
Marco Aurélio Crozariol

O continente americano, em especial a região neotropical, 
está entre os mais diversos do mundo quanto a sua riqueza or-
nitológica. Porém, informações básicas sobre a história natural 
da maior parte das espécies ainda são escassas.

Embora as análises filogenéticas, ou seja, aquelas que es-
tudam o relacionamento de parentesco entre as espécies, te-
nham sido inicialmente avaliadas ao longo da história através 
de análises morfológicas e, mais recentemente, as moleculares 
estejam em ascensão e até mesmo dominando esse campo da 
pesquisa, os estudos comportamentais para inferir propostas de 
parentesco são pouco utilizados, apesar de também demonstra-
rem ter grande utilidade (Dixon 1902, Wenzel 1992, Clayton 
& Harvey 1993).

Para as aves, embora não só para elas (veja a ótima revisão 
de Barber 2013), o uso dos ninhos parece ser um ótimo mate-
rial de pesquisa para esse tipo de estudo e, mesmo sendo ainda 
pouco explorado para inferir esse tipo de análise, é tido como 
uma boa fonte de informação (Lack 1956, Oniki & Willis 1993, 
Winkler & Sheldon 1993, Collias 1997, Eberhard 1998, Sheldon 
& Winkler 1999, Miller & Greeney 2008, Greeney et al. 2008, 
Russel et al. 2013, Mainwaring et al. 2014, Hall et al. 2015). 
Por exemplo, Zyskowski & Prum (1999) fizeram uma filoge-
nia da família Furnariidae utilizando como base as informações 
dos ninhos, como sua forma, o local onde é construído, se está 
apoiado sobre um suporte pela parte inferior, se está pendura-
do etc. Esses pesquisadores conseguiram encontrar e fazer uma 
proposta não só de parentesco entre as espécies da família como 
também sugeriram como os tipos de ninhos podem ter evoluído 
dentro dela.

Com esse mesmo intuito que tiveram Zyskowski & Prum 
(1999), estou fazendo uma filogenia das famílias Tityridae, 
Platyrinchidae, Pipritidae, Pipromorphidae e Tyrannidae. An-
tes, porém, de se fazer uma análise filogenética desse tipo, é 
preciso saber como são os ninhos das espécies que serão ana-
lisadas. Para isso, tive de recorrer a três diferentes principais 
fontes: a primeira, e mais importante: as publicações cientí-
ficas; a segunda: os museus e; a terceira: as observações de 
campo.

Quanto às publicações, Borges (2009) acredita que o difícil 
acesso aos artigos e periódicos, principalmente os mais anti-
gos, seja o principal motivo de dificuldade em se encontrar 
informações sobre a reprodução das aves, neste caso, as brasi-

leiras. Não creio que esse seja o principal problema, ao menos 
nos dias atuais, onde sites como Searchable Ornithological 
Research Archive - SORA (https://sora.unm.edu/), Internet Ar-
chive: Digital Library (https://archive.org/) e Biodiversity He-
ritage Library (http://biodiversitylibrary.org/) disponibilizam 
uma quantidade imensa de publicações científicas em formato 
PDF, podendo ser baixados por qualquer pessoa. O principal 
problema quanto ao encontro de descrições de ninhos são, a 
meu ver, as bibliografias “obscuras”, ou seja, aquelas em que o 
título não indica que uma descrição de ninho esteja ali presen-
te; esse tipo de publicação, como por exemplo, listas comen-
tadas de espécies de aves de determinadas regiões, descrevem 
algumas vezes pela primeira vez o ninho de algumas espécies 
de aves.

Dei preferência em dedicar, durante as minhas pesquisas, 
viagens a campo para encontrar ninhos de espécies tidos como 
desconhecidos, do que visitar museus, embora eu tenha visi-
tado alguns. Essa escolha deu-se pelo fato de que ainda são 
poucas as coleções ornitológicas que apresentam coleções de 
ninhos, principalmente no Brasil, e as que as possuem ainda 
precisam ser ampliadas e melhor estruturadas, bem como mui-
tas informações estão faltantes nas etiquetas (não só no Brasil 
- vide Hostos 1947, Bocheński 1985, Hansell 2005), como por 
exemplo, se o material com o qual o ninho foi construído era 
fresco ou já foi coletado seco no campo, além das medidas que 
muitas vezes estão distorcidas devido ao manuseio e armaze-
namento. Fora do Brasil, as coleções são bem mais amplas e 
melhor estruturadas (Russel et al. 2013), porém a maior parte 
dos ninhos nelas depositados são para espécies de aves norte-
-americanas e europeias. No geral, segundo Auer et al. (2007), 
a biologia reprodutiva das espécies de aves do Hemisfério Nor-
te é melhor conhecida que as do Hemisfério Sul. Sendo o gru-
po que estou trabalhando unicamente americano, em especial 
Neotropical, são escassos os ninhos nesses museus. As espé-
cies norte-americanas, no geral, possuem ninhos muito bem 
descritos na literatura, sendo esse o motivo pelo qual escolhi 
ir para campo ao invés de visitar museus estrangeiros, com 
exceção do Museu Phelps, em Caracas, Venezuela, que possui 
ninhos raros e não descritos, como por exemplo, o de Myiobius 
villosus.

Tendo passado os últimos três anos revisando publicações 
sobre as famílias apresentadas no presente título, posso hoje 
dizer que sobre a reprodução das espécies que compõem essas 
famílias temos informações completas para pouquíssimas es-

Espécies de aves com ninhos não descritos ou pouco 
conhecidos das famílias Tityridae, Platyrinchidae, 
Pipritidae, Pipromorphidae e Tyrannidae: 
um pedido de auxílio aos observadores de aves!
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pécies, a maioria delas com informações escassas ou mesmo 
ausentes, mesmo para espécies comuns, como por exemplo, 
Myiopagis caniceps, Tyrannus albogularis, Gubernetes ye-
tapa e Muscipipra vetula. Muitas publicações são antigas e, 
principalmente as descrições de ninhos de espécies que são de 
difícil identificação (muito comum quando se trata das espé-
cies dessas famílias, como as do gênero Elaenia, Myiarchus, 
Contopus, Empidonax, etc.) não podem ser consideradas como 
corretas, em várias situações. Até mesmo espécies que pode-
riam ser mais fáceis de distinguir tiveram discussões acirradas 
quanto às formas de seus ninhos, como ocorreu entre o ninho 
globular de Pitangus sulphuratus e o ninho com formato de 
cesto para P. lictor (Haverschmidt 1957, 1961, Davis 1961, 
Smith 1962, Willis 1962).

Não inseri aqui na lista espécies sobre as quais considerei que 
se tem conhecimentos mínimos, como altura dos ninhos em re-
lação ao solo, maneira como o ninho está fixado no substrato e 
os materiais utilizados na sua construção. Embora eu pudesse 
inserir ainda umas 30 ou mais espécies, preferi manter aquelas 
cujos ninhos são realmente pouco conhecidos.

Como disse acima, recorri inicialmente a três distintas fontes 
de informação, agora venho por meio desta publicação apelar 
para uma quarta: a de solicitar às pessoas que possuem infor-
mações de ninhos, mas que ainda não tiveram tempo ou mes-
mo não possuem a intenção de publicar esses dados, que me 
auxiliem nessa busca e esforço de reunir o máximo possível de 
conhecimento sobre os hábitos de nidificação das espécies aqui 
analisadas.

É possível que muitos ninhos das espécies que estão apresen-
tadas na listagem abaixo já tenham sido observados, fotografa-
dos e até mesmo coletados, porém não se encontram descritos, 
como é o caso do ninho de Phylloscartes beckeri, que me foi 
gentilmente passado por Ricardo Parrini, através de observações 
pessoais de campo e fotografias. Há ainda algumas imagens dis-
poníveis em sites (como WikiAves - http://www.wikiaves.com) 
e até livros (como Buzzetti & Silva 2008) que apresentam ni-
nhos, mas sem descrição propriamente dita. Mesmo assim, mui-
tas delas foram analisadas e utilizadas como fontes importantes 
de informações no presente estudo, visto que são algumas vezes 
únicas (vide Elaenia pelzelni em d’Affonseca 2015).

Dessa forma, as propostas desta publicação são duas:
1. apresentar uma lista das espécies com ninhos, deixando 

claro que são especificamente ninhos pouco conhecidos ou não 
descritos das famílias Tityridae, Platyrinchidae, Pipritidae, Pi-
promorphidae e Tyrannidae, incentivando as buscas, especial-
mente em campo, de entusiastas da área, observadores/pesqui-
sadores/fotógrafos e;

2. pedir para quem tiver alguma informação que seja referente 
ao ninho de alguma dessas espécies listadas abaixo que entre em 
contato comigo pelo e-mail “marcocrozariol@gmail.com” para 
que eu possa fazer uma análise mais robusta e confiante sobre 
o relacionamento dessas famílias aqui propostas, bem como ter 
uma revisão mais completa sobre as descrições de ninhos dessas 
famílias de aves. Penso desta forma, contribuir com uma fonte 
de informação para todos que possam se interessar pelo tema.

Gostaria ainda de deixar claro que todas as informações envia-
das sobre ninhos serão indicadas como comunicação pessoal do 
observador que detém a informação, bem como, caso o observa-
dor pretenda publicar a descrição dos ninhos por ele encontra-
dos, as informações passadas para mim não implicarão na inva-

lidação de uma publicação posterior do próprio pesquisador com 
a descrição detalhada do ninho por ele encontrado. Também me 
proponho desde já a auxiliar com a disponibilização de biblio-
grafias sobre qualquer espécie das famílias mencionadas acima.

Essas informações serão apresentadas numa minuciosa revi-
são que será apresentada na minha tese, com o máximo de infor-
mações possíveis que consegui recolher nos últimos anos sobre 
o que se conhece de ninhos para todas as espécies pertencentes 
a essas famílias (mais de 400 espécies), servindo como base ini-
cial para pesquisas relacionadas ao tema, estando cada espécie 
com seu ninho descrito e referências bibliográficas apresenta-
das. Demonstro abaixo um exemplo de como essas descrições 
estão sendo feitas, no caso para o anambé-de-coroa:

“Iodopleura isabellae Parzudaki, 1847. Ninhos construídos 
em árvores emergentes, normalmente de espécies com copa 
aberta, desfolhada ou mesmo mortas (e.g. Cecropia sp., Urtica-
ceae - e algumas leguminosas, Fabaceae). São encontrados entre 
18 e 30 metros acima do solo e estão selados, ou seja, fixados 
pelo fundo, sobre galhos finos e normalmente horizontais, na 
maioria das vezes em pequenas cavidades do nó do galho. Seu 
ninho relembra o de alguns Trochilidae, sendo um cesto raso 
construído com “crina vegetal”, liquens, musgos finos, algas de 
Cyanophyceae e Chlorophyceae, além de fios de teias de aranha, 
que estão principalmente na parte externa. Foi também docu-
mentado o uso de fezes da própria ave e de material pegajoso, 
provavelmente sementes de Loranthaceae regurgitadas, que de-
vem auxiliar na “cimentação” do ninho. De maneira geral, seu 
ninho possui a mesma coloração do galho suporte. Pela des-
crição de Simon & Pacheco (2005), seu ninho é do tipo ‘ces-
to baixo/base’. Referências: Sick (1979), Whittaker & Kirwan 
(2008), Kirwan & Green (2011).”

Para finalizar, gostaria de deixar desde já o meu obrigado 
às pessoas que aceitarem contribuir com essa empreitada bem 
como deixar os meus parabéns especialmente aos “hermanos” 
argentinos, os quais sem dúvida detêm a maior parte das infor-
mações dos hábitos de nidificação das espécies de aves sul-ame-
ricanas, bem como o excelente trabalho que vem sendo realiza-
do no Equador na “Yanayacu Biological Station & Center for 
Creative Studies” pelo grupo de pesquisa de Harold F. Greeney.

Lista das espécies de Aves das famílias Tityridae, Platyrinchi-
dae, Pipritidae, Pipromorphidae e Tyrannidae, cujos ninhos não 
estão descritos ou são pouco conhecidos no meio científico. A 
nomenclatura segue Dickinson & Christidis (2014).

Tityridae
Iodopleura fusca (Viellot, 1817). Conhecido por apenas um 

ninho (Ingels & Vinot 2010).
Tityra leucura Pelzeln, 1868. Ninho não descrito.
Pachyramphus niger (Gmelin, 1788). Conhecido apenas de 

uma publicação antiga (Gosse 1847).
Pachyramphus marginatus (Lichtenstein, 1823). Ninho ape-

nas conhecido de uma foto, porém ainda em construção e sem 
forma (Teixeira 2013).

Schiffornis major Des Murs, 1856. Ninho não descrito.
Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838). Conhecido por bre-

ve descrição e imagem (Bianco 2008, del Hoyo et al. 2014).
Schiffornis olivacea (Ridgway, 1906). Apenas uma descrição 

através de anotações de museu (Wetmore 1972).
Schiffornis stenorhyncha (Sclater & Salvin, 1869). Ninho não 

descrito.
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Schiffornis turdina (Wied, 1831). Ninho pessimamente conhe-
cido (Snethlage 1935, Sick 1997).

Schiffornis aenea Zimmer, 1936. Ninho não descrito.
Laniocera rufescens (Sclater, 1858). Ninho não descrito.
Laniocera hypopyrra (Vieillot, 1817). Apenas um ninho des-

crito (Londoño & Cadena 2003).
Laniisoma elegans (Thunberg, 1823). Ninho apenas citado 

como tendo formato de copo (Barber & Rice 2007).

Platyrinchidae
Calyptura cristata (Vieillot, 1818). Ninho não descrito.
Neopipo cinnamomea (Lawrence, 1869). Ninho não descrito.
Platyrinchus saturatus Salvin & Godman, 1882. Ninho não 

descrito.
Platyrinchus flavigularis Sclater, 1862. Apenas conhecido de 

um ninho no Museu Phelps (COP-Tyra009).
Platyrinchus platyrhynchos (Gmelin, 1788). Ninho não des-

crito.

Pipritidae
Piprites griseiceps Salvin, 1865. Ninho não descrito.
Piprites chloris (Temminck, 1822). Pouco conhecido e com 

descrições divergentes (Kirwan & Green 2011, Lorenz & Toldeo 
2014).

Piprites pileata (Temminck, 1822). Apenas um ninho conhe-
cido (Cockle et al. 2008).

Pipromorphidae
Pseudotriccus pelzelni Taczanowski & Berlepsch, 1885. Ape-

nas um ninho conhecido (Greeney et al. 2005).
Pseudotriccus simplex (Berlepsch, 1901). Ninho não descrito.
Corythopis torquata Tschudi, 1844. Apenas um ninho conhe-

cido (Oniki & Willis 1980).
Corythopis delalandi (Lesson, 1831). Apenas um ninho co-

nhecido (Simon & Pacheco 1996).
Phylloscartes flavovirens (Lawrence, 1862). Ninho não des-

crito.
Phylloscartes virescens Todd, 1925. Há apenas uma breve 

menção sobre o ninho dessa espécie, como sendo fechado com 
entrada lateral (Restall et al. 2006).

Phylloscartes beckeri Gonzaga & Pacheco, 1995. Ninho não 
descrito [porém observações pessoais de Ricardo Parrini, com 
imagens, serão publicadas com a descrição do ninho das outras 
espécies no trabalho final].

Phylloscartes gualaquizae (Sclater, 1887). Ninho não descri-
to.

Phylloscartes nigrifrons (Salvin & Godman, 1884). Ninho 
não descrito.

Phylloscartes ceciliae Teixeira, 1987. Conhecido de apenas 
um ninho (Collar et al. 1992, Kirwan et al. 2010).

Phylloscartes superciliaris (Sclater & Salvin, 1868). Ninho 
não descrito.

Phylloscartes flaviventris (Hartert, 1897). Ninho não descrito.
Phylloscartes parkeri Fitzpatrick & Stotz, 1997. Apenas um 

ninho conhecido por imagem (Gussoni 2014).
Phylloscartes roquettei Snethlage, 1928. Pouco conhecido, 

com ninhos fixados de forma diferente entre as publicações (Ki-
rwan et al. 2004, Albano 2009).

Phylloscartes paulista Ihering & Ihering, 1907. Ninho não 
descrito (vide Gussoni 2014, que na verdade trata-se de Tol-

momyias sulphurescens).
Phylloscartes oustaleti (Sclater, 1887). Apenas uma breve 

menção e uma imagem disponível (Lima 2008, Costa 2010).
Phylloscartes difficilis (Ihering & Ihering, 1907). Apenas um 

ninho conhecido (Kirwan 2009).
Pogonotriccus chapmani (Gilliard, 1940). Ninho não descrito.
Pogonotriccus venezuelanus Berlepsch, 1907. Ninho não des-

crito.
Pogonotriccus lanyoni (Graves, 1988). Ninho não descrito.
Pogonotriccus orbitalis (Cabanis, 1873). Ninho não descrito.
Leptopogon taczanowskii Hellmayr, 1917. Ninho não descri-

to.
Taeniotriccus andrei Berlepsch & Hartert, 1902. Ninho não 

descrito.
Cnipodectes subbrunneus (Sclater, 1860). Apenas um ninho 

conhecido (Wetmore 1972).
Cnipodectes superrufus Lane, Servat, Valqui & Lambert, 

2007. Ninho não descrito.
Rhynchocyclus pacificus (Chapman, 1914). Ninho não descri-

to.
Tolmomyias traylori Schulenberg & Parker, 1997. Ninho não 

descrito.
Tolmomyias assimilis (Pelzeln, 1868) [inclui T. sucunduri 

Whitney, Schunck, Rêgo & Silveira, 2013]. Ninho brevemente 
citado (del Hoyo et al. 2014) e uma imagem conhecida (Omena 
2007).

Myiornis albiventris (Berlepsch & Stolzmann, 1894). Ninho 
não descrito.

Lophotriccus eulophotes Todd, 1925. Ninho não descrito.
Hemitriccus minor (Snethlage, 1907). Ninho pouquíssimo co-

nhecido, embora em del Hoyo et al. (2014) indiquem um ninho 
pendente, como de outras espécies do gênero e Langenegger 
(2015) apresente imagem de um ninho.

Hemitriccus cohnhafti Zimmer, Whittaker, Sardelli, Guil-
herme & Aleixo, 2013. Ninho não descrito.

Hemitriccus spodiops (Berlepsch, 1901). Ninho não descrito.
Hemitriccus flammulatus Berlepsch, 1901. Ninho não descri-

to.
Hemitriccus obsoletus (Miranda-Ribeiro, 1905). Apenas um 

ninho conhecido (Bencke et al. 2001).
Hemitriccus josephinae (Chubb, 1914). Ninho não descrito.
Hemitriccus zosterops (Pelzeln, 1868). Ninho não descrito. 

Há, no entanto, um ninho coletado em 24 de abril de 1984, em 
São Miguel dos Campos, AL, e depositado na colação do Museu 
Nacional, RJ (MN-5493). Há também uma imagem disponível 
no site do “Florida Museum of Natural History”, na galeria de 
fotos de campo, feito na Estação Biológica Cosha Cashu, no 
Peru (http://www.flmnh.ufl.edu/ordwaylab/londono/gallery.
html).

Hemitriccus griseipectus (Snethlage, 1907). Ninho não des-
crito.

Hemitriccus orbitatus (Wied, 1831). Há apenas uma breve 
descrição do ninho dessa espécie, acompanhado de imagem 
(Buzzetti & Silva 2008).

Hemitriccus iohannis (Snethlage, 1907). Não há publicação 
sobre os hábitos de nidificação dessa espécie disponível na li-
teratura. A primeira informação sobre seu ninho, no entanto, é 
através de uma fotografia (Melo 2013). Um segundo ninho foi 
encontrado por Tomaz Nascimento de Melo e Renata Xavier no 
município de Senador Guiomard, AC e doado ao Museu Nacio-
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nal, RJ (MN-5494). Dois outros ninhos estão sendo descritos 
por Neander Marcel Heming e colaboradores.

Hemitriccus inornatus (Pelzeln, 1868). Ninho não descrito.
Hemitriccus minimus (Todd, 1925). Ninho não descrito.
Hemitriccus granadensis (Hartlaub, 1843). Ninho não descri-

to.
Hemitriccus cinnamomeipectus Fitzpatrick & O’Neill, 1979. 

Ninho não descrito.
Hemitriccus mirandae (Snethlage, 1925). Apenas uma cita-

ção, como sendo ninho pendente (del Hoyo et al. 2014).
Hemitriccus kaempferi (Zimmer, 1953). Há apenas uma des-

crição para um ninho não finalizado (Barnett et al. 2000).
Hemitriccus rufigularis (Cabanis, 1873). Pouco conhecido 

(del Hoyo et al. 2014).
Hemitriccus furcatus (Lafresnaye, 1846). Ninho não descrito.
Poecilotriccus luluae Johnson & Jones, 2001. Ninho não des-

crito.
Poecilotriccus albifacies (Blake, 1959). Ninho não descrito.
Poecilotriccus capitalis (Sclater, 1857). Apenas um ninho co-

nhecido em estágio final de construção (Kirwan 2011).
Poecilotriccus senex (Pelzeln, 1868). Ninho não descrito.
Poecilotriccus russatus (Salvin & Godman, 1884). Ninho não 

descrito.
Poecilotriccus calopterus (Sclater, 1857). Ninho não descrito.
Poecilotriccus pulchellus (Sclater, 1874). Ninho não descrito.

Tyrannidae
Myiotriccus ornatus (Lafresnaye, 1853). Ninho pouco co-

nhecido e com informações divergentes (Hilty & Brown 1986, 
Schaefer 2007, Forrestertr7 2015).

Nephelomyias pulcher (Sclater, 1861). Ninho não descrito.
Nephelomyias lintoni (Meyer de Schauensee, 1951). Ninho 

não descrito.
Zimmerius cinereicapilla (Cabanis, 1873). Ninho não descri-

to.
Zimmerius villarejoi Alvarez & Whitney, 2001. Ninho não 

descrito.
Zimmerius chicomendesi Whitney, Schunck, Rêgo & Silveira, 

2013. Ninho não descrito.
Zimmerius albigularis (Chapman, 1924). Ninho não descrito.
Zimmerius improbus (Sclater & Salvin, 1871). Apenas bre-

ve citação, sendo ninho globular com entrada lateral e feito em 
moitas de musgos pendentes (Hilty 2003).

Zimmerius petersi (Berlepsch, 1907). Ninho não descrito.
Zimmerius viridiflavus (Tschudi, 1844). Apenas conhecido 

por fazer ninhos globulares com uma entrada lateral instalado 
em musgos (Hilty & Brown 1986).

Zimmerius bolivianus (d’Orbigny, 1840). Ninho não descrito.
Stigmatura napensis Chapman, 1926. Apenas um ninho des-

crito, embora oito imagens estejam disponiveis no site WikiAve 
(Lima et al. 2010).

Inezia tenuirostris (Cory, 1913). Ninho não descrito.
Inezia inornata (Salvadori, 1897). Conhecido de apenas um 

ninho (Di Giacomo 2005).
Inezia caudata (Salvin, 1897). Ninho pouco conhecido (Pe-

nard & Penard 1910, Hilty 2003).
Euscarthmus rufomarginatus (Pelzeln, 1868). Ninho não des-

crito.
Ornithion semiflavum (Sclater & Salvin, 1860). Pouco conhe-

cido (del Hoyo et al. 2014).

Ornithion inerme Hartlaub, 1853. Apenas um ninho conhe-
cido por publicação, o mesmo depositado no Museu Nacional 
(MNON-5456) e uma fotografia. (Dantas & Pereira 2006, Fer-
nandes 2015).

Elaenia ruficeps Pelzeln, 1868. Conhecido de apenas um ni-
nho (Tostain 1988).

Elaenia gigas Sclater, 1871. Foi possível encontrar apenas 
uma descrição de ninho para a espécie (Stawarczyk et al. 2009).

Elaenia dayi Chapman, 1929. Ninho não descrito.
Elaenia pelzeln Berlepsch, 1907. Ninho conhecido apenas por 

uma imagem (d’Affonseca 2015).
Elaenia pallatangae Sclater, 1862. Apenas um ninho conheci-

do (Taczanowski 1884).
Elaenia olivina Salvin & Godman, 1884. Ninho não des-

crito.
Myiopagis caniceps (Swainson, 1835). Apenas uma descrição 

conhecida (De la Peña 1996).
Myiopagis olallai Coopmans & Krabbe, 2000. Ninho não des-

crito.
Myiopagis gaimardii (d’Orbigny, 1840). Pouco conhecido 

(Wetmore 1972).
Myiopagis subplacens (Sclater, 1862). Ninho não descrito.
Myiopagis flavivertex (Sclater, 1887). Apenas uma descrição 

(Penard & Penard 1910).
Myiopagis cotta (Goose, 1849). Pouco conhecido (Del Hoyo 

et al. 2014).
Phyllomyias weedeni Herzog, Kessler & Balderrama, 2008. 

Ninho não descrito.
Phyllomyias virescens (Temminck, 1824). Apenas uma descri-

ção de ninho (Castelino & Saibene 1989).
Phyllomyias reiseri Hellmayr, 1905. Ninho não descrito.
Phyllomyias urichi (Chapman, 1899). Ninho não descrito.
Phyllomyias sclateri Berlepsch, 1901. Apenas uma descrição 

(Dinelli 1918).
Phyllomyias griseocapilla Sclater, 1862. Apenas uma publica-

ção recente que descreve dois ninhos (Piato et al. 2015).
Phyllomyias griseiceps (Sclater & Salvin, 1871). Apenas uma 

observação feita por R. Ridgely no Equador (Hilty & Brown 
1986, Hilty 2003).

Phyllomyias plumbeiceps (Lawrence, 1869). Ninho não des-
crito.

Phyllomyias nigrocapillus (Lafresnaye, 1845). Ninho não des-
crito.

Phyllomyias cinereiceps (Sclater, 1860). Ninho não descrito.
Phyllomyias uropygialis (Lawrence, 1869). Ninho não descri-

to.
Mecocerculus poecilocercus (Sclater & Salvin, 1873). Ninho 

não descrito.
Mecocerculus hellmayri Berlepsch, 1907. Ninho não descrito.
Mecocerculus strictopterus (Sclater, 1859). Ninho não descri-

to.
Mecocerculus calopterus (Sclater, 1859). Ninho não descrito.
Mecocerculus minor (Taczanowski, 1879). Ninho não descri-

to.
Anairetes nigrocristatus Taczanowski, 1884. Ninho não des-

crito.
Anairetes reguloides (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Ninho 

não descrito.
Anairetes alpinus (Carriker, 1933). Apenas conhecido por um 

único ninho (Greeney 2013).
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Serpophaga hypoleuca Sclater & Salvin, 1866. Apenas um ni-
nho descrito e um fotografado (Cruz & Andrews 1989, Almeida-
-Santos 2015).

Uromyias agraphia (Chapman, 1919). Ninho não descrito.

Genera Incertae Sedis
Attila phoenicurus Pelzen, 1968. Ninho não descrito.
Attila cinnamomeus (Gmelin, 1789). Um ninho conhecido 

(Pinto 1953).
Attila torridus Sclater, 1860. Conhecido por um ninho (Gre-

eney 2006).
Attila citriniventris Sclater, 1859. Ninho não descrito.
Ramphotrigon megacephalum (Swainson, 1835). Ninho po-

bremente conhecido (Parker III 1984).
Myiozetetes luteiventris (Sclater, 1858). Ninho pouco conhe-

cido (Kirwan 2009, Del Hoyo et al. 2014).
Conopias albovittatus (Lawrence, 1862). Ninho pouco conhe-

cido (Slud 1964, del Hoyo et al. 2014).
Tyrannus albogularis Burmeister, 1856. Ninho pouco conhe-

cido (Davis 1993, Madeira 2012).
Tyrannus cubensis Richmond, 1898. Pouco conhecido (del 

Hoyo et al. 2014).
Rhytipterna holerythra (Sclater & Salvin, 1860). Ninho pouco 

conhecido (Hilty & Brown 1986, del Hoyo et al. 2014).
Rhytipterna simplex (Lichtenstein, 1823). A única menção so-

bre o provável comportamento de nidificação dessa espécie está 
em Sick (1997).

Rhytipterna immunda (Sclater & Salvin, 1873). Ninho desco-
nhecido.

Casionis rufus (Vieillot, 1816). Pouco conhecido (Eiseintraut 
1935, Lanyon 1985, Serpa 2012).

Casiornis fuscus Sclater & Salvin, 1873. Ninho não descrito.
Sirystes albogriseus (Lawrence, 1863). Nenhum ninho conhe-

cido, porém Wetmore (1972) cita ter observado ocasionalmente 
indivíduos examinando cavidades em troncos de árvores.

Sirystes albocinereus Sclater & Salvin, 1880. Apenas conhe-
cido de observações realizadas a partir do solo (Lanyon & Fit-
zpatrick 1983).

Sirystes subcanescens Todd, 1920. Ninho não conhecido.
Sirystes sibilator (Vieillot, 1818). Ninho não descrito. Sick 

(1997) apenas cita que são feitos em ocos de árvores, porém, não 
é possível saber se esse autor cita como observação pessoal ou 
por conhecimento da descrição de Lanyon & Fitzpatrick (1983), 
que então descreve o ninho para S. albocinereus, anteriormente 
considerado subespécie de S. sibilator. 

Myiarchus venezuelensis Lawrence, 1865. Ninho pouco co-
nhecido (ffrench & Kenefick 2003).

Myiarchus oberi Lawrence, 1877. Ninho não descrito.
Myiarchus yucatanensis Lawrence, 1871. Ninho desconhecido.
Myiarchus nugator Riley, 1904. Pouco conhecido (Lanyon 

1967).
Myiophobus phoenicomitra (Taczanowski & Berlepsch, 

1885). Ninho não descrito.
Myiophobus inornatus Carriker, 1932. Ninho não descrito.
Myiophobus roraimae (Salvin & Godman, 1883). Ninho não 

descrito.
Silvicultrix pulchella (Sclater & Salvin, 1876). Ninho não des-

crito.
Ochthoeca rufipectoralis (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). 

Ninho pouco conhecido (Todd & Carriker Jr. 1922).

Ochthoeca fumicolor Sclater, 1856. Um ninho aparentemente 
em construção (Vuilleumier & Ewert 1978).

Ochthoeca piurae Chapman, 1924. Ninho não descrito.
Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818). Ninho pouco conheci-

do, embora estejam sendo publicadas novas informações (com. 
pess. Neander Marcel Heming) (Chubb 1910, Andors & Vuil-
leumier 1998, del Hoyo et al. 2014).

Alectrurus tricolor (Vieillot, 1816). Pouco conhecido (Bu-
zzetti & Silva 2008, del Hoyo et al. 2014).

Lessonia oreas (Sclater & Salvin, 1869). Espécie com ninho 
pobremente conhecido (Taczanowski 1884).

Knipolegus orenocensis Berlepsch, 1884. Apenas conhecido 
de uma imagem com breve descrição (Buzzetti & Silva 2008).

Knipolegus poecilocercus (Pelzeln, 1868). A única descrição 
que se pôde encontrar cita que o ninho dessa espécie é uma bola 
desordenada feita com musgos e gramíneas (Hilty & Brown 
1986).

Knipolegus franciscanus Snethlage, 1928. Ninho não descrito.
Knipolegus striaticeps (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Ni-

nho conhecido apenas de uma curta descrição (Dinelli 1918).
Knipolegus hudsoni Sclater, 1872. Ninho pouquíssimo conhe-

cido e com descrições confusas (Agnolin et al. 2009, del Hoyo 
et al. 2014).

Muscisaxicola fluviatilis Sclater & Salvin, 1866. Ninho mal 
conhecido e com descrições breves (Sclateri & Salvin 1873, del 
Hoyo et al. 2014).

Muscisaxicola griseus Taczanowski, 1884. Ninho não descri-
to.

Muscisaxicola juninensis Taczanowski, 1884. Ninho não des-
crito.

Muscisaxicola albifrons (Tschudi, 1844). Ninho pouco conhe-
cido (del Hoyo et al. 2014).

Cnemarchus erythropygius (Sclater, 1853). Pessimamente co-
nhecido quanto aos seus hábitos de nidificação (Andors & Vuil-
leumier 1998, Schulemberg & Kirwan 2012).

Xolmis salinarum Nores & Yzurieta, 1979. Ninho não des-
crito.

Myiotheretes pernix (Bangs, 1899). Ninho não descrito.
Myiotheretes fumigatus (Boissonneau, 1840). Conhecido por 

apenas um ninho (Stawarczyk et al. 2012).
Aphanotriccus capitalis (Salvin, 1865). Ninho da espécie nun-

ca foi descrito, porém duas observações apresentadas por Young 
& Zook (1999) levam a crer que ele se reproduza em cavidades 
ou fendas de árvores.

Aphanotriccus audax (Nelson, 1912). Ninho não descrito.
Mitrephanes olivaceus Berlepsch & Stolzmann, 1894. Nenhu-

ma descrição de ninho foi encontrada, apenas uma foto de Joe 
Tobias (Tobias 2005).

Empidonax albigularis Sclater & Salvin, 1859. Pouco conhe-
cido (Wetmore 1972, del Hoyo et al. 2014).

Empidonax affinis (Swainson, 1827). Pouco conhecido (Row-
ley 1962, del Hoyo et al. 2014).

Contopus ochraceus Sclater & Salvin, 1869. Pouco conhecido 
(del Hoyo et al. 2014).

Contopus caribaeus (d’Orbigny, 1839). Pouco conhecido 
(Walkinshaw & Baker 1946, del Hoyo et al. 2014).

Contopus pallidus (Gosse, 1847). Pouco conhecido (del Hoyo 
et al. 2014).

Contopus hispaniolensis (Bryant, 1867). Pouco conhecido 
(Bond 1943, del Hoyo et al. 2014).
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Contopus albogularis (Berlioz, 1962). Ninho não descrito.
Contopus nigrescens (Sclater & Salvin, 1880). Apenas conhe-

cido por um ninho (Davis 1986).
Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823). Apenas um ninho 

descrito (Fontana et al. 2000).
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