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Introdução
Conhecido popularmente como Socó-boi-baio, Botaurus pinnatus é uma das espécies de ardeídeos mais 

inconspícuos do Brasil. A dificuldade em sua visualização é, principalmente, por apresentar um 

comportamento de camuflagem no qual o indivíduo estica seu pescoço na vertical lembrando um pau ou 

bambu entre a vegetação (Fig. 1). Habita locais alagados como, brejos, banhados, pântanos e campos de arroz 

irrigados. Devido ao escasso conhecimento sobre a biologia de Botaurus pinnatus, objetivou-se estudar a sua 

reprodução num campo de arroz irrigado em duas fazendas no Vale do Paraíba do Sul, SP, Brasil.

Conclusão
Comparando o comprimento total do filhote de 20 dias com o do adulto,740mm, conclui-se que o filhote deixa o ninho 

com um tamanho bastante inferior, o que não ocorre com a medida do dedo médio que é quase do mesmo tamanho do 

adulto,120mm.

Material e métodos
As observações foram realizadas em duas fazendas localizadas nos 

municípios de Pindamonhangaba e Tremembé, SP (Fig. 2). 

Nas áreas de estudo, o plantio foi iniciado no mês de setembro e a 

colheita em janeiro, intervalo que corresponde ao ciclo do arroz. 

Foram estudados três ninhos entre os dias 22 novembro de 2006 e 

20 de janeiro de 2007. Nesse período o arrozal encontrava-se entre 

70-90cm de altura e com os grãos amadurecendo. Foram tiradas 

medidas dos ninhos, ovos e filhotes (cúlmen, tarso, dedo médio, 

asa, peso e comprimento total).

Resultados e discussão
Os ninhos eram ralos medindo em média 24,3 x 19,6cm e construídos, um pouco acima da água ( 9cm), somente com os talos de arroz, não contendo 

nenhum tipo de forro na câmara dos ovos.  Os ovos, 2 em dois ninhos e 3 em um ninho (Fig. 3 e 4), apresentavam cor marrom-clara e uma dimensão 

média de 54,6 x 40mm. A postura foi realizada em dias alternados e a incubação iniciou-se logo após o primeiro ovo, resultando numa eclosão 

assincrônica. Os filhotes já nascem de olhos abertos sendo que no 4º dia após o nascimento já apresenta o comportamento de camuflagem típico do grupo 

bittern (Fig. 5) e no 6º dia investe em bicadas e bate a mandíbula contra maxila fazendo vários estalos. Com 16 dias de vida saem do ninho para fugir do 

observador e a partir do 20º dia não são mais visualizados no ninho. Os filhotes deixam o ninho com cerca de 52mm de cúlmen, 85mm de tarso, 101mm 

de dedo médio, 226mm de asa, 550g de peso e 415mm de comprimento total.
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Abstract
Breeding of the Pinnated Bittern, Botaurus pinnatus (Ardeidae) in irrigated Rice fields in southeastern Brazil. The reproductive habits of the Pinnated Bittern, Botaurus pinnatus, were studied in an irrigated field of rice in the Paraíba 

Valley, SP, Brazil, and measurements of the nests, eggs, and nestlings were carried out. Three nests were found, sparse and shallow, measuring an average of 24.3 x 19.6 cm and built slightly above the water (±9 cm). Of the three nests found, 

two had two eggs and one had three eggs. These eggs were light brown in color and an average size of 54.6 x 40 mm. The nestlings were already born and had their eyes open. On the 4th day after their birth they take on the adult's typical 

posture, reminiscent of a stick. After 16 days of life they leave the nest to flee from the observer, and as of the 20th day they are no longer seen in the nest. The nestlings leave the nest with about a 52 mm maxilla, an 85 mm tarsus, a 101 mm 

middle toe, wings of 226 mm, 550 g in weight, and 415 mm in overall height. Comparing the overall height of the 20-day nestling with that of the adult, 740 mm, one sees that the juvenile leaves the nest substantially smaller in size, except 

for the measure of the middle toe, which is nearly the same as that of the adult, 120 mm.
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Filhote com 20 dias 
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Filhote com 2 dias de vida, regurgitando.

Figura 5: Filhote com 5 dias de 

vida, já realizando a postura 

típica dos bittern.
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