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ros da família Bufonidae apresentam glându-
las de veneno distribuídas pelo corpo, além de 
duas grandes glândulas atrás dos olhos, a cha-
mada defesa passiva (Gomes 2009); alguns in-
setos expõem cores chamativas para assustar 
o predador, conhecido como comportamento 
deimáticos; marsupiais são bastante agressi-
vos quando acuados, se defendendo às mordi-
das, a defesa ativa. Em todos os casos, ne-
nhum dos tipos de defesa funcionou contra o 
joão-bobo. 

Conclui-se que Nystalus chacuru é uma es-
pécie basicamente insetívora, porém, não des-
carta outros invertebrados, ou mesmo peque-
nos vertebrados em sua dieta. Alguns autores 
costumam separar as espécies em guildas para 
explicar e/ou agrupar as espécies de aves de 
acordo com os objetivos propostos em traba-
lhos ecológicos. Dessa maneira sugere-se que 
o joão-bobo deva ser considerado como um 
predador-oportunista.
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A família Bucconidae é exclusiva das Amé-
ricas (Skutch 1948) e está representada no Bra-
sil por 26 espécies (CBRO 2009). Segundo 
Schubart et al. (1965) os Bucconidae são tipi-
camente entomófagos, caçando insetos, prin-
cipalmente em vôo (Sick 1997). Embora con-
siderados insetívoros, já foram registrados ou-
tros invertebrados em sua dieta, como onicó-
foros (Peripatus sp.), e vertebrados, como la-
gartos (Schubart et al. 1965, Sick 1997, Si-
grist 2006).

O joão-bobo, Nystalus chacuru, é a espécie 
mais conhecida da família fora da Amazônia, 
habitando lugares abertos como o Cerrado, 
campos de cultura e beira de estradas (Sick 
1997, Sigrist 2006). Está distribuído por qua-
se todo o Brasil, do nordeste e leste do Peru até 
o Rio Grande do Sul, mas ausente em grande 
parte da Amazônia. Ocorre também no Para-
guai, Bolívia e Argentina (Sick 1997). 

Métodos e Objetivos
Após verificarmos diversos registros foto-

gráficos de indivíduos de joão-bobo se alimen-
tando de pequenos vertebrados, publicados no si-
te do Wikiaves (http://www.wikiaves.com.br), 
objetivou-se realizar uma revisão na literatura 
impressa e em meio digital sobre os diversos 
itens alimentares utilizados pela espécie, já que 
o percebido nas fotos parecia acrescentar infor-
mações ao que era conhecido até então para a es-
pécie.

Resultados
Poucas informações foram encontradas so-

bre a alimentação do joão-bobo na literatura, mesmo sendo essa uma registro no qual o joão-bobo prende uma minhoca (Oligochaeta) em 
das espécies de Bucconidae mais comuns e de maior distribuição no seu bico (Figura 1C).
Brasil. Para os vertebrados, anfíbios (Amphibia) foram encontrados em 

Em literatura, na quase na totalidade dos casos, a utilização de in- três casos. As espécies apresadas foram: Leptodactylus cf. ocellatus, 
vertebrados como alimento da espécie prevaleceu. O único trabalho Scinax sp. e Rhinella cf. pombali (Figuras 2B, 2D e 2G respectiva-
encontrado e que cita a presença de vertebrados em sua alimentação mente), além de um registro em literatura, não encontrado no site, da 
foi Schubart et al. (1965), que informam a presença de dois lagartos predação de um espécime de Proceratophrys sp. (Kanegae & Agui-
no conteúdo estomacal da espécie. lar, 2009); seguidos por lagartos (Squamata), das espécies: 

Com a revisão no acervo digital do site Wikiaves, encontramos Polychrus acutirostris (Figura 2C) e Cnemydophorus sp. (Figuras 
nove registros que apresentam a espécie com diferentes itens apresa- 2E e 2F); além de um pequeno mamífero marsupial, Monodelphis 
dos, indicando sua utilização na dieta. Cinco deles são com inverte- americana (Mammalia) (Figura 2A). 
brados e quatro com vertebrados. 

Os invertebrados foram, na maioria, insetos de diferentes ordens Discussão
taxonômicas, sendo: besouros (Coleoptera), esperanças (Orthopte- Os insetos de fato parecem ser os itens mais consumidos pela es-
ra), mariposas (Lepidoptera) e cigarras (Homoptera) (Figuras 1A, pécie, como já citado por Schubart et al. (1965), que analisaram o 
1B, 1D e 1E, respectivamente). Além dos insetos, foi encontrado um conteúdo estomacal de 10 exemplares e encontrou insetos em todos 

Insetívoro ou Oportunista? 

(Galbuliformes: Bucconidae)
A dieta do joão-bobo, Nystalus chacuru 

Figura 1 – Exemplos da diversidade de invertebrados utilizados na dieta de N. chacuru. 

Figura 2 – Exemplos da diversidade de vertebrados utilizados na dieta de N. chacuru.
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