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CASO DOCUMENTADO DE HIBRIDISMO ENTRE DUAS ESPÉCIES
DE EMBERIZÍDEOS, CORYPHOSPINGUS PILEATUS X

CORYPHOSPINGUS CUCULLATUS, NO NOROESTE DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

Giancarlo Zorzin1 e Carlos Eduardo Ribas Tameirão Benfica1

1S.O.S FALCONIFORMES - Centro de Pesquisa para a Conservação das
Aves de Rapina Neotropicais – www.sosfalconiformes.org.br

São conhecidos diversos casos de hibridismo entre espécies de aves que
ocorrem no Brasil, dos quais são relatados casos entre os pica-paus
(Picumnus spp.), papa-capins (Sporophila spp.) e outros gêneros. Também
hibridizam aves pertencentes a gêneros diferentes, como no caso dos
piprídeos Antilophia galeata (soldadinho) e Chiroxiphia caudata (tangará).
O gênero Coryphospingus é um táxon restrito ao continente Sul-Ameri-
cano composto por duas espécies, C. cucullatus e C. pileatus, de pequeno
porte (13 e 13,5cm, respectivamente). Coryphospingus cucullatus (tico-
tico-rei) substitui C. pileatus (tico-tico-rei-cinza) no Brasil meridional, cen-
tral e ocidental, porém as espécies podem ser encontradas em simpatria
em algumas regiões no Brasil. As distribuições dos dois táxons se sobre-
põem na região do oeste de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. São co-
nhecidos híbridos de Coryphospingus, mas principalmente observados em
cativeiros. Desses, somente dois deles possuíam procedências conheci-
das, porém, muito abrangentes, Distrito Federal e Estado de Minas Gerais.
Ao longo do estudo conduzido no município de Paracatu, região noroeste
de Minas Gerais, um indivíduo macho híbrido (C. cucullatus X C. pileatus)
foi capturado através do uso de redes-de-neblina e fotografado no dia 13
de junho de 2008. O indivíduo apresentava padrões de plumagem típicos
das duas espécies. O padrão geral da coloração era cinza, mas o ventre e
o uropígio eram avermelhados. O espécime estava pareado a um indivíduo
de C. cucullatus e o ambiente onde foi realizado o registro caracterizava-
se como cerrado stricto censu com árvores que variavam de altura entre
dois e sete metros, circundado por matas de galeria e pastagens.

Palavras chave: Hibridismo; Emberizidae, Coryphospingus cucullatus X
C. pileatus.
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ASPECTOS DE TURDUS SUBALARIS
(PASSERIFORMES: TURDIDAE) NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DA UHE DE BARRA GRANDE, SUL DO BRASIL

Giuliano Müller Brusco1,2, Felipe Zilio1, André de Mendonça-Lima1, André
Barcellos Silveira1, Carlos Eduardo Quevedo Agne1, Cristiane Oliveira da
Silva1 e Grasiela Casas1.
1Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS, Porto Alegre, RS.
2E-mail: giuliano_mbrusco@hotmail.com.

Turdus subalaris é uma espécie migratória que habita as matas do Sul do
Brasil na primavera e verão, onde se reproduz, invernando no norte do
Brasil. Este estudo foi realizado na área de influência da UHE Barra
Grande, em quatro localidades diferentes nos municípios de Campo Belo
do Sul (SC), Anita Garibaldi (SC) e Bom Jesus (RS), sendo parte do
projeto de monitoramento da fauna da referida usina no período de pós-
enchimento. O objetivo deste estudo é avaliar dados biométricos de T.
subalaris, visando à descrição de suas medidas; comparar os dados de
machos e fêmeas; analisar o tipo de ambiente em que houve maiores
taxas de capturas e avaliar os índices de capturas, comparando com o
índice de outras aves do gênero. Para as amostragens, foram utilizadas
redes-de-neblina, abertas no alvorecer e fechadas no ocaso. As
amostragens foram realizadas de 2007 até 2009. As aves foram pesadas
e foram tomadas medidas do tarso, asa e cauda. Também foi constatada a
presença ou ausência de placa de choco. Resultados prévios, da
primavera de 2007, mostram que esta é a espécie de sabiá com os
maiores índices de captura, nos meses em que se faz presente, sendo que
os machos têm maior índice de captura do que as fêmeas. Fêmeas são
mais pesadas que os machos, porém elas apresentaram medidas de
tarso, cauda e asa menores.

Palavras chave: Turdus subalaris, Turdidae, biometria.

Entidades parceiras: Florestal Gateados e BAESA - Energética Barra
Grande S.A.

Órgão financiador: FAURGS.
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DESCRIÇÃO DO REPERTÓRIO VOCAL E ANÁLISE 
DA VARIAÇÃO INDIVIDUAL DO CANTO DE TROGLODYTES AEDON

NA CIDADE DE CAMPINAS-SP

Milena Cristina Corbo1,2 e Jacques Marie Edme Vielliard1

1Departamento de Biologia Animal - Laboratório de Bioacústica -
UNICAMP
2E-mail: micorbo@gmail.com 

A corruíra Troglodytes aedon pertence à família Troglodytidae, grupo que
habita bordas de mata, cerrado e áreas urbanas. O gênero Troglodytes faz
seus ninhos em cavidades e apresenta um repertório vocal bastante
complexo. No Brasil existem duas representantes T. rufulus e T. aedon. T.
aedon ocorre do Canadá à Terra do Fogo. Neste trabalho objetivou-se
descrever o repertório vocal de T. aedon e verificar a ocorrência de
variações individuais. Os indivíduos foram gravados durante o segundo
semestre de 2005, no distrito de Barão Geraldo, município de Campinas.
Para registro das vocalizações, foi usado um gravador de rolo NAGRA-E
com auxílio de um microfone cardióide dinâmico montado em uma
parábola acústica. Para análise dos cantos foram feitos sonogramas
usando-se o programa Cool Edit Pro. Os 29 indivíduos analisados
apresentaram um total de 113 tipos de notas e 177 tipos de frases. Nas
frases foi possível diagnosticar um padrão de divisão de três partes: inicial,
central e final, cada uma apresentando notas específicas. Todos os
indivíduos apresentaram notas em comum, com excessão de dez que
apresentaram, distribuídas entre eles, 20 notas únicas. Porém, nenhum
tipo de canto foi compartilhado entre os indivíduos, ou seja, não usaram a
mesma sequência de notas em uma frase. Além disso, cada tipo de frase
foi repetido por um mesmo indivíduo até 60 vezes seguidas antes de
mudar, e após essas repetições, não foi registrada em nenhum momento
essa mesma frase. Apesar dos indivíduos usarem as mesmas notas, a
forma de emissão destas assumiu diversas posições seqüenciais dentro
das respectivas partes da frase. Essa organização confere variações inter
e intra-individuais. Provavelmente o repertório de T. aedon é mais extenso
do que o apresentado neste trabalho, o que seria comprovado com uma
amostragem ainda maior. Não se sabe como esses pássaros aprendem
seus cantos, frente a tamanha variedade de combinações de notas.

Palavras chave: Troglodytes aedon, variação individual, bioacústica

Órgão financiador: CAPES
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VISITAÇÃO FLORAL EM FUCHSIA REGIA (VELL.) MUNZ 
(ONAGRACEAE), POR BEIJA-FLORES NO PARQUE ESTADUAL 

DO ITACOLOMI, OURO PRETO, MG, BRASIL

Filipe C. R. da Cunha1,2,3, Alexandre Oliveira1, Francisco S. Schneider1,
Letícia R. Ferreira e Viegas1, Luiz P. de A. Souza1, Michele G. da Fonseca1,
Monique P. Botelho1, Thiago M. Marques1 e Tadeu J. Guerra4

1PUC Minas, Belo Horizonte, MG. 2Bolsista PET Biologia PUC Minas. 3E-
mail: filipecristovao@yahoo.com.br 4Pós-Graduação em Ecologia,
Laboratório de Interação Vertebrado Planta, UNICAMP, SP.

As interações entre beija-flores e plantas representam um exemplo clássico
de mutualismo. Plantas com flores coloridas, sem cheiro e com produção
diurna de néctar são na sua maioria ornitófilas. Neste estudo, descrevemos
pela primeira vez ornitofilia em Fuchsia regia (Onagraceae). Durante o mês
de outubro de 2008, realizamos 109 h de observação focal de 17 indivíduos
de Fuchsia regia (Onagraceae) no Parque Estadual do Itacolomi (PEI), Ouro
Preto, MG, Brasil (20º22’S e 43º32’W). As observações foram realizadas no
período matutino (06h00 às 10h00) e no período vespertino (15h00 às
18h00). Em cada planta contamos o número de flores abertas, quais espé-
cies de aves visitavam a planta, a hora da visita, encontros agonísticos e
quantas flores visitadas por visita. As flores de F. regia apresentam coloração
tipicamente ornitófila, com sépalas cor rosa e pétalas de cor púrpura. As
flores dispostas em racemos ficam pendentes num ângulo de 90o. Observa-
mos um total de nove espécies de beija-flores: Phaethornis ruber, Phaethor-
nis pretrei, Aphantochroa cirrochloris, Chlorostilbon lucidus, Thalurania
glaucopis, Leucochloris albicollis, Amazilia versicolor, Amazilia lactea,
Clytolaema rubricauda, e uma espécie de Coerebidae, Coereba flaveola. C.
rubricauda foi a espécie mais freqüente, responsável pelo maior número de
visitas por hora, sendo considerado um dos principais polinizadores de F.
regia na área de estudo. O comportamento alimentar dos beija-flores foi
bastante similar entre as espécies. De modo geral, pairam logo abaixo das
flores. Para acessar o néctar que se acumula na base do receptáculo,
inserem o bico por entre as pétalas tocando os estames, assim o pólen fica
depositado na face ventral da ave na região da garganta e do peito. Três
encontros agonísticos foram registrados de L. albicollis com fêmeas de C.
rubricauda, sendo a fêmea sempre responsável pelos ataques. No PEI F.
regia é uma planta muito abundante em áreas de mata e em suas bordas.
Nossos dados indicam que essa espécie pode ser considerada como um
importante recurso para aves nectarívoras.

Palavras chave: Fuschia regia, polinização, Parque Estadual do Itacolomi (PEI).
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SEXAGEM MOLECULAR DE SPHENISCUS MAGELLANICUS
(FORSTER, 1781) (AVES: SPHENISCIFORMES) ARRIBADOS EM 2008

NA COSTA CENTRO-NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Estéfane Cardinot Reis1,2, Gisele Lôbo-Hajdu1, Luciano Moreira Lima2,
Jailson Fulgencio de Moura2 e Salvatore Siciliano2

1UERJ/ Lab. de Genética Marinha, Rio de Janeiro, RJ. E-mail:
est.cardinot@gmail.com. 2ENSP/DENSP/FIOCRUZ/Grupo de Estudos de
Mamíferos Marinhos da Região dos Lagos, Rio de Janeiro, RJ.

O pinguim-de-Magalhães, Spheniscus magellanicus (Forster, 1781), é carac-
terístico de águas temperadas da América do Sul. A espécie habita as zonas
costeiras da Argentina, Chile e Ilhas Malvinas. As atividades humanas têm ca-
da vez mais impactado, direta ou indiretamente, a composição e estrutura de
suas populações, assim como provocado alterações no processo migratório
dessas aves. No ano de 2008, a presença em massa de pinguins no litoral bra-
sileiro foi incomum, havendo registros de exemplares que alcançaram o litoral
da Paraíba e do Rio Grande do Norte, nordeste do país. O presente estudo te-
ve por objetivo avaliar a proporção entre machos e fêmeas de S. magellanicus
arribados nas praias da Região dos Lagos, Rio de Janeiro durante o ano de
2008. As amostras de tecido (fígado, músculo ou epiderme) de 58 indivíduos
encontrados mortos foram coletadas durante os regulares monitoramentos de
praia realizados pelo Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da Região
dos Lagos (GEMM-Lagos) na área compreendida entre Saquarema
(22o55’12’’S, 42o30’37’’W) e Quissamã (22o06’24’’S, 41o28’20’’W), e acondicio-
nadas em etanol absoluto. Em seguida, foram realizados os procedimentos de
extração de DNA genômico total com tampão de lise contendo CTAB 2% e a
amplificação dos genes CHD com primers específicos (P2 e P8) através da
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Os produtos foram separados em
gel de poliacrilamida 8% e visualizados após coloração com nitrato de prata.
Os sexos puderam então ser distinguidos porque as fêmeas apresentam dois
tipos de cromossomos sexuais (W e Z), enquanto os machos apresentam
apenas um (ZZ). Os cromossomos sexuais femininos são visualizados em gel
de poliacrilamida como duas bandas, de 390 e 400 pares de bases (pb), en-
quanto os machos apresentam apenas uma, de 390 pb. Dos 58 indivíduos se-
xados, 40 (69%) foram fêmeas e 18 (31%) machos.Portanto, esta metodologia
mostra-se sensível e eficaz à determinação sexual de indivíduos de S.
magellanicus. Os dados de sexagem serão importantes para a melhor
compreensão da dinâmica e ecologia de suas populações.

Palavras chave: Spheniscus magellanicus, pinguim-de-Magalhães,
sexagem molecular.
Órgãos financiadores: CNPq, FAPERJ.
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ANÁLISE DO CONTEÚDO ESTOMACAL DE AVES FURNARIIDA

Viviane M. S. Kupriyanov1, 2, Renato Gaban-Lima1 e Elizabeth Höfling1

1Departamento de Zoologia, IB-USP. 2E-mail: vivianetchka@gmail.com

Os Furnariida (Aves: Passeriformes) são monofiléticos e endêmicos da
região Neotropical. Com a finalidade de acessar a diversidade de itens
consumidos por representantes das famílias Thamnophilidae, Conopo-
phagidae, Dendrocolaptidae e Furnariidae foram analisados os conteúdos
estomacais de 135 espécimes, pertencentes a 40 táxons, provenientes
dos municípios de Jacareacanga (PA), Vilhena (RO), Paranaíta, Jaurú e
Nova Lacerda (MT). Os itens alimentares encontrados foram identificados
nas categorias Isoptera, Orthoptera, Hemiptera, Coleoptera, Diptera,
Lepidoptera, Hymenoptera, Araneae, Scorpiones, Mollusca, larvas e ovos.
Dentre os Thamnophilidae, M. hauxwelli (n=10 espécimes) consumiu oito
dessas categorias; P. nigromaculata (n=3) sete; C. lineatus (n=3), T.
schistaceus (n=4), T. stictocephalus (n=6), M. axillaris (n=8), H. cantator
(n=5) e H. poecilinotus nigrigulla (n=7) seis; F. rufa (n=2), M. leucophrys
(n=3), M. hemimelaena (n=3) e H. poecilinotus griseiventris (n=7) cinco; T.
aethiops (n=3), T. caesius (n=4), M. quixensis (n=3) e M. myotherinus (n=2)
quatro; T. saturninus (n=4), M. leucophthalma (n=4), P. leucostigma (n=2),
M. atrothorax (n=1) e H. naevius (n=1) três; T. doliatus (n=1), T. palliatus
(n=1) e H. rufimarginatus (n=1) duas; já P. leuconota (n=1) e R. gymnops
(n=3) apenas uma dessas categorias. Dentre os Conopophagidae, C.
melanogaster (n=1) consumiu quatro dessas categorias. Entre os
Dendrocolaptidae, G. spirurus (n=13) consumiu sete das categorias
consideradas; D. fuliginosa (n=6) e X. guttatus (n=2) cinco; D. merula (n=5)
e X. elegans (n=1) quatro; X. spixii (n=1) e L. albolineatus (n=1) três; D.
stictolaema (n=1) duas. Dentre os Furnariidae, A. ochrolaemus (n=3)
consumiu cinco, X. minutus (n=6) quatro; S. rutilans (n=1) duas; enquanto
que S. mexicanus (n=1) e S. rufigularis (n=1) consumiram apenas uma.
Assim, é possível constatar que, apesar de os Furnariida estarem aqui re-
presentados por uma parcela limitada de espécies, os dados obtidos indi-
cam que os táxons desse componente variam muito quanto à diversidade
de itens consumidos.

Palavras chave: conteúdo estomacal, Furnariida, dieta

Órgãos financiadores: CNPq e CAPES
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“BIÓLOGO POR UM DIA: O MUNDO DAS AVES” – RELATO DE
EXPERIÊNCIA NO ENSINO DE ORNITOLOGIA EM UM CENTRO DE
CIÊNCIAS PARA ESTUDANTES DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO

FUNDAMENTAL

Ana Caroline Lisboa de Miranda1,2 e Rony Ristow1,2

1PARQUE NEWTON FREIRE MAIA, Pinhais, PR.
2E-mail: pcgc@pnfm.pr.gov.br

Desenvolver vocações científicas e o auxílio à educação formal estão no
bojo das discussões sobre a função dos centros de ciência. Estes são dois
dos objetivos do Parque Newton Freire Maia, um centro de ciências ligado à
Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Dentre suas linhas de ação,
destaca-se o programa Pequenos Cientistas – Grandes Cidadãos (PCGC),
voltado à concepção e execução de atividades para os estudantes das
séries iniciais. Baseada no levantamento preliminar da avifauna do parque,
a equipe do PCGC criou a oficina “Biólogo Por Um Dia: O mundo das aves”,
pois são os exemplares da fauna mais reconhecidos pela população devido
à constante presença em vários ambientes, facilidade de observação e
grande atividade durante o dia. Porém, a abordagem de aspectos inerentes
ao seu estudo no âmbito escolar é superficial e pouco atrativa, resultando no
desconhecimento de informações básicas, especialmente sobre as relações
destes seres com ambiente. Objetiva-se incentivar a observação e ampliar o
conhecimento do público no estudo das aves, fomentar reflexões acerca da
preservação da natureza e fornecer subsídios que auxiliem os educadores
a realizar pesquisas na escola. A oficina é dividida em três etapas, totalizan-
do 2 horas. Na primeira, abordam-se aspectos relevantes da ornitologia,
destacando-se caracteres gerais das aves e sua relação com o homem.
Após, os estudantes descrevem espécies comuns do seu cotidiano, asso-
ciando-as às suas particularidades comportamentais, através de modelos
taxidermizados. Por fim, na área externa do parque, pratica-se a observação
das espécies com auxílio de um guia de aves local. Em 2009 estão em
atendimento 200 estudantes, em parceria com a Secretaria Municipal de
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Colombo. Os professores
participantes relatam que o projeto auxilia no processo de formação pro-
fissional, permitindo a elaboração de práticas mais atrativas em sala e que
os estudantes vivenciam os conteúdos de maneira prática, visual, concreta,
dinâmica e divertida, despertando curiosidades e incentivando a pesquisa.

Palavras chave: ornitologia, museu de ciências, educação científica

Órgão financiador: PNFM/SEED-PR
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ANALISE BIOMÉTRICA NAS POPULAÇÕES DE ARENARIA
INTERPRES (LINNAEUS, 1758) NO LITORAL BRASILEIRO

Roberta C. Rodrigues1, 2, Severino M. Azevedo-Júnior1, Helder F. Pereira
de Araujo3 e Maria Eduarda L. de Larrazábal1
1Universidade Federal de Pernambuco, Recife/PE.
2E-mail: robertacrodrigues@gmail.com
3Universidade Federal da Paraíba, PPGCB e DEMA/PB.

Arenaria interpres é uma ave migratória de longa distância que utiliza vários
pontos de pouso durante seu deslocamento na costa brasileira. Na área de
reprodução, no Ártico, essa espécie distingue-se em cinco populações que
migram em diferentes rotas. A subespécie morinella se movimenta ao longo
das costas Pacífica e Atlântica, com grande quantidade de invernantes na
porção meridional do continente. Em algumas espécies de Charadriiformes
é observada variação de determinados caracteres biológicos quantitativos
em relação à localização geográfica, sexo ou idade. No presente trabalho,
nós apresentamos informações sobre a biometria de A. interpres, durante
seu período de invernada na costa brasileira. Foram analisados dados
coletados em cinco tradicionais sítios de parada ao longo da costa, no
Amapá, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio Grande do Sul,
entre 1997 e 2007. Não houve diferença significativa entre as medidas de
cúlmen, tarso e asa de machos e fêmeas adultos. Em relação à classe
etária, essas medidas tiveram distribuição unimodal e também não
apresentaram diferenças significativas, com exceção do comprimento da
asa que foi significativamente menor nos indivíduos jovens, quando
comparados aos adultos. Existe uma variação no comprimento da asa entre
as classes etárias nos diferentes períodos de migração. Nos adultos, entre o
período de chegada e o período de partida, não há diferenças entre as
médias do comprimento da asa. No entanto, nos jovens a média do
comprimento da asa é maior no período de chegada quando comparado ao
período de partida. Existe uma variação significativa entre as massas dos
adultos e jovens nos diferentes períodos. No período de chegada, os adultos
e jovens, bem como os jovens no período de partida, têm massas médias
significativamente menores que os adultos no período de partida. Sugere-
se, portanto, que esses indivíduos, enquanto jovens, não partem para o
hemisfério Norte ao final da invernada, visto que apresentam massa e
comprimento de asa significativamente menor que os adultos aptos a migrar.

Palavras-chave: aves migratórias, biometria, maçaricos, vira-pedras.

Órgão financiador: CNPq
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NOVA ARMADILHA PARA CAPTURA DE BEIJA-FLORES

Piero Angeli Ruschi 
Museu Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ; Museu de Biologia Prof. Mello
Leitão, Santa Teresa, ES. E-mail: ruschip@gmail.com

Constantemente, novos métodos de captura são desenvolvidos a fim de
otimizar os esforços de campo para a pesquisa científica. Visando a captu-
ra específica de beija-flores, métodos não seletivos, como rede neblina e
Russel net trap, se mostram desvantajosos, pois resultam na captura de
aves de outras famílias. Assim, a maior parte do avanço atual dos métodos
de captura específicos para beija-flores tem se concentrado em alterações
de design e mecanismos estruturais em armadilhas. No entanto, apesar do
avanço nas diversas armadilhas existentes para tais capturas, alguns
problemas ainda não foram resolvidos, destacando-se: 1) “Problema de
desvio”, no qual o espécime não penetra no interior da armadilha, somente
observando-a e/ou contornando-a, ou mesmo acessando-a posteriormen-
te, isto sendo causado, principalmente, pela existência de portas pelas
quais a ave deve entrar na armadilha; e 2) Fugas, nas quais a ave escapa
após a ativação do sistema de captura devido ao seu lento fechamento,
fato comum a todas as armadilhas para beija-flores em função do uso da
gravidade como força motriz. A elaboração da presente armadilha enfocou
a solução destes problemas, a fim de tornar as capturas de beija-flores
mais simples e eficientes. A Ruschi Net Trap, nomeada em homenagem ao
Naturalista Augusto Ruschi, consiste em uma tela circular atada a um aro
e uma bolsa de tela cilíndrica que é manualmente puxada para capturar o
beija-flor enquanto este se alimenta em um bebedouro. Seus atributos
incluem: grande diâmetro (prevenindo fugas), simples ativação manual por
um sistema de puxar (possibilitando maior velocidade de fechamento e
praticidade no uso sucessivo), profunda bolsa de captura em véu (preve-
nindo traumas à ave e praticidade em seu manuseio) e facilidade de car-
regamento e montagem (devido ao seu peso, de 1 kg). Esses atributos dão
à armadilha uma excelente resposta às capturas, com eficiência e pratici-
dade, não requerendo que os beija-flores se acostumem com sua
presença e possibilitando, portanto, capturas imediatas.

Palavras chave: Beija-flores, captura, armadilha

Órgão Financiador: PETROBRAS
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