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RESUMO 

 

 

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) é um tiranídeo que habita diversos ambientes de 

vegetação rasteira, desde pastos até áreas urbanas. Embora seja uma espécie relativamente 

comum, os estudos acerca de sua biologia reprodutiva e alimentar são escassos. Dentro desse 

contexto, o presente estudo teve como objetivo descrever aspectos reprodutivos e alimentares 

dessa espécie. O estudo foi conduzido no município de Alegre-ES, entre maio de 2011 e abril 

de 2012. A procura dos ninhos foi realizada conforme Martin e Geupel (1993), enquanto que 

na caracterização do comportamento alimentar foram utilizadas observações sequenciais 

(scan-sampling). Foram encontrados 31 ninhos que apresentavam padrão 

“closed”/globular/base. A postura foi em geral de dois ovos (71,43%), que apresentavam 

coloração esbranquiçada com pintas marrons. O período de ovos e de ninhegos foi de 16 e 14 

dias, respectivamente. Foram registrados casos de predação, destruição de ninhos e 

parasitismo, que influenciaram a taxa média de eclosão (63,89%) e de mortalidade (75%). 

Foram realizadas 73 observações do comportamento alimentar relacionadas a 25 indivíduos. 

As estratégias de procura utilizadas foram caminhar (“Walk”) (54,04%), correr (“Run”) (24, 

50%), pular (“Jump”) (13, 83%) e voar (“Fly”) (7,27%). As estratégias de captura foram 

respigar (“Glean”) (83,95%), avançar (“Lunge”) (8,41%) e investir (“Sally”) (7,63%). Já as de 

manipulação foram engolir (“Gulp”) (93,25%), esmagar (“Mash”) (4,50%), bater (“Beat”) 

(0,49%), “apoiar” (0,88%) e “sacudir” (0,88%). O substrato de forrageamento mais utilizado 

foi o solo (“Ground”) (95,62%), seguido por rochas (“Rock”) (4,17%) e arbustos (“Living 

foliage”) (0,21%). Os itens alimentares frequentemente observados incluíam odonatos, 

dípteros, himenópteros e lepidópteros. Fluvicola nengeta apresentou parâmetros reprodutivos 

esperados para um tiranídeo tropical. No município de Alegre esta espécie se reproduziu 

durante todo o ano, diferindo dos trabalhos disponíveis na literatura. Em relação ao 

comportamento alimentar, Fluvicola nengeta exibiu predominância na utilização das táticas 

de forrageamento e, por outro lado, ampla variação de substrato, além de diferir dos padrões 

observados na família Tyrannidae. Apesar de ser referida como uma espécie hidrófila, não foi 

observada dependência direta de corpos d’água para sua nidificação e alimentação. 

 

Palavras-chave: Aves, Forrageamento, Reprodução. 
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ABSTRACT 

 

 

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) is a tyrant that inhabits various environments featured by 

low vegetation, from pastures to urban areas. Although it is a relatively common species, 

studies about their breeding biology and feeding behavior are scarce. In this context, this 

study aimed to describe foraging and reproductive aspects of this species. The study was 

conducted in the municipality of Alegre-ES, from May 2011 to April 2012. The search of 

nests was performed under the methodology proposed by Martin and Geupel (1993), whereas 

on characterization of feeding behavior it was used scan-sampling. Thirty-one nests were 

found and they had a "closed" / globular / base standard. The posture mostly observed was  

two eggs (71.43%), which showed whitish with brown spots. Eggs period and nestlings lasted 

16 and 14 days, respectively. Predation, parasitism and destruction of nests were observed, 

and these events influenced the outbreak (63.89%) and death rates (75%). In this study, 73 

observations of foraging behavior were done for 25 individuals. The searching behavior used 

were Walk (54.04%), Run (24. 50%), Jump (13. 83%) and Fly (7.27%). The attack methods 

were Glean (83.95%), forward Lunge (8.41%) and Sally (7.63%). On the other hand, the 

food-handling techniques were Gulp (93.25%), Mash (4.50%), Beat (0.49%), "support" (0. 

88%) and "shake" (0.88%). The substrate of foraging site that most observed was Ground 

(95.62%), followed by Rock (4.17%) and Living foliage (0.21%). The food taken often 

observed included some species of Odonata, Diptera, Hymenoptera and Lepidoptera. They 

were verified in Fluvicola nengeta reproductive parameters expected for a tropical tyrant. In 

the municipality of Alegre this species has reproduced throughout the year, which differs 

from the works available in the literature. In relation to feeding behavior, Fluvicola nengeta 

predominantly presented the use of foraging tactics and, on the other hand, wide variations of 

substrate, besides differing from the observed patterns in the family Tyrannidae. Although 

this specie be referred to as a hydrophilic species, there was no direct dependence of water 

bodies to their nesting and feeding. 

 

Key Words: Birds, Foraging, Reproduction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os Tyrannidae constituem a maior família de aves no hemisfério ocidental, onde 

ocorrem exclusivamente, distribuídos de norte a sul do continente americano, com maior 

concentração na região Tropical. Este grupo reúne uma ampla diversidade, totalizando 413 

espécies e constituindo cerca de 18% das espécies de Passeriformes da América do Sul. No 

Brasil ocupam todos os tipos de paisagem, sendo a maioria arborícola e de mata (SICK, 

2001).  

A lavadeira-mascarada, Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) (Fig. 1) é um tiranídeo 

típico do nordeste do Brasil, onde habita diversos ambientes de vegetação herbácea e 

arbustiva próximos a corpos d'água (SICK, 2001). Esta espécie também ocorre em outras 

paisagens abertas, como pastos, agriculturas (arrozais), capoeiras, campos inundados, além de 

áreas urbanas. Fluvicola nengeta ainda é encontrada em microhábitats, como pequenas poças 

formadas pelo pisoteio do gado, onde se acumula água da chuva, urina e fezes, que atraem 

pequenos insetos voadores, que, por sua vez, fazem parte da sua dieta (STRAUBE et al., 

2007). 

 

 
Figura 1. Fluvicola nengeta, indivíduo adulto. (Fonte: TWEARTH.Com). 
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Fluvicola nengeta tem expandido sua área de distribuição geográfica em direção ao 

sul do país, em virtude do desmatamento, principalmente, que transforma áreas antes 

florestadas próximas aos ambientes aquáticos em campos de chão exposto e vegetação 

rasteira, que são ideais para a sua instalação. Dessa forma, pode-se observar o avanço da 

distribuição dessa espécie relacionado diretamente ao processo de desertificação das regiões 

localizadas ao sul da sua área de origem (WILLIS, 1991).  Contudo, características 

ambientais, como pluviosidade e umidade relativa do ar baixas, típicas de climas mais secos, 

podem ser fatores limitantes para Fluvicola nengeta, em virtude da sua natureza dita hidrófila 

na literatura (STRAUBE et al., 2007). 

Essa espécie foi observada no Pantanal (STRAUBE et al., 2007) e na Amazônia 

(AGUIAR, 2010), não sendo, portanto, endêmica de Mata Atlântica. No Espírito Santo é 

considerada uma espécie exótica (SIMON, 2009), relatada em diversos levantamentos no sul 

do estado, abrangendo municípios como: Anchieta (DARIO, 2009 e DARIO, 2010); Vila 

Velha (SÁ et al., 2002); Itapemirim (PAZ et al., 2009); Santa Teresa (WILLIS; ONIKI, 

2002); e Serra das Torres (SIMON; PERES; RUSCHI, 2008). 

Apesar de ser uma espécie relativamente comum, os estudos acerca de sua biologia 

reprodutiva e alimentar são escassos. Os trabalhos realizados por Tomaz, Fernandes e Alves 

(2009), e por Luciano, Fernandes e Melo (2006) apresentam a descrição de ninhos, período de 

incubação, cuidado parental, fatores que interferem no sucesso reprodutivo da espécie, como 

casos de predação de ninhos, entre outros aspectos reprodutivos. Além disso, Pacheco e 

Simon (1995) realizaram um estudo acerca das variações no padrão de nidificação de 

Fluvicola nengeta, disponibilizando, assim, algumas informações a respeito dos materiais 

utilizados para a construção do ninho, seu formato e a estação reprodutiva. 

Os estudos detalhados de biologia reprodutiva são importantes para compreender as 

variações das estratégias reprodutivas, pois fornecem informações e descrevem os padrões de 

história da espécie e as variações desses padrões nas aves como um todo (AUER et al., 2007). 

Informações sobre o tamanho da ninhada, período reprodutivo, cuidado parental possibilitam 

o conhecimento de uma determinada espécie (BEGON et al., 1996), sendo que, a 

característica do ninho, por exemplo, é um dos principais aspectos da história de vida desses 

animais e está intimamente relacionado ao sucesso reprodutivo da espécie (MASON, 1985).  

Além disso, segundo Straube et al. (2007) e Gabriel e Pizo (2005), Fluvicola nengeta 

apresenta comportamentos de forrageamento diferentes do padrão observado e descrito para a 

família Tyrannidae, tanto em relação às táticas e características de ataque quanto ao substrato 



13 

 

 

 

de forrageio. Entretanto, não foram realizados estudos específicos do comportamento de 

Fluvicola nengeta, os quais são importantes, uma vez que o comportamento alimentar é um 

dos aspectos biológicos importantes para a sobrevivência de uma espécie e está diretamente 

relacionado às características ambientais (ROBINSON; HOLMES, 1982), fornecendo 

informações sobre ecologia e conservação (BEISSINGER; OSBORNE, 1982), além de 

contribuir para inferências sobre a origem e evolução dos distintos grupos da família 

Tyrannidae (FITZPATRICK, 1980). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Dentro desse contexto, visto a necessidade de ampliar os dados acerca da reprodução 

e alimentação dessa espécie, o presente trabalho teve como objetivo geral caracterizar a 

biologia reprodutiva e descrever o comportamento alimentar de Fluvicola nengeta. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

As características e parâmetros reprodutivos analisados incluíam:  

 Período reprodutivo; 

 Descrição dos ninhos, ovos e ninhegos;  

 Duração dos períodos de ovos, de incubação e de ninhegos;  

 Tamanho da ninhada; 

 Cuidado parental;  

 Ocupação dos ninhos por outras espécies;  

 Interações agonísticas; 

 Sítio de nidificação.  

 

Além disso, os aspectos do comportamento alimentar avaliados foram: 

 Comportamento de procura; 

 Número de paradas e o tempo gasto em cada parada por unidade de tempo;  

 Número de ataques por unidade de tempo; 

 Movimentos entre os locais de forrageamento; 

 Comportamento de ataque; 

 Manobras perto do poleiro; 

 Manobras Aéreas; 

 Manipulação do alimento; 

 Local de forrageio; 

 Substrato; 

 Horários de alimentação; 

 Associação intra e interespecíficas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

3.1 ÁREA DE ESTUDO 
  

 

O estudo foi conduzido no município de Alegre (Fig. 2), localizado na região sul do 

Estado do Espírito Santo, com uma área de 778,6 km². (CARACTERÍSTICAS..., acesso em 

04 abr. 2011). O bioma predominante é Mata Atlântica, com clima, segundo a classificação 

internacional de Köppen, do tipo “Cwa”, ou seja, tropical quente úmido, com verão quente e 

chuvoso e inverno frio e seco. A temperatura média anual é de 23,1ºC, com variação entre 

17ºC e 29ºC, e a precipitação média anual é de 1341 mm (LIMA et al., 2008). O relevo é 

bastante acidentado e elevado, predominantemente montanhoso, variando de 120 a 1.320 

metros de altitude.  Além disso, o município apresenta uma vasta e densa rede hidrográfica 

compreendida dentro da bacia do Rio Itapemirim, situada geograficamente entre os 

meridianos 40º48' W e 41º52' W e entre os paralelos 20º10' S e 21º15' S 

(CARACTERÍSTICAS..., acesso em 04 abr. 2011).  

 

 

Figura 2. Localização do município de Alegre no Estado do Espírito Santo, e deste no Brasil. 

(Fonte: PHOTOBUCKET). 
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3.2 METODOLOGIA 

 

3.2.1 Biologia reprodutiva 

 

Foram realizadas incursões para localizar os indivíduos, por meio de observações 

diretas utilizando-se binóculos Bushnell 8 x 42mm. Nestas incursões, foram escolhidos os 

pontos amostrados, que estavam distribuídos em uma área com raio de aproximadamente dez 

quilômetros, abrangendo a zona urbana e rural do município. 

A procura dos ninhos, iniciada no mês de maio de 2011 e efetuada até abril de 2012, 

foi realizada conforme a metodologia proposta por Martin e Geupel (1993), sendo utilizados 

dois procedimentos: procura por toda a vegetação e observação dos adultos, que foram 

seguidos, caso demonstrassem algum comportamento que evidenciasse a atividade 

reprodutiva, como transporte de materiais para a construção dos ninhos ou de alimento para os 

filhotes. A procura se deu especialmente nas margens de córregos. 

A posição geográfica dos ninhos foi registrada a partir de um aparelho com sistema 

de posicionamento global (GPS, marca Garmin, modelo e-Trex H), e posteriormente plotados 

em um mapa. Essa informação também foi utilizada no cálculo da distância mínima do corpo 

d’água mais próximo, quando esta medida não era possível em campo. Os ninhos ativos ou 

em processo de reconstrução foram monitorados por meio de visitas com intervalo de um dia, 

entre os meses de maio de 2011 e abril de 2012. Nestas visitas o observador permanecia a 

uma distância mínima de quatro metros do ninho e realizava 1h de observação em horários 

variáveis, durante a qual registrava todos os comportamentos observados e a duração dos 

seguintes períodos e intervalos: ninho desprotegido, ou seja, quando era considerado que o 

ninho estava fora do campo de visão dos pais; permanência de um indivíduo próximo ao 

ninho ou incubando; permanência de dois indivíduos, podendo um deles estar envolvido ou 

não na incubação. Além disso, foi observado durante o período de ninhegos o intervalo entre 

consecutivas alimentações destes pelos pais e tempo de transferência do alimento de um dos 

pais para o filhote.   

Para a visualização do conteúdo dos ninhos, foi utilizado um apetrecho, que consistia 

de uma haste de alumínio de tamanho ajustável (1,5m a 5m) com uma câmera digital (Sony 

DSC-S930) na extremidade, com a qual eram obtidos pequenos vídeos. Os ninhos eram 

checados diariamente, de forma a obter dados sobre a postura dos ovos, eclosão dos filhotes, 

bem como casos de predação, abandono ou parasitismo. 
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Quanto ao período de ovos, foi considerado o tempo entre a postura do primeiro ovo 

até a eclosão do primeiro ovo, enquanto o período de incubação foi o tempo decorrido entre a 

postura do último ovo e a eclosão do primeiro ovo. O período de ninhegos foi o tempo 

compreendido entre a eclosão do primeiro ovo e a saída do último ninhego do ninho. O ninho 

era considerado predado caso os ovos ou filhotes desaparecessem, já que não poderiam ainda 

deixar o ninho, e abandonado se o ovo ou filhote permanecesse no ninho sem o cuidado 

parental necessário para sua sobrevivência.   

A morfometria do ninho foi realizada com o auxílio de uma régua e as medidas 

registradas em milímetros. Para isso, foram mensurados o diâmetro externo, diâmetro interno, 

altura do ninho e profundidade da câmara oológica, ou seja, do ponto central da câmara até o 

nível da borda do ninho. A altura em relação ao solo foi dada em metros e foi medida de sua 

borda ao chão com uma trena. Também foram obtidas informações do tamanho, número e 

coloração dos ovos, do período de incubação, características da plumagem dos ninhegos e 

cuidado parental. A seguir, foi calculado o tamanho médio da ninhada, as taxas de eclosão e 

mortalidade. 

Como Fluvicola nengeta não apresenta dimorfismo sexual e não foi realizada 

marcação dos indivíduos, os dados foram obtidos sem que houvesse discriminação entre o 

comportamento do macho e da fêmea durante as observações. 

 

3.2.2 Comportamento alimentar 

 

Foram realizadas observações no período compreendido entre o mês de maio de 

2011 e abril de 2012.  

Na caracterização do comportamento alimentar, foi utilizado o método de 

observações seqüenciais (scan-sampling), sendo adotado intervalo de cinco minutos. Foram 

realizadas incursões em diferentes horários do dia, tanto no período da manhã, quanto da 

tarde, durante as quais o comportamento era registrado por meio de vídeos dos indivíduos 

encontrados, utilizando-se câmera digital (Sony DSC-S930), sendo posteriormente analisados 

em computador. De modo a reduzir a pseudo-replicação das amostras, foi realizada apenas 

uma observação de um determinado indivíduo por dia.  

Para cada observação foram analisados os comportamentos de forrageamento de 

acordo com a classificação proposta por Volpato e Lima (2002), incluindo comportamento de 

procura, comportamento de ataque, manipulação do alimento e local de forrageio. Em virtude 
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do pequeno tamanho da maioria das presas, não foram obtidas informações dos itens 

alimentares e nem classificados em ataques bem ou mal sucedidos. 

 

3.2.3 Análise dos dados 

 

Calculou-se as porcentagens de eclosão e mortalidade, assim como as médias, 

desvios-padrão, porcentagens e frequências dos parâmetros da biologia reprodutiva e 

alimentar, que foram utilizados, por sua vez, na elaboração dos gráficos e da linha de 

tendência linear de cada categoria. Esses dados foram analisados no Microsoft Excel 2010.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 BIOLOGIA REPRODUTIVA 

 

Foram encontrados ao todo 31 ninhos nas áreas urbana e rural entre o mês de maio 

de 2011 e abril de 2012. Destes, 17 estavam localizados na área urbana, sendo que oito 

estavam ativos, sete estavam inativos e um em processo de construção, o qual foi destruído 

antes de ser utilizado. Na zona rural foi encontrado um total de 14 ninhos, dos quais nove 

estavam ativos, três inativos e dois estavam sendo construídos. No entanto, apenas seis ninhos 

foram monitorados, dos quais três localizavam-se na zona rural e três na zona urbana (Fig. 3), 

totalizando 90h de observação focal. Um ninho foi monitorado apenas durante o período de 

incubação, três no período de ninhegos e dois ninhos em ambos os períodos. Entretanto, 

informações como altura e distância de corpos d’água e taxa de eclosão e mortalidade foram 

obtidas de outros ninhos, em que o monitoramento não foi possível. 

 

 

Figura 3. Localidades onde os ninhos de Fluvicola nengeta foram encontrados no município 

de Alegre-ES entre maio de 2011 e abril de 2012. Os pontos (em azul) representam os ninhos 

e as bandeiras (em vermelho) os seis ninhos que foram monitorados. (Fonte: Google Earth). 

 

Fluvicola nengeta se reproduziu ao longo de todo o ano, não apresentando uma 

época reprodutiva limitada a alguns períodos, pelo menos no que concerne ao município de 

Alegre-ES, já que foram registrados ninhos em processo de construção, com ovos ou 

ninhegos, assim como filhotes acompanhados pelos pais no decorrer de todo o estudo. 
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O período reprodutivo de Fluvicola nengeta diferiu do encontrado em outros 

trabalhos com a mesma espécie de estudo. Pacheco e Simon (1995) encontraram ninhos de 

setembro a abril, com maior concentração nos meses de setembro/outubro e fevereiro/março.  

Segundo estes autores, a baixa frequência nos meses de novembro, dezembro e janeiro, 

caracterizados como os de maior intensidade pluviométrica da região, resultou provavelmente 

da queda de ninhos durante a fase de elaboração. Fernandes, Tomaz e Alves (2007) também 

relatam um período reprodutivo restrito a uma época do ano, estendendo do mês de agosto e 

meados do mês de novembro.  

Essa diferença no período reprodutivo pode ter ocorrido em virtude da 

homogeneidade de precipitação ao longo dos 12 meses amostrados no município de Alegre, 

que, por sua vez, refletiu na disponibilidade de artrópodes, que são os itens alimentares dos 

pais e ninhegos, além de não apresentar períodos com grande intensidade de chuvas que 

poderiam resultar na perda dos ninhos. Segundo Skutch (1976), Boag e Grant (1984) e Sick 

(1997), o período reprodutivo é fortemente influenciado pela disponibilidade de alimento e 

regime pluviométrico, sendo a região tropical considerada um ambiente favorável à 

reprodução ao longo de todo o ano (MARCONDES-MACHADO, 2002), em virtude da não 

sazonalidade. 

 

4.1.1 Descrição, construção e localização dos ninhos 

 

Os ninhos apresentavam padrão “closed” (Tipo III), de formato globular e apoiado 

pela base (closed/globular/base), segundo a classificação proposta por Simon e Pacheco 

(2005) (Fig. 4). Fernandes, Tomaz e Alves (2007) e Luciano, Fernandes e Melo (2006) 

relataram os ninhos de Fluvicola nengeta com forma ovalada e entrada lateral. Neste trabalho, 

a posição da entrada do ninho localizou-se na frente do ninho. A diferença encontrada quanto 

à forma do ninho nos resultados aqui apresentados pode estar relacionada ao fato de que neste 

trabalho seguiu-se a classificação proposta por Simon e Pacheco (2005) e a descrição dos 

dados apresentados pelos outros autores não seguiu a mesma classificação. A posição da 

entrada do ninho apresentou variação quando comparado com outros trabalhos.  

Os ninhos foram construídos pelo casal, utilizando-se principalmente material 

vegetal, como gravetos, raízes, gramíneas, fragmentos foliares, além de penas 

predominantemente brancas, que também eram utilizadas para forrar a câmara incubatória, e 

outros materiais como, linhas, lã, fitas de plástico e pequenos chumaços de fibras finas e 
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sedosas. Durante a construção do ninho foi observado o transporte de apenas um item por 

viagem.  

 

 

Figura 4. Ninho de Fluvicola nengeta construído na zona rural no município de Alegre, ES. 

(Fonte: MAIA, 2012). 

 

Esses materiais foram semelhantes aos observados por Pacheco e Simon (1995), que 

relatam a utilização de paina e retalhos de plástico na camada externa do ninho; raízes, talos e 

folhas secas predominantemente de gramíneas na camada central, e penas de contorno de 

outras espécies, principalmente brancas e, em alguns casos, paina no revestindo de toda a 

câmara oológica. Não foi observada a utilização deste último item nos ninhos amostrados, o 

que provavelmente está relacionado a não ocorrência de paineiras na região estudada. Os 

materiais observados por Fernandes, Tomaz e Alves (2007) para construção também foram 

similares, predominando material vegetal, além de penas forrando a câmara incubatória, 

plástico, barbante e emaranhados de cabelo. Esta última matéria-prima não foi observada na 

estrutura dos ninhos de Fluvicola nengeta nesse estudo. 

No trabalho realizado por Almeida, Evangelista e Silva (2012) com aves do 

município de Porto Esperidião, Mato Grosso, também foram encontrados ninhos de várias 

espécies compostos por materiais antrópicos, os quais incluíam lã sintética, tecidos e 

plásticos. Os ninhos de Ramphocelus carbo (pipira-vermelha), Thraupis sayaca (sanhaço-

cinzento), Pitangus sulphuratus (bem-te-vi) e Campylorhynchus turdinus (catatau) 
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apresentaram em sua composição materiais de origens vegetal e antrópica. Esta característica 

é observada em regiões urbanas e/ou próximas a regiões urbanizadas, já que estes locais 

fornecem diferentes tipos de materiais que podem ser utilizados na construção dos ninhos.  

O processo de construção iniciava-se com gravetos que formavam a base, uma 

estrutura em forma de tigela, a partir da qual o material continuava a ser depositado 

lateralmente e no teto, formando uma trama. A parte superior interna e as laterais eram 

revestidas por penas após a postura do primeiro ovo, sendo que a base já se encontrava 

revestida nesse momento. Foi observada a presença de uma pena em cima dos ovos nos 

primeiros dias. Com relação à manutenção do ninho, foram registrados alguns eventos, tanto 

no período de incubação quanto de ninhegos, em que foram adicionadas penas brancas no seu 

interior. Foi observado Thraupis sayaca, em uma ocasião, roubando gravetos do ninho de 

Fluvicola nengeta que estava sendo construído. 

Os ninhos eram construídos em distintas alturas e distâncias de corpos d’água, que 

variaram de 1,25 a 5,81m e de 0 a 245m, respectivamente (Tabela 1).  
 

Tabela 1 - Alturas e distâncias de corpos d’água em que os ninhos de Fluvicola nengeta foram 

construídos na zona rural e urbana do município de Alegre, ES. 

 

 
Altura em relação ao solo (m)         

Menor distância do corpo d'água 

mais próximo (m) 

Z
o
n
a 

R
u
ra

l 

Ninho 1 4,11 8,1 

Ninho 2 3,9 1 

Ninho 3 5,81 1,5 

Ninho 4 2,52 30 

Ninho 5 4,03 0 

Ninho 6 1,56 0 

Ninho 7 1,35 0 

Ninho 8 1,25 0 

 

Média 3,07 5,08 

 

Desvio Padrão 1,65 10,44 

Z
o
n
a 

U
rb

an
a 

Ninho 1 5,12 245 

Ninho 2 4,97 128 

Ninho 3 5,45 60 

Ninho 4 5 34 

Ninho 5 4,51 60 

Ninho 6 4,68 36,4 

Ninho 7 5,73 40 

Ninho 8 2,19 175 

 
Média 4,71 97,3 

 

Desvio Padrão 1,09 77,99 
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Dessa forma, embora Fluvicola nengeta seja uma espécie relatada como de natureza 

hidrófila e que constrói ninhos sobre a água (STRAUBE et al., 2007; SICK, 2001), no 

presente estudo não foi observada tal dependência de corpos d’água próximos para a 

nidificação da espécie. O mesmo foi observado por Pacheco e Simon (1995) e Fernandes, 

Tomaz e Alves (2007), que relatam a ausência deste tipo de ambiente próximo aos ninhos 

registrados. Segundo Pacheco e Simon (1995), a necessidade de cursos d'água para sua 

ocorrência não se deve à nidificação, pois foi observado ocorrer afastada da vegetação 

ribeirinha. 

Foram encontrados ninhos construídos em árvores, arbustos, principalmente em 

postes de iluminação pública na zona urbana, e em estruturas metálicas de sustentação em 

construções antrópicas. Segundo Simon e Pacheco (2005) os ninhos construídos em estruturas 

antrópicas, como observado nesse estudo principalmente na zona urbana, representam uma 

ação oportunista. Pacheco e Simon (1995) também relatam a construção de ninhos por 

Fluvicola nengeta em cabos elétricos e extremidades desfolhadas de galhos projetando-se 

sobre a água, além de locais de vegetação mais densa, como Citrus sp., Bougainvillea sp..  

A construção de ninhos em árvores de praças e quintais ou postes de iluminação 

pública também foi observada no estudo realizado por Almeida, Evangelista e Silva (2012) no 

município de Porto Esperidião, Mato Grosso, para Pitangus sulphuratus, Ramphocelus carbo, 

Furnarius rufus (joão-de-barro), Thraupis sayaca e Campylorhynchus turdinus. 

Segundo Marshall e Cooper (2004), o local onde é construído o ninho está 

diretamente relacionado à abundância de alimento nas proximidades. Essa inferência 

corrobora com o observado no presente estudo, já que os pais frequentemente forrageavam e 

capturavam os itens alimentares que compuseram a dieta dos filhotes em locais próximos ao 

ninho, que resulta em menor gasto energético no deslocamento do local de forrageio até o 

sítio de nidificação.  

As medidas das dimensões do ninho de Fluvicola nengeta foram obtidas de apenas 

um ninho, em virtude da dificuldade de acesso aos mesmos (Tabela 2). 

Além disso, foi observada a reutilização de ninhos, tanto na segunda tentativa 

reprodutiva quanto em outra estação reprodutiva, assim como a construção de ninhos 

próximos aos antigos.  
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Tabela 2 - Medidas de diferentes parâmetros morfométricos do ninho de Fluvicola nengeta. 

Variáveis Valor  

Altura do ninho (cm) 

Largura do ninho (cm) 

Comprimento do ninho  

Diâmetro da câmara oológica (cm) 

Profundidade da câmara oológica (cm) 

Altura do teto (cm) 

Altura da base (cm) 

Diâmetro da entrada do ninho (cm) 

Profundidade do revestimento interno (cm) 

15,0 

10,5 

11,5 

10,2 

2,3 

2,0 

7,5 

5,5 

5,2 

 

 

Foram observadas quatro cópulas (25 de março de 2012; 26 de março de 2012), 

sendo que dois eventos foram de um casal e ocorreram no mesmo dia (16 de dezembro de 

2011), próximo ao ninho que estava sendo construído por eles. Não foi observado nenhum 

comportamento de corte nessas ocasiões e o evento teve duração de aproximadamente três 

segundos. 

 

4.1.2 Ovos 

 

Os ovos apresentavam formato ovóide e coloração esbranquiçada com pintas 

marrons (Fig. 5), corroborando com os resultados de Pacheco e Simon (1995), que relataram 

ovos com coloração em geral branca, com pintas marrons esparsas no pólo rombo, 

ocasionalmente presentes em menor quantidade no pólo oposto. Fernandes, Tomaz e Alves 

(2007) também descrevem os ovos de Fluvicola nengeta desta forma. 

A postura dos ovos ocorreu em intervalo de um dia nos dois ninhos monitorados 

nessa fase. O tamanho da ninhada foi de dois ovos em 71,43% (n=5) dos ninhos amostrados e 

de três ovos em 28,57% (n=2), sendo que em um destes a coloração de um dos ovos era 

distinta (rósea), indicando um possível caso de parasitismo, a ser descrito posteriormente.  

Com relação ao número de ovos, os resultados encontrados por Pacheco e Simon 

(1995) e Fernandes, Tomaz e Alves (2007) foram similares, variando de um a três ovos em 

seis posturas, e três ovos em dois ninhos monitorados, respectivamente. Essa variação pode 

ser devido a diferenças genéticas, idade ou disponibilidade de alimento (GILL, 1989). 

Entretanto, o número de ovos corresponde ao esperado para espécies de regiões tropicais, que 

geralmente apresentam ninhadas menores que aquelas de regiões temperadas (MARTIN; 

SCOTT; MENGE, 2000), sendo comum ninhadas de dois ovos (SKUTCH, 1985). 
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Figura 5. Ovos de Fluvicola nengeta presentes em um ninho na zona rural no município de 

Alegre, ES. (Fonte: MAIA, 2012). 

 
 

Essa característica pode estar relacionada às altas taxas de predação de ninhos nos 

trópicos, de modo que o esforço e gasto energético são mais baixos, possibilitando que sejam 

realizadas múltiplas tentativas reprodutivas (MARTIN, 1995). Por outro lado, de acordo com 

Martin (1987), o número de ovos parece estar mais relacionado à capacidade de cuidado 

parental do que propriamente a energia necessária para uma maior postura. 

 

4.1.3 Período de incubação 

 

O período de ovos foi de 16 dias, enquanto o período de incubação foi de 15 dias, 

sendo este último similar ao observado por Fernandes, Tomaz e Alves (2007).  

Foi observado que o tempo que o ninho permanecia desprotegido, assim como com a 

presença de apenas um ou dos dois pais (envolvidos ou não na atividade de incubação), e o 

tempo no interior do ninho variaram durante todo o período de incubação. Observou-se que o 

maior tempo que o ninho permaneceu desprotegido ocorreu no dia 1, enquanto que o menor 

tempo foi para o dia 10. Já o período em que apenas um indivíduo esteve protegendo o ninho 

apresentou os valores máximos e mínimos nos dias 13 e 10, respectivamente. Embora o dia 

10 tenha apresentado o menor valor desta categoria, neste dia foi obtida uma porcentagem 
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muito elevada do tempo com dois indivíduos, que contribuiu para a redução do tempo “ninho 

desprotegido”. A incubação (“interior do ninho”) apresentou o valor máximo no dia 13, assim 

como o período de “um indivíduo”, sendo estas duas variáveis muito relacionadas neste dia. 

Por outro lado, a menor porcentagem no interior do ninho foi observada no primeiro dia, 

sendo este o dia que o ninho permaneceu maior parte do tempo desprotegido, como citado 

acima (Fig. 6). 

 

 

Figura 6. Porcentagem do tempo observado em cada categoria (ninho desprotegido, um 

indivíduo, dois indivíduos e interior do ninho) ao longo do período de incubação de Fluvicola 

nengeta. 

 

Apesar da variação observada em todas as categorias, a atividade de incubação, de 

acordo com a linha de tendência linear, aumentou ao longo do período de incubação, 

enquanto que o oposto foi observado no tempo “ninho desprotegido”. Essas duas variáveis 

apresentaram-se inversamente relacionadas (Fig.7).  
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Figura 7. Variação da frequência em que o ninho permanecia desprotegido e que um dos pais 

estava incubando os ovos ao longo do período de incubação de Fluvicola nengeta, e a linha de 

tendência linear das duas categorias. 

 

Além disso, o tempo que os pais permaneceram próximo ao ninho (um ou dois 

indivíduos), embora apresente variação, tendeu a aumentar ligeiramente à medida que se 

aproximava a eclosão dos filhotes, de acordo com a linha de tendência linear. Também 

observou-se que as categorias “um indivíduo” e “dois indivíduos” aparentemente foram 

inversamente proporcionais (Fig.8). 

 

 
 

Figura 8. Variação da frequência em que apenas um indivíduo ou os dois permaneciam 

próximos ao ninho ou incubando os ovos ao longo do período de incubação de Fluvicola 

nengeta, e a linha de tendência linear das duas categorias. 

 



28 

 

 

 

Durante o período de incubação, a presença de um dos pais e ambos tendeu a ser 

mais frequente, possibilitando maior cuidado e vigília com o ninho. Além disso, o período 

que o ninho permaneceu desprotegido parece estar intimamente relacionado ao aumento da 

frequência de incubação, que apresentou aumento até a eclosão dos ovos. O pico foi 

observado no penúltimo dia desse período, o que sugere requerimento de controle térmico 

maior à medida que o embrião se desenvolve.  

 

4.1.4 Período de ninhegos 

 

Os ninhegos apresentavam bico amarelado, que foi tornando-se mais escuro a partir 

da região mediana, e poucas plúmulas brancas que contrastavam com a pele escura (Fig. 9). 

Além disso, nasceram com os olhos completamente fechados e começaram a abrí-los por 

volta do sexto dia de desenvolvimento.  Os filhotes emitiam piados que foram ficando mais 

altos à medida que se desenvolviam. Na presença do observador, esse comportamento foi 

observado apenas na fase inicial de desenvolvimento. O período de ninhegos foi de 14 dias.  

 

 

Figura 9. Ninhegos de Fluvicola nengeta em um ninho na zona rural no município de Alegre, 

ES. (a) sexto dia de desenvolvimento. (b) sétimo dia de desenvolvimento. (Fonte: MAIA, 

2012). 

 

Foi observado que a frequência que os pais permaneceram próximo ao ninho, assim 

como no interior do ninho, tendeu a diminuir com o desenvolvimento dos filhotes, 

aumentando-se, por outro lado, a frequência que o ninho permaneceu desprotegido. O maior 

tempo que o ninho permaneceu desprotegido ocorreu no dia 14, enquanto que o menor tempo 

foi relatado para o dia 10. Já o período de apenas um indivíduo apresentou os valores 
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máximos e mínimos nos dias 10 e 14, respectivamente. Este último coincidindo com o menor 

valor para “dois indivíduos”. Este dia, portanto, apresentou o maior valor para “ninho 

desprotegido”, e, por outro lado, os valores mínimos observados para as categorias “dois 

indivíduos” e “interior do ninho”.  A porcentagem de tempo de “dois indivíduos” foi maior no 

dia 6. Já em relação “ao interior do ninho”, o valor máximo obtido ocorreu no dia 4, 

apresentando-se nulo nos dias 6, 7, 9, 11, 12, 13 e 14 (Fig. 10). 

 

 
 

Figura 10. Porcentagem do tempo observado em cada categoria (ninho desprotegido, um 

indivíduo, dois indivíduos e interior do ninho) ao longo do período de ninhegos de Fluvicola 

nengeta. 

 

Dessa forma, a permanência dos pais no interior do ninho foi observada de forma 

contínua até o 5º dia do período de ninhegos, voltando a ser observado pontualmente no dia 8 

e 10. Além disso, a porcentagem de ninho desprotegido tendeu a aumentar ao longo do 

desenvolvimento dos ninhegos, como mostra a curva de tendência linear. O período no 

interior do ninho, por outro lado, tende a diminuir bruscamente, apresentando ocorrências 

pontuais em dois dias, como citado anteriormente (Fig. 11). 
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Figura 11. Variação da frequência em que o ninho permanecia desprotegido e que um dos pais 

estava no interior do ninho ao longo do período de ninhegos de Fluvicola nengeta, e a linha 

de tendência linear das duas categorias. 

 

 

Este declínio na frequência no interior do ninho pode ser explicado pelo aumento da 

capacidade de regulação térmica dos ninhegos. Além disso, a ascensão da frequência que o 

ninho permanecia desprotegido refletiu a menor vulnerabilidade e dependência dos ninhegos 

em relação à oscilação da temperatura, assim como o aumento da frequência de alimentação. 

Esse fato também foi observado por Luciano, Fernandes e Melo (2006), que relataram vigília 

mais intensa dos pais no início do período e aumento tanto na frequência, quanto no tamanho 

dos itens alimentares oferecidos aos ninhegos ao longo do desenvolvimento destes. 

Ao contrário do observado no período de incubação, o tempo que os pais 

permaneceram próximo ao ninho (um ou dois indivíduos), tendeu a diminuir à medida que se 

os filhotes se desenvolviam, de acordo com a linha de tendência linear (Fig.12). 
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Figura 12. Variação da frequência em que apenas um indivíduo ou os dois permaneciam 

próximos ao ninho ou no interior ao longo do período de incubação de Fluvicola nengeta, e a 

linha de tendência linear das duas categorias. 

 

Os intervalos entre duas alimentações consecutivas dos filhotes pelos pais apresentou 

uma tendência a aumentar ligeiramente ao longo do período de ninhegos, segundo a linha de 

tendência linear. O maior intervalo foi observado no último dia (dia 14) e o menor ocorreu no 

dia anterior (Fig. 13). 

 

Figura13. Tempo médio entre duas alimentações consecutivas dos ninhegos pelos pais ao 

longo do período de ninhegos, e a respectiva linha de tendência linear. 

 

A frequência de alimentação dos filhotes variou durante o período de ninhegos (Fig. 

14). No entanto, tendeu a aumentar ao longo deste período. O maior número de itens 
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alimentares por hora foi observado no dia 11 (23,78 itens/hora), enquanto o menor ocorreu no 

dia 9 (4,78 itens/hora). 

 

Figura 14. Frequência de alimentação dos ninhegos pelos pais, dada em itens ofertados por 

hora, ao longo do período de ninhegos, e a respectiva linha de tendência linear. 

 

O tempo médio de transferência do alimento dos pais para os ninhegos diminuiu com 

o desenvolvimento destes, sendo no primeiro dia dispensado nove segundos e no último 

apenas dois segundos, o que corresponde ao menor valor observado (Fig. 15). O maior tempo 

médio ocorreu no terceiro dia (16 segundos). 
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Figura15. Tempo médio entre duas alimentações consecutivas dos ninhegos pelos pais ao 

longo do período de ninhegos, e a respectiva linha de tendência linear. 

 

A ligeira tendência de aumento do tempo entre duas alimentações consecutivas, 

apesar da frequência de alimentação ter aumentado pode ser explicada pela redução no tempo 

médio de transferência do alimento, que por sua vez, reflete a capacidade do ninhegos receber 

e ingerir o item alimentar com o passar do tempo.  

 

4.1.5 Taxas de eclosão e mortalidade 

 

A taxa média de eclosão foi de 63,89% ± 0,43 (n=6), e a taxa de mortalidade, por sua 

vez apresentou valor igual a 75% ± 0,42 (n=6). 

Fernandes, Tomaz e Alves (2007) relataram em seu estudo com Fluvicola nengeta 

uma taxa de eclosão igual 100% em dois ninhos monitorados na área urbana do Rio de 

Janeiro, RJ. Por outro lado, os dois foram predados antes da saída dos filhotes, e um ninho foi 

destruído quando estava sendo construído. Dessa forma, a taxa de mortalidade foi de 100%. 

Entretanto, seria necessário o monitoramento de um número maior de ninhos para que fosse 

possível determinar o sucesso reprodutivo dessa espécie ou alguma informação sobre a 

dinâmica populacional de Fluvicola nengeta.  
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4.1.6 Causa de perdas de ninhadas e Múltiplas tentativas reprodutivas 

 

Foram registrados casos de predação, destruição do ninho e um possível caso de 

parasitismo. Em um dos ninhos observados, registrou-se o desaparecimento de um ovo, tendo 

sido possivelmente predado, e a presença de um filhote morto em fase inicial de 

desenvolvimento. Posteriormente, foi construído um ninho próximo a este, no qual houve a 

postura de dois ovos, que também desapareceram. Este ninho foi reutilizado posteriormente, 

com algumas modificações por Myiozetetes similis (bentevizinho-de-penacho-vermelho).  

No estudo realizado por Fernandes, Tomaz e Alves (2007) foram relatados dois casos 

de predação de ninho de Fluvicola nengeta, um deles promovido por um gavião-carijó, 

Rupornis magnirostris (Aves: Acciptridae). Luciano, Fernandes e Melo (2006) também 

relataram uma tentativa de predação dos filhotes de Fluvicola nengeta, neste caso, por 

Pitangus sulphuratus. No trabalho realizado por Almeida, Evangelista e Silva (2012) a 

maioria dos ninhos de aves no município de Porto Esperidião que foram predados 

mantiveram-se intactos sem quaisquer vestígios de ovos ou filhotes, como também foi 

observado no presente estudo. 

Durante o monitoramento do ninho de Fluvicola nengeta, essa ave apresentava 

comportamento defensivo direcionado ao observador, voando em direção ao mesmo e 

vocalizando para expulsá-lo. Além disso, em um ninho na zona rural, dos dois filhotes 

registrados, um dos ninhegos foi encontrado morto dentro do ninho e o outro não estava mais 

presente. Neste mesmo ninho, um ovo foi registrado 11 dias após o ocorrido. Também foram 

relatados dois casos de predação de ninho de Fluvicola nengeta por corujas na zona rural. 

Outra perda de ninhada ocorreu com a destruição de um ninho localizado em um 

galho projetado sobre a água em um arbusto na beira de um córrego na zona rural, que 

apresentava dois ninhegos com oito dias de desenvolvimento. Esse evento ocorreu durante o 

mês de julho e no dia anterior havia chovido, o que indica que possivelmente a perda ocorreu 

em virtude da precipitação. Outros dois ninhos localizados em postes de iluminação pública 

desapareceram de um dia para o outro, provavelmente por ação antrópica, já que não restou 

nenhum resquício de sua estrutura. Fernandes, Tomaz e Alves (2007) encontraram o ninho de 

Fluvicola nengeta caído no chão antes mesmo de ter sido terminado. 

Dessa forma, concluiu-se que as duas principais causas de perda de ninhada foram a 

predação e a destruição do ninho, sendo esses eventos relativamente frequentes. Isso poderia 

estar relacionado aos locais de construção dos ninhos, geralmente na extremidade de galhos 
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de árvores e arbustos e postes de iluminação pública. Assim, os ninhos permaneceram muito 

expostos a predadores e elementos climáticos, principalmente chuva e vento, refletindo na 

taxa de eclosão relativamente baixa e alta taxa de mortalidade. Segundo Pacheco e Simon 

(1995), as quedas de ninhos durante a fase de elaboração poderiam ser consequência da 

recente invasão desta ave em áreas chuvosas, causada pelo desmatamento, não ocorrendo nas 

zonas secas onde ela já habitava originalmente. A sobrevivência dos ninhos tem sido relatada 

como um dos principais parâmetros utilizados para estimar o sucesso reprodutivo nas aves 

(ARMSTRONG et al., 2002; GRANT et al., 2005). 

Além disso, foi registrado um possível caso de parasitismo em um ninho que 

continha três ovos, dos quais um apresentava coloração rósea, distinta dos outros ovos de 

Fluvicola nengeta, assim como dos já observados. Um filhote eclodiu e no dia seguinte, este e 

um ovo haviam desaparecido, permanecendo apenas o ovo róseo. Não foi observada 

incubação deste ovo a partir deste momento, sendo que o ninho foi abandonado no terceiro 

dia após a eclosão do primeiro citado, no qual também foi observada a aproximação de 

Pitangus sulphuratus, que pegou gravetos do ninho de Fluvicola nengeta, mas que não foram 

utilizados. Não foram obtidas informações posteriores, acerca do ovo róseo. Após três dias, a 

entrada do ninho havia sido fechada e o ninho foi reconstruído pela Fluvicola nengeta, 

utilizando linhas e cordas coloridas, penas brancas, raízes, fio dental, palhas. O ninho passou a 

apresentar entrada posicionada lateralmente em relação à condição observada anteriormente. 

Foram observados três filhotes neste ninho depois de 45 dias do ocorrido. 

Embora não tenha sido confirmado o parasitismo, Almeida, Evangelista e Silva 

(2012) relataram que a coloração distinta dos ovos foi um indício quando Molothrus 

bonariensis (chopim) parasitou o ninho de Campylorhynchus turdinus. Os ovos das duas 

espécies em questão diferiam na cor, no formato e no tamanho. Segundo Sick (2001), no 

Brasil há registros do parasitismo de Molothrus bonariensis sobre 58 espécies distribuídas em 

nove famílias de Passeriformes, como Troglodytes musculus (corruíra) e Zonotrichia capensis 

(tico-tico).  

Após a perda da primeira ninhada, foram observadas outras tentativas reprodutivas 

de Fluvicola nengeta, tanto reconstruindo o primeiro ninho, quanto construindo outro 

próximo ao antigo. Fernandes, Tomaz e Alves (2007) também observaram a construção de 

mais de um ninho no mesmo local.   
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4.1.7 Interações agonísticas 

 

As respostas à aproximação do observador foram observadas apenas durante a fase 

de ovos e ninhegos, enquanto que antes da postura dos ovos, as aves permaneciam próximas 

ao observador sem nenhuma reação. As respostas incluíam voos ao redor do mesmo a 

distâncias curtas emitindo chamados, tanto na tentativa de afugentar quanto atrair o parceiro 

para o local quando sozinho. Observou-se também exibições (“displays”) com função 

agonísticas próximos ao ninho, nos quais Fluvicola nengeta abria as duas asas lateralmente e 

realizava um movimento trêmulo com as mesmas, ao mesmo tempo que vocalizava. Durante 

esses encontros agonísticos, geralmente um indivíduo atacava ativamente o potencial 

predador, enquanto o outro permanecia próximo ao ninho vocalizando. Outro comportamento 

observado foi a saída de um indivíduo (I1) que estava próximo ao ninho no período de 

incubação, vocalizando, e minutos depois retornou juntamente com o outro indivíduo (I2), 

ambos vocalizando e realizando exibições (“displays”). Estes pousaram em arbustos distintos 

e a seguir, o I2 aproximou-se do I1 e vocalizou, o qual entrou no ninho. O I2 permaneceu em 

frente ao mesmo vocalizando e posteriormente foi embora, momento em que I1 saiu do ninho 

e manteve-se próximo a este.  

Foi observado um ataque por Tyrannus melancholicus (suiriri) que voou em direção 

ao ninho, enquanto um dos indivíduos incubava os ovos (I1) e o outro se encontrava próximo 

ao ninho (I2). Nesta ocasião Fluvicola nengeta mostrou-se agressivo e territorialista. O I2 

voou vocalizando ao encontro de Tyrannus melancholicus e expulsando-o, enquanto I1 saiu 

do ninho e também vocalizou. O I2 permaneceu próximo ao ninho e o I1 retornou ao interior 

do mesmo. A seguir, I2 partiu vocalizando e I1 saiu do ninho e permaneceu em frente ao 

mesmo. Além disso, foram registradas exibições agonísticas direcionadas a Furnarius figulus 

(casaca-de-couro-da-lama), Thraupis sayaca, Pitangus sulphuratus e Megarynchus pitangua 

(neinei), nestes dois últimos, durante a construção do ninho. Quando Coereba flaveola 

(sebinho), Passer domesticus (pardal) ou Eupetomena macroura (beija-flor-tesoura) 

aproximavam-se do ninho, ao empoleirar ou forragear no mesmo arbusto, Fluvicola nengeta 

apenas voava em direção aos indivíduos, sem exibir-se ou vocalizar. Por outro lado, 

observou-se que a Fluvicola nengeta somente vocalizava quando Gnorimopsar chopi 

(pássaro-preto) estava próximo. 

Luciano, Fernandes e Melo (2006) também observaram em seu estudo sobre a 

biologia reprodutiva de Fluvicola nengeta, interações agonísticas com Pitangus sulphuratus, 

http://www.wikiaves.com.br/beija-flor-tesoura
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quando este tentou predar seus filhotes, assim como com aproximação de Chloroceryle 

amazona (martim-pescador), Gnorimopsar chopi e Casmerodius albus (garça branca). O 

comportamento observado foi similar, consistindo em tentar afugentá-los com vocalizações e 

vôos de ataque. Esse comportamento corrobora com dados da literatura a respeito dos 

tiranídeos, que frequentemente são relatados por defenderem seus ninhos conspícuos de 

predadores (MURPHY, 1983).  

Marini, Lobo e Lopes (2009) observaram que Tyrannus savana (tesourinha) defendia 

ativamente o ninho, sendo esta espécie conhecida por atacar qualquer ave que sobrevoe seu 

território (SICK, 1997). Dessa forma, esta seria uma das explicações para o alto sucesso 

reprodutivo desta espécie (MARINI; LOBO; LOPES, 2009). Portanto, como observado no 

presente estudo, a habilidade dos pais protegerem a prole representa um dos aspectos 

relevantes na determinação do sucesso reprodutivo das aves (HATCHWELL et al., 1999).  

De acordo com Sick (2001), os bentevis (Pitangus, Myiozetetes, Megarhynchus) às 

vezes são atacados por tiranídeos mais fracos, como Fluvicola nengeta. Além disso, esses 

gêneros apresentam hábitos predatórios conhecidos, como retirar material do ninho de outras 

aves, especialmente Coereba flaveola. Apesar de ter sido visto retirando gravetos do ninho de 

Fluvicola nengeta e apresentar um ninho ativo próximo, observou-se que nessa ocasião 

Pitangus sulphuratus soltou os gravetos, que caíram no chão e não foram utilizados.  

 

4.2 COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

 

Foram realizadas 73 observações relacionadas a indivíduos adultos de Fluvicola 

nengeta. No comportamento de procura foi observada a utilização de quatro táticas: caminhar 

(“Walk”), correr (“Run”), pular (“Jump”) e voar (“Fly”), nas respectivas frequências: 54,04%, 

24, 50%, 13, 83%, 7,27% (Fig. 16).  
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Figura 16. Frequência de registros das estratégias de procura utilizadas por Fluvicola nengeta. 

 

Foi observado que Fluvicola nengeta capturava em média sete presas por minuto e 

gastou maior tempo durante o forrageamento o comportamento “parada”, sendo este também 

mais numeroso, interrompido pelas táticas de procura. Caminhar (“Walk”) foi a tática mais 

utilizada por unidade de tempo e apresentou o maior tempo médio, seguida pela correr 

(“Run”) e pular (“Jump”). A tática voar (“Fly”) foi a menos utilizada por unidade de tempo, 

no entanto, por outro lado, o tempo médio foi o maior dentre as quatro descritas (Tabela 3). 

  

Tabela 3 - Movimentos do comportamento de procura utilizados por Fluvicola nengeta e os 

respectivos números por unidade de tempo, tempo médio e desvio padrão. 

Movimentos do 

comportamento de 

procura 

 Número médio de 

movimentos por unidade 

de tempo (minutos) 

 Tempo médio do 

movimento (segundos) 

Parada  13,58  3,53 ± 4,14 

Caminhar (“Walk”)  7,80  0,78 ± 0,46 

Correr (“Run”)  3,51  0,72 ± 0,50 

Pular (“Jump”)  1,98  0,41 ± 0,16 

Voar (“Fly”)  1,04  1,28 ± 1,21 

Ataques  7,01  ... 

 

As manobras de superfície observadas foram respigar (“Glean”) (83,95%) e avançar 

(“Lunge”) (8,41%). Importante ressaltar que durante as observações relacionadas à biologia 

reprodutiva, Fluvicola nengeta apresentou em diversos momentos o comportamento alcançar 
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(“Reach”), quando estava empoleirada próxima ao ninho, onde espreitava e capturava insetos 

em vôo. 

Além disso, observou-se Fluvicola nengeta realizando manobras aéreas (“aerial 

maneuvers”), nas quais partia do substrato e ia em direção à presa utilizando a manobra de 

investir (“Sally”) (7,63%), principalmente na direção diagonal-para-cima (Fig. 17). Outro 

comportamento observado foi de capturar insetos alados em corridas e/ou vôos curtos 

circulares partindo do solo. 

 

 

Figura 17. Frequência de registros das táticas de ataque utilizadas por Fluvicola nengeta. 

 

Segundo Gabriel e Pizo (2005), a manobra investir-atingir (“Sally Strike”) é a mais 

frequentemente utilizada por tiranídeos, sendo Fluvicola nengeta uma exceção, fugindo a esse 

padrão por forragear no solo e ocasionalmente atacar presas enquanto empoleirada em ervas e 

arbustos. Além disso, estes autores relatam que a manobra para capturar o alimento mais 

utilizada por Fluvicola nengeta foi a respigar (“Glean”), seguida pela investir (“Sally”). Estes 

dados corroboram com as observações do presente estudo, no qual também foi registrada essa 

manobra de superfície e aérea, respectivamente. 

Com relação à manipulação do alimento, a técnica mais empregada foi a de engolir 

(“Gulp”) (93,25%), seguida da esmagar (“Mash”) (4,50%) e  bater (“Beat”) (0,49%). 

Entretanto, também foram observados comportamentos que não se enquadravam nas 

categorias propostas por Volpato e Lima (2002), sendo estas denominadas no presente 
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trabalho como “apoiar” (0,88%) e “sacudir” (0,88%), esta última diferente da descrita nesta 

literatura (Fig. 18). No primeiro movimento, Fluvicola nengeta apenas apoiava o bico no 

chão, enquanto apertava a presa entre as mandíbulas, enquanto que no “sacudir” o indivíduo 

balançava a cabeça de um lado para o outro. Desconsiderando a tática de engolir (“Gulp”), o 

tempo médio na manipulação do alimento foi igual a seis segundos (n=14). 

 

 

Figura 18. Frequência de registros do comportamento de manipulação do item alimentar por 

Fluvicola nengeta. 

 

O item alimentar era ingerido inteiro, sem retirar nenhuma parte da presa em todas as 

observações (100%). Os tiranídeos possuem hábito alimentar insetívoro, mas com a escassez 

de insetos em determinadas épocas do ano, podem complementar suas dietas com frutas 

(SICK, 2001). Este fato não foi registrado no presente trabalho e não foram observadas 

variações na alimentação de Fluvicola nengeta ao longo do ano.  

Os itens frequentemente observados incluíam odonatos, dípteros, himenópteros e 

lepidópteros, que eram muitas vezes perseguidos pela Fluvicola nengeta. Entretanto, 

Nascimento (2010) observou Fluvicola nengeta alimentando-se da infrutescência de Cecropia 

sp em área urbana de Resende, RJ. Essa ave pousava sobre um galho próximo a infrutescência 

e retirava pedaços da mesma. 
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A ingestão de água foi observada em algumas ocasiões: em sete momentos no dia 15 

de novembro de 2011, duas vezes no 20 de novembro de 2011 e uma no dia 9 de março de 

2012, todas estas em poças de água formadas após a chuva.  

Fluvicola nengeta forrageava tanto no solo nu (“Ground”) (95,62%), incluindo beira 

de corpos d’água com substrato argiloso, chão pavimentado e asfalto, quanto em meio ao 

capim seco ou úmido (gramíneas), assim como em rochas (“Rock”) (4,17%) e arbustos 

(“Living foliage”) (0,21%). Além disso, Fluvicola nengeta foi observada forrageando em 

currais e outros locais onde havia a presença de esterco, próximo a lagos artificiais e lixeiras 

na zona urbana. Nesse caso, ela permanecia na borda do recipiente e capturava pequenos 

insetos alados que passavam próximos ao bico. Dessa forma, subdividiu-se a categoria solo 

(“Ground”) em: fezes bovina (46,93%), solo argiloso (18,88%), gramíneas (17,38%), solo 

impermeabilizado (12,44%) (Fig.19).  

 

 

Figura 19. Frequência de registros dos substratos de forrageamento de Fluvicola nengeta. 

 

Gabriel e Pizo (2005) também observaram que Fluvicola nengeta alimenta-se em 

diferentes tipos de substrato, sendo estes: folhagem viva (“Live Leaf”), folhagem morta 

(“Dead Leaf”), ramo (“Branch”), ar (“Air”), solo (“Ground”) e água (“Water”). Essa ampla 

variação de substratos de forrageamento também foi observada nesse trabalho. Essa 

característica pode ter sido um fator determinante para o aumento da distribuição geográfica 
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de Fluvicola nengeta, ampliando as chances de sucesso dessa espécie em novos locais. A 

predominância do forrageamento associado a fezes bovinas pode estar relacionada à maior 

abundância de presas, principalmente insetos que são atraídos por esse tipo de microambiente. 

Fluvicola nengeta apresentou uma forte tendência a utilizar uma tática de procura, e 

principalmente de ataque e manipulação do alimento, sendo uma categoria observada com 

frequência superior a 50%. Segundo a classificação de Fitzpatrick (1980), os tiranídeos que 

apresentam essa proporção são especialistas em relação às táticas utilizadas, enquanto que os 

generalistas não apresentam um comportamento predominante. 

Observou-se Fluvicola nengeta forrageando na margem de corpos d’água apenas em 

cerca de 20% das observações (Fig. 20). Dessa forma, apesar de ser referida como uma 

espécie hidrófila, na maior parte das observações o local de forrageamento não estava 

diretamente associado a corpos d’água. 

 

 
Figura 20. Frequência (expressa em porcentagem) de registros dos locais de forrageamento 

associados a corpos d’água ou não de Fluvicola nengeta. 

 

 

Além disso, foi observado Fluvicola nengeta forrageando ao longo de todo o dia, 

sozinha, aos pares e em poucas ocasiões foram observados três indivíduos. Estes 

permaneciam a distâncias variáveis. Além disso, esta espécie foi observada forrageando 

próximo a Pitangus sulphuratus, Gnorimopsar chopi, Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira), 

Furnarius figulus e Sicalis flaveola (canário-da-terra-verdadeiro), sem apresentar nenhum 

comportamento agonístico.  

 

 

http://www.google.com.br/search?safe=active&biw=1366&bih=643&q=Gnorimopsar&spell=1&sa=X&ei=lrB6UbX5Eu3M0gGY-YCYDQ&ved=0CCsQBSgA
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo forneceu informações sobre os aspectos da biologia reprodutiva e 

alimentar de Fluvicola nengeta, importantes não só do ponto de vista da história natural das 

espécies, mas também para futuros estudos ecológicos, uma vez que esta espécie tem 

expandindo sua área de distribuição geográfica.  

Fluvicola nengeta apresentou parâmetros reprodutivos esperados para um tiranídeo 

tropical. No município de Alegre esta espécie se reproduziu durante todo o ano, diferindo dos 

trabalhos disponíveis na literatura. A taxa de mortalidade foi elevada, apesar do cuidado 

parental realizado pelo casal, sendo a predação o principal fator que afetou o sucesso 

reprodutivo da espécie, relacionado à construção de ninhos em locais conspícuos.  

Em relação ao comportamento alimentar, Fluvicola nengeta exibiu predominância na 

utilização das táticas de forrageamento e, por outro lado, ampla variação quanto ao substrato. 

Além disso, esta espécie apresentou padrões diferentes do observado na família Tyrannidae. 

Outra informação importante foi que o presente estudo possibilitou obter mais 

informações a respeito da natureza hidrofílica de Fluvicola nengeta descrita na literatura, não 

tendo sido observada dependência direta de corpos d’água para sua nidificação e alimentação. 

Entretanto, estudos de longo prazo são necessários para determinar se os resultados 

obtidos representam um padrão para a espécie aqui na região e se há e quais são as variações 

geográficas e temporais.  
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