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Único representante do gênero no sudeste 
do Brasil, Cercomacra brasiliana Hellmayr, 
1905 (Passeriformes: Thamnophilidae) ocor-
re nos estados de Minas Gerais, Rio de Janei-
ro, Espírito Santo e sul da Bahia. Os registros 
do estado de São Paulo1,2, no entanto, tem 
sido questionados3. Cercomacra brasiliana 
habita preferencialmente as bordas de matas, 
capoeiras emaranhadas e formações secun-
dárias4,5,6,7. Apesar de ocorrer em uma grande 
área geográica, a espécie possui distribuição 
pontual, sendo conhecida por poucas loca-
lidades8 e considerada rara por Stotz et al.9. 
Por isso, o estado de conservação de C. bra-

siliana no estado do Rio de Janeiro é de “Pro-
vavelmente Ameaçada”10 e, a nível global, 
segundo a IUCN8 é de “Near Threaneted” 
(Quase Ameaçada). No estado do Rio de Ja-
neiro, C. brasiliana é encontrada ao longo da 
região do Vale do Paraíba1 (CPA obs. pess.), 
sendo que para a região da baixada luminen-
se existem somente dois registros até então 
conhecidos: um espécime coletado por Mé-
nétriés11 durante sua passagem pelo Brasil no 

século XIX (entre março de 1822 e junho de 
1825) na Serra da Estrela (hoje Inhomirim), 
distrito de Magé; e um espécime depositado 
na coleção do Museu Nacional/UFRJ (MN-
23990) datado de 1940 (sem informação de 
coletor) e proveniente da cidade de Nova 
Iguaçu (“Estação Atura, Iguassú, Rio”) (Fi-
gura 1). Pacheco & Fonseca1 buscaram a 
espécie na baixada luminense nas regiões 
supracitadas, mas não obtiveram sucesso. 
Assim, apresentamos aqui um recente regis-
tro de Cercomacra brasiliana para a baixada 
luminense, acrescentando uma nova locali-
dade de ocorrência para a espécie.

Durante atividade de campo entre os dias 
23 e 27 de junho de 2011, em fragmento 
secundário de Floresta Atlântica Ombró-
ila Densa, no distrito de Adrianópolis, 
Nova Iguaçu, Rio de Janeiro (22°40’04”S, 
43°29’53”W), um macho de Cercomacra 

brasiliana foi observado e sua vocalização 
gravada como o auxílio de um microfo-
ne Yoga HT81 e gravador Panasonic RR-
-US551 (WA-13297)12. Posteriormente o 
espectrograma da vocalização foi feito no 
programa Sirynx (Figura 2). A área em ques-
tão localiza-se a cerca de 3 km dos limites 
da Reserva Biológica do Tinguá. Um único 

indivíduo foi observado forrageando em ca-
poeira (Figura 3) composta majoritariamente 
por brejaúvas, Astrocaryum aculeatissimum 

(Arecaceae), e cipós inos.
A presença dessa espécie em capoeiras com 

sub-bosque denso de taquaras e palmeiras 
espinhosas é característica6, tanto nas matas 
semidecíduas secundárias do Vale do Rio 
Paraíba do Sul1, como na Floresta Ombróila 
Densa, observada por Ménétriés12 e no pre-
sente registro. Ménétriés11 ainda cita: “Cette 

espèce se rencontre par paire dans les ca-

pouaires, où elle se nourrit de petits insectes” 
(Esta espécie se reúne aos pares em capoeiras, 
onde se alimentam de pequenos insetos). O 
hábito de viver em ambientes lorestais alte-
rados por ações antrópicas também é mencio-
nado para a espécie por Harris & Pimm13. O 
novo registro de C. brasiliana, que por mais 
de 70 anos permaneceu oculta na baixada lu-
minense, demonstra a importância das pesqui-
sas e da conservação de lorestas secundárias 
próximos a grandes centros urbanos. 

Agradecimentos

Agradecemos a José Fernando Pache-
co pela literatura cedida. Igor Camacho 
e Claydson P. de Assis são gratos à Fun-

Figura 1. Espécime de Cercomacra brasiliana 

(MN-23990) coletado em Nova Iguaçú 
(“Estação Atura, Iguassú, Rio”) na década de 1940.

Figura 2. Sonograma de um trecho da gravação de Cercomacra brasiliana 

(à direita, uma nota em detalhe), feita em 2011 no distrito de Adrianópolis, município de Nova Iguaçu.

Figura 3. Visão geral da área de Floresta Atlântica 
Ombróila Densa em estágio secundário, onde o espécime de 

Cercomacra brasiliana foi observado em 2011, em Adrianópolis, RJ.

Novo registro documentado do chororó-cinzento, 

Cercomacra brasiliana, na baixada luminense do Rio de Janeiro
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dação Carlos Chagas Filho de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FA-
PERJ) pelos suportes E-26/102.368/2013 e 
E-26/100.592/2010, respectivamente.
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Tinamus solitarius (Tinamiformes: Ti-
namidae), conhecido popularmente como 
macuco, é o maior tinamídeo fora da bacia 
amazônica, com ocorrência na Mata Atlânti-
ca desde o leste do Brasil até o sudeste do Pa-
raguai e extremo nordeste da Argentina1. De 
acordo com Straube et al.2, esta espécie ocu-
pava hábitats lorestais do estado do Paraná, 
ocorrendo em todos os tipos de vegetação, 
com exceção de paisagens abertas, sendo 
encontradas com maior frequência na porção 
leste do estado, especialmente na planície 
litorânea com áreas montanhosas da Serra 
do Mar. Os registros desta espécie no Paraná 
são encontrados no Livro Vermelho da Fau-
na Ameaçada no Estado do Paraná2, Plano de 
Conservação para Aves e Mamíferos Amea-
çados no Paraná3, Inventário Participativo de 
Aves do Paraná 4 e no Wikiaves5. Atualmente 
é considerada “quase-ameaçada” em âmbito 
mundial6 e “vulnerável” no Paraná, devido à 
fragmentação das lorestas, caça ilegal, ex-
pansão agrícola e redução signiicativa de 
ambientes adequados à espécie2.

Relatamos a ocorrência de T. solitarius 
(Figura 1) por armadilhamento fotográico 
no dia 28 de outubro de 2013 às 09:38 h, 
nos dias 04, 05 e 09 de dezembro de 2013 
às 11:00, 15:29 e 11:18 h e no dia 06 de 
janeiro de 2014 às 09:36 h. Os registros 
foram realizados em dois fragmentos de 
loresta ombróila mista com araucária 
(25°07’51”S, 49°57’09”W; 25°08’02”S, 
49°56’17”W) no Parque Nacional dos 
Campos Gerais (PNCG) no município de 
Ponta Grossa, Paraná, sendo que em duas 
ocasiões foi registrado um adulto acompa-
nhado por dois ilhotes.

Apesar de ser esperada em todo o terri-
tório paranaense, há poucos registros pu-
blicados sobre a ocorrência de T. solitarius 

fora da planície litorânea² e nenhum regis-
tro documentado da espécie com ilhotes 
para o Paraná. T. solitarius apresenta in-
tenso cuidado parental, sendo que o macho 
se incumbe da tarefa de chocar e criar os 
ilhotes1. Trata-se do primeiro registro da 
espécie para o município de Ponta Grossa 
e no PNCG, inserido na Escarpa Devonia-
na, limite entre o segundo e terceiro pla-
nalto. Este registro reforça a importância 
da implementação e integridade ecológica 
das áreas do PNCG atendendo a um dos 
requisitos do plano de manejo para T. so-

litarius3, que é a proteção da espécie e de 
seu habitat.
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Figura 1. Registro de Tinamus solitarius com ilhote no 
Parque Nacional dos Campos Gerais, Ponta Grossa, PR.

Ocorrência de Tinamus solitarius no Parque Nacional 

dos Campos Gerais, município de Ponta Grossa, Paraná
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