeira, mesmo em áreas contínuas. 

Palavras chaves: comportamento reprodutivo, parasitismo de ninhos,
efeitos da fragmentação florestal. 
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COMPORTAMENTO ALIMENTAR E TERRITORIAL DE ROSTHRAMUS
SOCIABILIS (VIELLOT, 1871) DURANTE AS ESTAÇÕES SECA E

CHUVOSA EM UMA LAGOA URBANA DE TRÊS LAGOAS-MS

Janaína Frias1, Fabiana B. Cintra1 e Sérgio Roberto Posso1,2

1LESCAN – Laboratório de Ecologia, Sistemática e Conservação das Aves
Neotropicais/UFMS, Três Lagoas, MS.  2E-mail: srposso@hotmail.com. Há
poucos estudos relacionados a Rostramus sociabilis no Neotrópico, prin-
cipalmente em relação ao seu comportamento em ambientes urbanos.
Desse modo, foram estudadas suas estratégias de forrageio e territoriali-
dade em uma lagoa urbana em Três Lagoas-MS, relacionando-as com a
temporalidade. O estudo foi realizado de março/outubro de 2008, durante
as estações chuvosa (março, abril, e outubro) e seca (maio, junho, julho,
agosto e setembro), por meio de contatos diretos, analisando o comporta-
mento da ave durante os períodos de manhã e tarde, totalizando 166
horas de observação. R. sociabilis utilizou 89 horas para alimentação
(57%),  cerca de 34 horas (22%) para repouso, 18 horas em vôo (12%) e
13 horas (9%) fora da área da lagoa. Os resultados demonstraram que
suas atividades de forrageamento foram mais intensas no período matuti-
no, sendo que das 226 capturas, apenas 72 (28%) ocorreram à tarde. As
atividades também variaram de acordo com a temporalidade anual, sendo
que na estação seca investiu maior tempo em repouso e vôo e durante a
estação chuvosa em forrageio. Ainda R. sociabilis apresentou outras adap-
tações temporais: a) na época de estiagem, quando seu principal alimen-
to (Pomacea) se tornou escasso, foi observado o consumo de carangue-
jos como alternativa e; b) ocorreu a expansão de território, com conse-
qüente expulsão dos membros menos dominantes, conforme o alimento
se tornava escasso na época de estiagem. No início do estudo (março)
foram observados quatro indivíduos, sendo dois machos, uma fêmea e um
jovem, sendo que à medida que se aproximava a estação seca (maio), se
observou apenas os machos na lagoa, evidenciando comportamento terri-
torial dominante dos machos neste período. Quando novamente há maior
disponibilidade alimentar na época das chuvas, observa-se retração de
território e tolerância de outros indivíduos. Estes dados demonstram que
R. sociabilis está bem adaptado às alterações climáticas durante o ano,
adotando diferentes estratégias de forrageamento e territorialidade para
cada caso.

Palavras-chave: Rosthramus, territorialidade, forrageamento.
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RITUAL DE CORTE E CÓPULA DE MERGUS OCTOSETACEUS O
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA, MG

Sávio Freire Bruno1 e Rafael Bessa Alves de Carvalho1

1Universidade Federal Fluminense. E-mail: saviobruno@vm.uff.br

O estudo do comportamento reprodutivo de qualquer espécie animal é
fator fundamental para o entendimento de sua biologia e conseqüentes
propostas de manejo e conservação. Entre 2005 e 2007, observaram-se
13 cópulas realizadas por três diferentes casais, todos residentes do rio
São Francisco na Serra da Canastra, MG. As fêmeas apresentaram um
display pouco variável: em geral, abaixavam a cabeça e a cauda na super-
fície da água, formando uma tênue linha, enquanto emitiam uma vocaliza-
ção rouca direcionada para o macho. Estes por sua vez, realizaram ao
menos 12 displays, que eram alternados durante o processo de corte com
duração média de 1 min 30 seg. Os movimentos mais freqüentes fazem
parte de um comportamento chamado de (1) “falsa pesca”, em que ele
afunda parcialmente a cabeça na água, realizando um movimento seme-
lhante ao de pesca. Comportamentos freqüentes incluem ainda: (2) nadar
na frente da fêmea com a cauda levantada, formando um ângulo próximo
de 45°, (3) podendo balançá-la verticalmente. Realizou também: (4) mer-
gulhos rápidos e curtos próximos à fêmea, (5) um movimento de “falsa
monta”, em que apóia seu peito no corpo da fêmea, empurrando-a por
alguns centímetros; (6) movimentos rápidos e oscilatórios com a cabeça
enquanto nada atrás da fêmea; (7) e um comportamento em que ele esti-
ca a cabeça e o corpo para cima, enquanto anda alguns centímetros para
trás. A cópula dura cerca de 9 seg (n=13) e durante este processo, ele
monta sobre a fêmea e prende seu penacho com o bico, chegando a sub-
mergir completamente a cabeça de sua companheira. Após a cópula, o
casal continua interagindo por cerca de 40 seg: o macho joga sua cabeça
e pescoço para cima e para frente, recolhendo-os rapidamente contra o
peito enquanto emite uma vocalização diferenciada. Já a fêmea, estica o
corpo para cima enquanto bate as asas, podendo banhar-se em seguida.
Alguns comportamentos aqui descritos também são observados em outros
anatídeos, em especial, da tribo Mergini.

Palavras-chave: pato-mergulhão, reprodução, Serra da Canastra.
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ANÁLISE PRELIMINAR DA ASSINATURA VOCAL EM STRIX VIRGATA
(STRIGIFORMES: STRIGIDAE)

Marcelo de Andréa Segall1,3 , Luiz Pedreira Gonzaga1 e Gloria
Castiglioni1,2

1Laboratórios de Ornitologia e Bioacústica/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ. 2

Laboratório de Ecologia de Aves/UERJ, Rio de Janeiro, RJ. 3E-mail:
segall@ufrj.br 

Devido a diferenças genéticas e de desenvolvimento, é esperada a ocorrên-
cia de algum grau de individualidade vocal em animais que se utilizem de
comunicação acústica. Estudos já demonstraram ser possível a discrimi-
nação individual por meios acústicos em diversas espécies de corujas. Este
estudo tem como objetivo investigar a existência de assinaturas vocais nos
cantos de machos de uma população de S. virgata. Nesta fase do estudo,
sonogramas gerados a partir de gravações feitas na Reserva Biológica União,
Casemiro de Abreu, RJ, entre dezembro de 2005 e novembro de 2007 foram
comparados individualmente em busca de padrões individuais de canto.
Consideraram-se como pertencendo a seis diferentes indivíduos, a priori,
gravações feitas em seis pontos separados por no mínimo 546m entre si, dis-
tância julgada significativa, de acordo com o tamanho territorial obtido por
Gerhard et al (1994). Quando foi possível comparar gravações feitas num
mesmo ponto em datas diferentes, verificou-se estabilidade temporal no
canto. Os cantos dos supostos indivíduos dos pontos JQT e B foram os que
mostraram evidências mais nítidas de uma assinatura vocal. No caso de JQT
as notas tendem a ter uma breve modulação descendente antes de começar
a inflexão principal. Em B a amplitude das variações de freqüência é visivel-
mente menor e existe uma tendência para uma pequena inflexão no fim das
notas em especial das primeiras e últimas do canto. As gravações dos pon-
tos P2 e LVP mostraram vocalizações semelhantes, sendo que em P2 a nota
difere por ser marcadamente assimétrica, com modulação de amplitude
ascendente da nota menor do que a descendente. Os pontos EX e 3P7 apre-
sentaram vocalizações com as mesmas características, com um grande pata-
mar após a descida da inflexão e a ocorrência ocasional de um deslocamen-
to abrupto no final do patamar, em uma freqüência mais baixa; em alguns
casos as vocalizações nestes pontos parecem idênticas, sugerindo que pos-
sam ser do mesmo indivíduo, já que, apesar da distância de 953m, os pontos
são adjacentes e as gravações de EX foram feitas um ano após as de 3P7.

Palavras-chave: Individualidade vocal, Strix virgata, Bioacústica
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ASPECTOS DA REPRODUÇÃO DO GAVIÃO TESOURA - ELANOIDES
FORFICATUS (LINNAEUS, 1758) EM REMANESCENTES 

FLORESTAIS DO VALE DO MUCURI, NORDESTE DE MINAS GERAIS

Vitor Ribeiro Taylor2 e Luciano Azevedo Vieira1, 2

1 Museu de Biologia Professor Mello Leitão. 2 Rhea estudos e projetos.
vitor_taylor@yahoo.com.br

O gavião-tesoura é um Accipitridae restrito das Américas. Ocorre da
América do Norte à Argentina e todo o Brasil. É uma das poucas espécies
de gaviões que vivem e reproduzem em grupos. Este trabalho descreve
aspectos da reprodução de E. forficatus num fragmento de 160 ha na
fazenda Lagoa Santa (17º31’S/040º34’W) localizada no município de
Carlos Chagas, Minas Gerais e pertencente a Aracruz Celulose S. A.. Em
janeiro de 2004, ocorreu o primeiro registro da espécie na área. A partir daí
começou-se a registrar a espécie periodicamente nas estações seca e
chuvosa entre os anos de 2004 e 2009. Em 08/12/07 observou-se um
ninho no topo de uma árvore emergente a aproximadamente 20m de
altura, ocupado por um ninhego. Nos dias 09 e 10/12/07 monitorou-se por
11 horas o comportamento da espécie em relação à comunicação e ali-
mentação da prole, manutenção do ninho e as interações intra-específi-
cas. Nesse intervalo de tempo, os adultos visitaram o ninho 57 vezes. A
comunicação entre o ninhego e os adultos era através da vocalização. A
dieta consistiu em insetos e um lagarto onde mais de um indivíduo adulto
auxiliou na alimentação. Em duas visitas o adulto trouxe material para
manutenção do ninho. Uma interação intra-específica ocorreu quando dois
adultos sobrevoavam perto do ninho e outro os expulsou de perto. Outro
registro da reprodução na fazenda aconteceu no dia 06/01/09, onde mo-
nitorou-se o comportamento de um sub-adulto por duas horas. O filhote
vocalizava sempre que um adulto aproximava-se do poleiro. Obteve como
respostas a aproximação de um adulto, vocalização e ganho de alimentos.
Logo após o fornecimento da comida, o adulto levantou vôo. Através des-
ses registros, acredita-se que a área detém uma população residente de
E. forficatus que não voltaram para as regiões mais austrais após o inver-
no. A reprodução da espécie na fazenda é um indicativo de que a área
apresenta um relevante potencial florestal, devido à fidelidade da espécie
a seus sítios reprodutivos e dormitórios, podendo ser considerada bioindi-
cadora de mudanças ambientais nas áreas que ocupa.

Palavra chave: Elanoides forficatus, reprodução, migração. 
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CARACTERIZAÇÃO DE NINHOS E ESTUDO PRELIMINAR DA DIETA
DE ATHENE CUNICULARIA (STRIGIDAE) EM ÁREA URBANIZADA

DO CAMPUS DA UFSCAR, SÃO CARLOS, SÃO PAULO

Danilo Janczur Tomaz1,3, Rafael Soave Guerta1, Tamires Zepon1, Matheus
Gonçalves dos Reis1, Carolline Zatta Fieker2 e Manoel Martins Dias Filho1

1Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva, Universidade Federal de
São Carlos. 2Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 3E-mail: daniloj-
tomaz@gmail.com

A coruja-buraqueira (Athene cunicularia) se distribui desde o norte até o
sul do continente americano. Habita áreas abertas em geral, como cam-
pos, pastagens e paisagens urbanizadas. É terrícola e utiliza buracos ou
tocas no solo para nidificação e/ou refúgio, os quais podem ser construí-
dos por elas ou não. Sua dieta é composta por artrópodes e pequenos ver-
tebrados. Ocupa, portanto, o topo da cadeia alimentar. O objetivo deste
estudo foi caracterizar os ninhos de Athene cunicularia em paisagens
urbanizadas presentes no campus da UFSCar, em São Carlos, São Paulo
(21º59’S - 47º52’W). Uma análise preliminar da dieta também foi realiza-
da. A coleta sistematizada de dados se iniciou em outubro de 2008. Foram
encontrados 13 ninhos, dos quais 11 estavam ativos. Quanto aos sítios de
nidificação, 77% dos buracos localizavam-se a mais de 15 m da borda
mais próxima, e 61% a mais de 25 m. Registraram-se 22 indivíduos, sendo
que 36,3% utilizam mais de um buraco ao mesmo tempo. Os regurgitos
(n=16) foram coletados em 46% dos ninhos durante a estação reproduti-
va, desidratados em torno de 40º a 60ºC e tratados com NaOH 10%.
Verificou-se a presença de vertebrados em 38,4% dos regurgitos, sendo
em torno de 32,1% dos itens pertencentes à ordem Rodentia. Aves e
répteis também foram encontrados. Invertebrados e matéria vegetal foram
encontrados em todos os regurgitos, e pequenas pedras em 69% das
amostras. Com o rápido crescimento da universidade, áreas abertas como
campos e gramados são utilizadas para a construção de novos edifícios.
Registrou-se em 2005 e 2007 o soterramento de pelo menos 5 ninhos de
corujas em uso. Havia indivíduos adultos e juvenis dentro de alguns
destes. Os resultados indicam que a maioria dos ninhos se situa em áreas
de risco (interior dos quarteirões). Sugerimos que, ao iniciar obras no cam-
pus, as corujas-buraqueiras sejam retiradas de suas tocas, evitando assim
a morte por soterramento.

Palavras-chave: Athene cunicularia, ninhos, UFSCar
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CARACTERIZAÇÃO DE NINHOS DE FURNARIUS RUFUS (FURNARI-
IDAE) NO CAMPUS DA UFSCAR, SÃO CARLOS, SÃO PAULO

Augusto Florisvaldo Batisteli1, Danilo Janczur Tomaz1,2, Daniela Bortoluzo
De Lorenzo1, Jaqueline Cristiane Siquitelli1,, Marcelo Boccia Leite1, Rafael
Soave Guerta1, Vinícius de Morais Barroso1, Matheus Gonçalves dos Reis1

1Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, São Carlos, 2E-mail:
danilojtomaz@gmail.com

O joão-de-barro (Furnarius rufus), pássaro comum em ambientes antro-
pizados e áreas abertas, é bastante conhecido, benquisto e freqüente-
mente avistado. Sua dieta é majoritariamente insetívora, preferindo for-
ragear ao nível do solo. É uma espécie territorial que vive aos pares e não
possui dimorfismo sexual. Seu ninho é feito principalmente de barro e
palha, no formato de forno. O objetivo deste estudo foi caracterizar os ni-
nhos de Furnarius rufus presentes no campus da Universidade Federal de
São Carlos, SP. Em uma área de aproximadamente 114,48 ha, localizada
nas coordenadas 21º59’15”S e 47º52’50”W, os trabalhos foram realizados
de janeiro a março de 2009. Foram encontrados 35 ninhos de F. rufus,
entre completos (n=17) e parcialmente destruídos. Eles estavam distribuí-
dos em 17 suportes, dos quais 11 (64,7%) eram postes de energia elétri-
ca. Quanto à escolha do local de nidificação, em 74,28% das vezes há
reutilização dos suportes, com média de 2,11 ± 1,69 ninhos por suporte.
Em um dos postes havia sete fornos, três dos quais completos. Sempre
houve coincidência entre a posição da entrada (à direita ou esquerda) dos
ninhos completos localizados no mesmo suporte. Considerando todos os
ninhos inteiros, apenas 17% (n=4) tinham entrada à esquerda, três dos
quais construídos na mesma árvore. Entre os suportes naturais, duas
espécies de Tabebuia sp. possuíam um ninho cada. Um Jacaranda
mimosifolia e um Schizolobium parahyba continham 5 e 2 fornos, respec-
tivamente. Para os ninhos construídos sobre árvores, a altura variou entre
4,1m e 14,3m (média 7,23 ± 2,56). Descartando os ninhos cuja entrada
não pôde ser percebida dado o grau de destruição (n=12), não houve
padrão na orientação cardeal. Havia apenas um ninho voltado para leste
e outro para oeste. Ao norte e ao sudoeste, havia sete cada. Os dados
indicam a existência de um padrão quanto à agregação de ninhos, o qual
pode estar relacionado com as vantagens oferecidas pelo sítio de nidifi-
cação selecionado.

Palavras-chave: Furnarius rufus, ninhos, UFSCar.
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RÁDIO-TELEMETRIA DE ARA CHLOROPTERUS (AVES, 
PSITTACIDAE) NO PANTANAL DE BARÃO DE MELGAÇO, MATO

GROSSO, BRASIL

Flávio Kulaif Ubaid1, Paulo de T. Z. Antas2, Lucas Carrara, Luciana P.
Ferreira e Samuel B. Oliveira-Junior.
1Pós-Graduação em Zoologia, Instituto de Biociências, UNESP, Botucatu,
SP.2PTZA Consultoria em Meio Ambiente, Brasília. E-mail: ptzantas@
gmail.com

A rádio-telemetria é uma ferramenta valiosa para obtenção de dados de
dinâmicas individuais até recentemente difíceis de se obter com outros
métodos. Em estudos ornitológicos os benefícios são ainda mais evidentes,
permitindo monitorar aves com grande capacidade de deslocamento. A
arara-vermelha Ara chloropterus possui ampla distribuição no Brasil, ocu-
pando regiões florestadas desde a Amazônia até o sul do país. Foi extinta
em parte dessa área (e.g. ES, RJ) e sua população está muito reduzida na
porção oriental do Brasil. Há carência de dados básicos sobre sua ecologia
e história natural. Esse estudo buscou obter informações sobre nidificação,
área de vida e utilização de recursos, além de verificar a funcionalidade de
rádios-transmissores instalados como mochila em filhotes dessa espécie.
Foi conduzido na região nordeste do Pantanal, nos limites da RPPN SESC
Pantanal (106.308 ha), Barão de Melgaço, MT. Entre junho de 2001 e março
de 2009 foram localizados 15 ninhos com arara-vermelha, todos em man-
duvi Sterculia apetala. Na maioria deles foi observada intensa disputa pela
ocupação com a arara-azul Anodorhynchus hiacinthinus, falcão-relógio
Micrastur semitorquatus e urubu Coragyps atratus. Com a arara-azul, os
conflitos foram efetuados através de comportamentos estereotipados de dis-
puta vocal de casais pousados próximos e vôos de perseguição entre
casais. Dados morfométricos dos filhotes e dados de literatura possibilitaram
a construção de curvas de crescimento com estimativa das datas prováveis
de vôo. Em 2007 e 2008 foram instalados 3 rádio-transmissores do tipo
mochila em filhotes prestes a abandonar o ninho. Dois foram predados nas
proximidades do ninho, enquanto o terceiro é monitorado desde 7/11/08. Até
março de 2009 utilizou uma área de 16.800 ha. Em comparação com rádio-
telemetria de juvenis de arara-azul no mesmo local (dados inéditos), a área
utilizada pela arara-vermelha é muito superior.

Palavras chave: arara-vermelha, Ara chloropterus, rádio-telemetria,
RPPN, Pantanal
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DO GAVIÃO-DE-PENACHO, SPIZAETUS
ORNATUS, NO SUL DO BRASIL

Felipe Zilio
Curso de Pós-graduação em Biologia Animal, Depto. de Zoologia,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre–RS. E-mail:
fzilio@msn.com

O gavião-de-penacho ocorre em grande parte das florestas da América do
Sul e Central. Sua situação na Mata Atlântica é crítica, sendo ameaçado de
extinção em diversos estados do Brasil. Pouco se conhece sobre seu com-
portamento reprodutivo, havendo poucos registros de nidificação, a maioria
na Amazônia e América Central. Uma população do gavião-de-penacho vem
sendo acompanhada desde 2007, na bacia do rio Pelotas, na divisa entre Rio
Grande do Sul e Santa Catarina, como parte do monitoramento de fauna da
UHE Barra Grande. Em fevereiro e maio/2008, foi observado comportamen-
to de corte da espécie na região. Em maio e setembro/2008 foram localiza-
dos dois ninhos da espécie. O ninho1 (N1, em Campo Belo do Sul-SC)
encontra-se em uma Araucária (DAP=132cm) a ca. 32m de altura. Apresenta
dimensões de 115 x 138 x 45cm (altura), possuia uma câmara incubadora
com 47 x 49 x 17cm (profundidade) e é constituído por gravetos com diâme-
tros entre 3 e 7cm. O ninho2 (N2, em Esmeralda-RS) encontra-se em uma
Myrtaceae (DAP=79cm, altura=20m) a ca. 15m de altura. Possui dimensões
de 100 x 132 x 100cm (alt.), sendo constituído por gravetos com diâmetros
entre 2 e 5 cm. Ambos os ninhos encontram-se em encostas florestadas, o
N1 nas margens do lago da UHE (ca. 50m) e o N2 a ca. 300m do lago. O N2
foi acessado somente em dezembro/2008, após a saída do ninhego. No N1
a postura ocorreu em setembro (data estimada em 19/09). O ovo era branco,
oblongo, com 64,5 x 51,1mm. O nascimento ocorreu no início de novembro
(entre dias 5 e 7/11). Com 40 dias o filhote apresentava rêmiges em desen-
volvimento. Em janeiro/2009, o filhote deixou o ninho, mas permaneceu nos
galhos da araucária. Em março o filhote apresentava completa capacidade
de vôo. A fêmea se mostrou agressiva depois de ocorrido o nascimento, des-
ferindo ataques durante o acesso ao ninho. Foram coletados restos de pre-
sas, sendo a dieta constituida principalmente por aves (Tinamidae,
Columbidae) e, em menor grau, mamíferos. As datas sugerem uma flexibili-
dade na época reprodutiva da espécie, com postura ocorrendo entre junho e
setembro na região. 

Palavras-chave: Spizaetus ornatus, biologia reprodutiva, Mata Atlântica.
Entidades Parceiras: BAESA – Energética Barra Grande S.A; Florestal
Gateados Ltda.
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DE CINCLODES PABSTI SICK, 1969
(FURNARIIDAE)

Jairo J. Zocche1,2; Rodrigo Á. Mendonça1 e Fernando Carvalho1

Laboratório de Ecologia de Paisagem e de Vertebrados/UNESC, Criciúma,
SC.2E-mail: jjz@unesc.net

Cinclodes pabsti, espécie endêmica do bioma Mata Atlântica, ocorre nos
campos de altitude entre o nordeste do Rio Grande do Sul e o sudeste de
Santa Catarina e ainda, na Serra do Cipó, MG. O estudo foi realizado em
São José dos Ausentes, Bom Jesus (RS) e Bom Jardim da Serra (SC)
entre maio de 2008 e abril de 2009, objetivando estudar a reprodução da
espécie. Mensalmente foram percorridos de carro, a uma velocidade de 15
km/h, 50 km entre os Aparados da Serra e Bom Jesus (BR 285) e 82 km
entre São José dos Ausentes e Bom Jardim da Serra (estradas inter-
estaduais). Todos os ninhos avistados nos barrancos das respectivas
estradas e passíveis de acesso foram georreferenciados. Durante a
estação reprodutiva os ninhos foram monitorados diariamente em cam-
panhas de quatro dias, intervaladas de sete a 15 dias. Em 76 ninhos foram
registrados 178 ovos (média = 2,34) destes, 119 (66,85%) eclodiram e 96
(53,93%) resultaram em crias maduras. A postura máxima foi de três ovos
por ninho (n = 53). Em 17 e em dois ninhos foram registrados, respectiva-
mente, dois e três eventos subseqüentes de postura. O tempo de
incubação variou de 15 a 17 dias, a permanência dos filhotes no ninho foi
de 14 a 18 dias e o intervalo de tempo entre o abandono do ninho pelos
ninhegos e a realização da próxima postura no mesmo ninho foi de 14 a
16 dias. A rejeição do ninho com ovos após o manuseio (8,43%), a quebra
de ovos no manuseio (1,68%), a predação por Phylodrias patagoniensis
(1,68%) e a destruição de ninhos por humanos (1,12%) foram os eventos
de perda mais representativos. O período reprodutivo esteve compreendi-
do entre junho e janeiro e o sucesso reprodutivo foi alto (64%, excetuan-
do-se a interferência do estudo), no entanto, o percentual de sobrevivên-
cia após o abandono do ninho pelas crias maduras pode baixar, pois não
foi observado cuidado parental após esta fase. O estudo permitiu acessar
dados importantes sobre a biologia reprodutiva de C. pabsti, espécie que
ainda é pouco conhecida.

Palavras chave: reprodução, história de vida, Campos de Cima da Serra
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ASPECTOS DA BIOLOGIA COMPORTAMENTAL DE CINCLODES
PABSTI SICK, 1969 (FURNARIIDAE)

Jairo J. Zocche1,2; Fernando Carvalho1 e Rodrigo A. Mendonça1

1Laboratório de Ecologia de Paisagem e de Vertebrados/UNESC,
Criciúma, SC. 2E-mail: jjz@unesc.net

Cinclodes pabsti, espécie pouco estudada, ocorre entre o nordeste do Rio
Grande do Sul e o sudeste de Santa Catarina, e também na Serra do Cipó,
MG. O estudo objetivou acessar dados sobre a biologia comportamental da
espécie. Este estudo foi realizado em São José dos Ausentes, RS e em Bom
Jardim da Serra, SC, entre maio/2008 e abril/2009, por meio de observações
com uso de binóculo 8x40, focais em ninhos (n = 13) e ad libtum. Em 672h
de observação (166 em ninhos) foi registrado que a espécie forrageia na
relva baixa e em água rasa, alimenta-se de insetos, aranhas e minhocas.
Pernoita e nidifica em cavidades naturais e construídas, em barrancos de
estradas, afloramentos rochosos, no telhado e porão de habitações
humanas. Não foi registrada iniciando a escavação de tocas, mas apenas,
aproveitando as já iniciadas ou escavadas por Colaptes campestris. O casal
participa da construção do ninho, da incubação e da alimentação das crias.
A postura máxima é de três ovos por ninhada, o tempo de incubação variou
de 15 a 17 dias e a permanência das crias no ninho foi de 14 a 18 dias. O
intervalo de tempo entre o abandono do ninho pelos ninhegos, a construção
de um novo ninho na mesma toca e a realização da próxima postura variou
de 14 a 16 dias. Os ovos observados (n = 33) eram branco gelo, com com-
primento e largura média de 27,22±1,16mm e 20,74±0,88mm. O alimento foi
fornecido as crias em intervalos médios de 2,6 ±2,08min, nas primeiras
horas da manhã e de 3,5±4,4min, de próximo ao meio dia até por do sol.
Penas, lãs, pêlos e raízes foram depositados sobre as fezes não retiradas
do ninho. Não foi observado comportamento agonístico, por parte dos pais
durante o manuseio das crias, nem tão pouco foi registrado em um evento
de predação de ninhegos por Phylodrias patagoniensis, sendo manifestado
apenas contra um indivíduo de Lycalopex gymnocercus que se aproximou
de uma toca. A maior parte das informações aqui apresentadas tem cunho
inédito e contribuem para o entendimento de aspectos comportamentais
ainda desconhecidos para esta espécie. 

Palavras chave: reprodução, comportamento, cuidado parental
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