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“[...] não é a rigor possível citar nomes destacados e duradouros, porque 

aqui tudo está, por assim dizer, em fluxo. O que um constrói, o outro põe 

por terra.” 

(Immanuel Kant) 

 

 

 

 

 “Ninho é berço, o recanto seguro que as aves constroem para depositar 

seus ovos, chocá-los e criar os filhotes. Habilidades da natureza para a 

perpetuação das espécies, cada espécie com as suas.”  

(Buzzetti & Silva) 
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4. RESULTADOS 

4.1. Descrições dos ninhos 

 

4.1.1. FAMÍLIA PIPRIDAE 

4.1.1.1. SUBFAMÍLIA NEOPELMINAE 

 

Neopelma Sclater, 1861 

Neopelma sulphureiventer (Hellmayr, 1903). Os ninhos dessa espécie são construídos em 

manchas de bambu (Guadua sp. - Poaceae), porém, não se conhece o ninho completamente 

finalizado. Nessas condições, o ninho possui forma de semiesfera com uma fina parede e 

altura externa baixa [sem medidas informadas, porém, inferência visual]. O ninho é feito 

com fibras de bambu, pendurado pelas bordas entre dois ramos, cerca de 10 ou 11 metros 

acima do solo (Figura 4). Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/forquilha”. Referências: 

Lebbin et al. (2007). 
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Figura 4. Imagem retirada de Lebbin et al. (2007), publicada no “Boletín SAO”, de um 

Neopelma sulphureiventer sobre ninho em construção. Ilustração e Imagem: D.J. Lebbin.  

 

 

Tyranneutes Sclater & Salvin, 1881 

Tyranneutes virescens (Pelzeln, 1868). Ninho construído a cerca de 2 metros acima do 

solo, em clareiras, fixado pela borda em forquilhas. O ninho é uma semiesfera frágil e feito 

com radículas e outros materiais vegetais, com duas ou três folhas mortas presas na parte 

externa inferior do ninho, com o auxílio de teias de aranha, formando uma cauda. Simon & 

Pacheco (2005): “cesto [?] / forquilha”. Referências: Beebe & Beebe (1910). 
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4.1.1.2. SUBFAMÍLIA PIPRINAE 

 

Xenopipo Cabanis, 1847 

Xenopipo atronitens Cabanis, 1847. Seu ninho é conhecido apenas através de fotografia, de 

onde foi baseada a sua descrição. O ninho é uma semiesfera pequena, com parede pouco 

espessa, ficando boa parte da ave fora dele. É construído principalmente com folhas 

mortas, unido e fixado pelas bordas em três finos galhos, com o auxílio de teias de aranha. 

A base do ninho está repousada sobre uma folha viva. Simon & Pacheco (2005): “cesto [?] 

/ forquilha”. Referências: Kirwan & Green (2011). 

 

Heterocercus Sclater, 1862 

Heterocercus flavivertex Pelzeln, 1868. O ninho dessa espécie é uma semiesfera com 

paredes finas e transparentes, pendurado pelas bordas em forquilha pequena de árvore de 

folhas largas, em um galho descendente na margem de rio (com cerca de 8m de largura), 

cerca de 2 metros acima da superfície da água. É possível que esse ninho não estivesse 

finalizado, segundo os autores que o descrevem (Prum et al. 1996). O ninho mediu 57,3 

por 45,1mm de largura externa, 22,6mm de altura externa e 15mm de altura interna. Foi 

construído com fibras vegetais variadas, como radículas, pequenos ramos e grande número 

de hastes arredondadas semelhantes às de gramíneas (Poaceae). Algumas fibras eram bem 

compridas, tendo sido dobradas e tecidas para o interior da câmara oológica, porém, sem 

quebrá-las. As bordas do ninho são fixadas ao galho suporte com o uso de teias de aranha. 

Simon & Pacheco (2005): “Cesto baixo/forquilha”. Referências: Prum et al. (1996). 
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Manacus Brisson, 1760 

Manacus manacus (Linnaeus, 1766). Como quase regra para as outras espécies de 

Pipridae, o ninho de M. manacus é uma semiesfera pequena, baixa e rasa, presa pelas 

bordas em forquilhas e tecido com finas radículas, Marasmius sp. (Marasmiaceae) e, em 

alguns ninhos, folhas secas. É forrado internamente com material macio, como hastes de 

gramíneas e painas (ex. Nepsera aquatica - Melastomataceae). O ninho está, na maioria 

das vezes, fixado numa forquilha horizontal (Figura 5), de arbustos ou pequenas árvores, 

ocasionalmente em ramos bifurcados de bambu (Figura 6) com o auxílio de teias de 

aranha. Frequentemente encontrados próximo de córregos em ambiente florestado, entre 

40cm e 2m acima do nível do solo. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/forquilha”. 

Referências: Kirwan & Green (2011). 

 

 
Figura 5. Fêmea de Manacus manacus no ninho. Florianópolis, SC, Brasil. 20 de junho de 

2011. Imagem: Ciro Couto. 
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Figura 6. Fêmea de Manacus manacus em um ninho construído sobre ramos de bambu. 

Juquiá, SP, Brasil. 04 de novembro de 2011. Imagem: Ranmilton Souza. 

 

 

Pipra Linnaeus, 1764 

Pipra aureola (Linnaeus, 1758). O ninho dessa espécie é uma semiesfera pequena e 

relativamente baixa, fixado pelas bordas com o uso de teias de aranha entre forquilhas 

horizontais de arbustos, no sub-bosque florestal. É feito com radículas escuras e fibras 

vegetais marrons claras, com algumas folhas mortas na parte inferior externa, o que ajuda a 

“disfarçar” o ninho. Por vezes é construído acima de corpos d’água. Simon & Pacheco 

(2005): “cesto baixo/forquilha”. Referências: Kirwan & Green (2011). 
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Machaeropterus Bonaparte, 1854 

Machaeropterus regulus (Hahn, 1819). A arquitetura geral do ninho é semelhante ao de 

outros Pipridae, uma pequena semiesfera suspensa pela borda em forquilha horizontal de 

arbustos. O ninho é forrado internamente com fibras esbranquiçadas ou marrons pálidas, 

além de folhas de palmeiras secas ou de angiospermas e tiras de folhas. Externamente, 

normalmente, existem materiais pendentes na parte inferior do ninho, formando uma 

espécie de “saia”. O material do ninho é mantido unido, bem como suas bordas fixadas no 

suporte, com o uso de teias de aranha. Um ninho encontrado no estado da Bahia (Figura 7), 

mostra boa quantidade de musgos verdes recobrindo toda a parte externa do ninho. Simon 

& Pacheco (2005): “cesto baixo/forquilha”. Referências: Durães et al. (2008). 

 

 
Figura 7. Ninho de Machaeropterus regulus. Notar a quantidade de musgos recobrindo a 

parte externa do ninho. Ituberá, BA, Brasil. 21 de fevereiro de 2009. Imagem: Pedro C. 

Lima. 
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Pseudopipra Kirwan, David, Gregory, Jobling, Steinheimer & Brito, 2016 

[não Dixiphia Reichenbach, 1850. Vide Kirwan et al. (2016)] 

Pseudopipra pipra (Linnaeus, 1758). O ninho é uma semiesfera, construído entre 1 e 9,8m 

acima do solo, fixado pela borda em uma forquilha horizontal de arbusto ou árvore. É feito 

com fibras vegetais variadas, normalmente de coloração marrom-amarelada, ou com hifas 

de Marasmius sp. (Marasmiaceae), sendo o lado externo do ninho recoberto com folhas 

mortas. Os materiais são unidos entre si e fixados no ramo suporte com o auxílio de teias 

de aranha. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/forquilha”. Referências: Kirwan & 

Green (2011). 

 

 

Ceratopipra Bonaparte, 1854 

Ceratopipra mentalis (Sclater, 1857). Ninho é normalmente encontrado entre 1,5 e 3 

metros acima do solo, muito leve e de aspecto frágil, suspenso pelas bordas entre 

forquilhas finas de galhos horizontais, em arbustos ou pequenas árvores. Tem forma de 

semiesfera baixa e rasa, construído com fibras vegetais finas, normalmente marrons, 

algumas vezes brilhantes. Do lado externo do ninho, na parte inferior, pode apresentar, 

ocasionalmente, algumas folhas mortas inteiras ou fragmentadas, podendo formar uma 

pequena cauda. Utiliza teias de aranha para fixar o ninho na forquilha. Simon & Pacheco 

(2005): “cesto baixo/forquilha”. Referências: Skutch (1949). 

 

 

 

 



61 
 

Cryptopipo Ohlson, Fjeldså & Ericson, 2013 

Cryptopipo holochlora (Sclater, 1888). Ninho é conhecido como sendo uma semiesfera 

baixa e rasa, suspenso pelas bordas em forquilha quase horizontal de uma pequena árvore. 

O galho do ninho pende sobre um córrego, cerca de 2 metros acima da água. É construído 

com radículas, fibras vegetais variadas e musgos, fixado no ramo suporte com o auxílio de 

teias de aranha. Pendurados na parte externa inferior do ninho estão cerca de 30cm de 

musgos, raízes e folhas mortas. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/forquilha”. 

Referências: Christian (2001). 

 

 

Lepidothrix Bonaparte, 1854 

Lepidotrix coronata (Spix, 1825). Ninho semelhante aos dos outros membros da família 

Pipridae, uma semiesfera pequena, porém bastante alta internamente, fixado pelas bordas 

em forquilha horizontal de árvores ou arbustos. É construído com fibras vegetais finas de 

coloração pálidas, com fragmentos de cascas, folhas e musgos verdes que recobrem o lado 

externo do ninho (mas está ausente em algumas regiões), frequentemente pendendo na 

parte externa e inferior, formando uma cauda. O material de construção é unido com teias 

de aranha, bem como a fixação do ninho nos ramos suporte. Embora Kirwan & Green 

(2011) citem que o ninho da espécie seja fundo, Cadena-Ortiz & Builtrón-Jurado (2015), 

utilizando a proposta de Simon & Pacheco (2005), citam o ninho da espécie como sendo 

“cesto baixo”. Dessa forma, segundo Simon & Pacheco (2005), os ninhos dessa espécie 

podem ser: “cesto baixo/forquilha” ou “cesto alto/forquilha”. Referências: Kirwan & 

Green (2011), Cadena-Ortiz & Builtrón-Jurado (2015). 
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4.1.1.3. SUBFAMÍLIA ILICURINAE 

 

Ilicura Reichenbach, 1850 

Ilicura militaris (Shaw, 1809). A única descrição para o ninho dessa espécie está presente 

em del Hoyo et al. (2014), uma semiesfera rasa construída a 4 metros do solo. Porém, há 

fotografias no site WikiAves (http://www.wikiaves.com.br/) que comprovam essa 

descrição de arquitetura, embora sem medidas disponíveis. O ninho está preso pelas bordas 

em forquilhas (na maioria das vezes horizontais) de árvores, e o material utilizado e 

aparentemente nas imagens, parece ter fibras vegetais como principal componente do 

corpo do ninho, além de musgos verdes frequentemente encontrados na parte externa da 

parede do ninho (ex. Figura 8). Não foi possível saber se a espécie utiliza teias de aranha 

para auxiliar na fixação e união do material do ninho, porém a imagem de Silva (2015) 

apresenta alguns filamentos de coloração clara enrolado nos galhos suporte, que indicam 

um provável uso desse material, assim como nos ninhos dos outros membros da família. 

Apenas indivíduos do sexo feminino estão presentes nos ninhos documentados. Simon & 

Pacheco (2005): “cesto baixo/forquilha”. Referências: Costa (2011), Nascimento (2013), 

Bete (2014), del Hoyo et al. (2014), Dutra (2015), Silva (2015). 

 



63 
 

 
Figura 8. Fêmea adulta de Ilicura militaris no ninho. Chamamos a atenção para os 

musgos, presentes na parte externa. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 09 de setembro de 2011. 

Imagem: Sergio Costa. 

 

 

Masius Bonaparte, 1850 

Masius chrysopterus (Lafresnaye, 1843). Ninhos são semiesferas rasas, feitos com 

radículas e externamente recobertos com musgos verdes e que tendem a formar uma cauda 

na parte externa inferior do ninho, com comprimento de até 10,5cm. Os ninhos são fixados 

pelas bordas nas forquilhas de arbustos ou pequenas árvores, com o auxilio de teias de 

aranha. São encontrados a cerca de 2 metros do solo, algumas vezes próximos e/ou acima 

de córregos. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/forquilha”. Referências: Kirwan & 

Green (2011). 
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Corapipo Bonaparte, 1854 

Corapipo gutturalis (Linnaeus, 1766). Ninho é uma semiesfera bem pequena, baixa e 

muito rasa, coberto externamente com musgos (mas não chega a formar cauda), 

internamente forrado com uma fina camada preta de Marasmius sp. (Marasmiaceae). É 

fixado pelas bordas em forquilha horizontal com o auxilio de teias de aranha. Simon & 

Pacheco (2005): “cesto baixo/forquilha”. Referências: Tostain (1988b). 

 

 

 

Antilophia Reichenbach, 1850 

Antilophia galeata (Lichtenstein, 1823). Os ninhos dessa espécie são semiesferas 

construídas entre 50cm e 10m acima do solo, em árvores ou arbustos, presos pelas bordas 

em forquilhas com auxílio de teias de aranha (Figura 9). São feitos com fibras vegetais e 

alguns finos pecíolos, internamente forrado com Marasmius sp. (Marasmiaceae) e 

externamente com folhas secas (Figura 10), podendo formar uma cauda. Simon & Pacheco 

(2005): “cesto baixo/forquilha”. Referências: Kirwan & Green (2011). 
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Figura 9. Ninho de Antilophia galeata. Brasília, DF, Brasil. 10 de outubro de 2012. 

Imagem: Thiago Filadelfo. 

 

 
Figura 10. Ninho de Antilophia galeata. Brasília, DF, Brasil. 10 de outubro de 2012. 

Imagem: Thiago Filadelfo. 
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Chiroxiphia Cabanis, 1847 

Chiroxiphia caudata (Shaw, 1793). Ninhos possuem forma de semiesfera fixada pela 

borda em forquilhas de arbustos ou árvores. São feitos com fibras vegetais secas, 

Marasmius sp. (Marasmiaceae), gavinhas e, ocasionalmente, musgos. Folhas camuflam as 

laterais e ficam pendentes abaixo do ninho, formando uma cauda, mas não está presente 

em todos os ninhos. Normalmente, está fixado em forquilha baixa com o uso de bastante 

teia de aranha. Também são frequentes os ninhos abaixo de folhas, que servem como 

proteção para ave e prole (Figura 11). Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/forquilha”. 

Referências: Kirwan & Green (2011). 

 

 
Figura 11. Fêmea de Chiroxiphia caudata no ninho. Note a presença de uma folha logo 

acima do ninho, protegendo a mãe e sua prole. Águas de Lindóia, SP, Brasil. 08 de 

dezembro de 2014. Imagem: Thomaz Tozzi B. Raso. 
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4.1.1.4. INCERTAE SEDIS 

 

Chloropipo Cabanis & Heine 1860 

Chloropipo flavicapilla (Sclater, 1852). Trabalho filogenético recente (Ohlson et al. 

2013a) considera o gênero como Incertae sedis dentro dos Pipridae, com apenas duas 

espécies: C. flavicapilla e C. unicolor Taczanowski, 1884. Com apenas um ninho 

conhecido para C. flavicapilla, citado pela primeira vez em Kirwan & Green (2011), 

através de observações de Calderón et al. (dados não publicados) e apresentação de uma 

fotografia (feita por Juan David Ramirez), com fêmea no ninho. O ninho é construído a 

pouca altura, apoiado pela base sobre uma forquilha de arbusto, acima de um estreito 

riacho próximo de uma estrada. É feito principalmente com tiras de folhas de gramíneas 

secas unidas com teias de aranha, que da um aspecto bastante peculiar ao ninho, formando 

uma cauda. Internamente, o ninho é forrado com pecíolos foliares secos. Não há 

informações sobre medidas do ninho, porém fica aparente o seu pequeno tamanho em 

comparação ao tamanho da ave, bem como parece ser bastante raso, lembrando mais os 

ninhos de alguns Cotingidae do que dos Pipridae, no geral. Pela imagem, o ninho da 

espécie poderia ser considerado, pela classificação de Simon & Pacheco (2005), como 

“simples/plataforma”. Referências: Kirwan & Green (2011). 
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4.1.2. FAMÍLIA COTINGIDAE 

4.1.2.1. SUBFAMÍLIA PIPREOLINAE 

 

Pipreola Swainson, 1838 

Pipreola chlorolepidota Swainson, 1838. Um ninho descrito, cerca de 8 metros acima de 

um pequeno riacho, feito em uma árvore com cerca de 18m de altura. O ninho estava à 4m 

do tronco principal e foi construído em uma forquilha horizontal. Tinha forma de 

semiesfera e foi construído externamente com musgos e hepáticas e internamente forrado 

com uma mistura de raízes e radículas de briófitas, que vai do marrom claro até o preto. O 

ninho é de muito difícil observação, ainda mais devido ao seu diminuto tamanho: 90mm de 

diâmetro externo, 60mm de diâmetro interno, 30mm de altura externa e apenas 10mm de 

altura interna. Os autores não deixam claro a forma de fixação do ninho no galho suporte, 

bem como a imagem apresentada no trabalho (Gelis et al. 2006) não esclarece isso, porém, 

em uma parte do texto, é citado que o ninho está inserido entre musgos naturais do galho 

suporte. Assim, o ninho pode estar fixado pelas bordas na forquilha e ao mesmo tempo 

sendo sustentado pelos musgos na parte inferior. Pela proposta de Simon & Pacheco 

(2005), o ninho da espécie poderia ser do tipo “simples/plataforma” ou “cesto 

baixo/forquilha”. Referências: Gelis et al. (2006). 

 

Ampelioides Verreaux, 1867 

Ampelioides tschudii (Gray, 1846). Um único ninho conhecido e descrito através de 

fotografia. Parece ser uma grande semiesfera feita com liquens, hepáticas, musgos e 

radículas colocadas em forquilha vertical, com muitas epífitas no galho adjacente. Embora 

seja difícil dizer, segundo Simon & Pacheco (2005), onde a espécie se encaixa quanto a 
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seu tipo de ninho, as duas únicas opções dadas por esses autores, segundo o que lemos 

acima, são: “cesto baixo/forquilha” ou “cesto alto/forquilha”. Referências: Kirwan & 

Green (2011). 

 

 

SUBFAMÍLIA COTINGINAE 

 

Zaratornis Koepcke, 1954 

Zaratornis stresemanni Koepcke, 1954. Os ninhos dessa espécie são encontrados bem 

ocultos dentro de moitas de Tristerix sp. (Loranthaceae), próximos das pontas dos galhos, 

entre 4 e 7 metros acima do solo, sempre nas sombras de outras moitas de Tristerix sp. e 

folhagens de Polylepis sp. (Rosaceae). Um ninho coletado foi feito com musgos e liquens 

verdes-acinzentados externamente e internamente foi forrado com grossas gramíneas 

verdes e amarelas. Alguns poucos gravetos foram incorporados no interior da estrutura. 

Esse ninho mediu 140 por 160mm de diâmetro externo, 76 por 80mm de diâmetro interno,  

83mm de altura externa e 42mm altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/base”. Referências: Parker III (1981). 

 

Phytotoma Molina, 1782 

Phytotoma rara Molina, 1782. Constrói um ninho em forma de semiesfera rasa apoiados 

pela base sobre forquilhas horizontais ou aglomerados vegetacionais, em arbustos ou 

árvores, entre 1 e 4 metros acima do solo. Os ninhos são feitos com finos gravetos secos 

(com e sem espinhos) e forrado com fibras de raízes ou nervuras foliares. Um ninho mediu 

19cm de diâmetro externo, 8cm de diâmetro interno, 8cm de altura externa e 3,5cm de 
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altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. 

Referências: Hellmayr (1932), Fraga & Narosky (1985), De la Peña (1996a, 2005, 2013b, 

2016), Kirwan & Green (2011). 

 

Doliornis Taczanowski, 1874 

Doliornis sclateri Taczanowski, 1874. As únicas informações que se conhece sobre o 

ninho dessa espécie é que constrói o ninho a cerca de 4 metros do solo sobre forquilha 

delgada. Referências: Kirwan & Green (2011). 

 

 

Ampelion Tschudi, 1845 

Ampelion rufaxilla (Tschudi, 1844). Ninho é uma semiesfera rasa (mas suas medidas 

podem variar) construído com finos gravetos e liquens fruticosos, sem presença de forro 

interno. Está fixado a cerca de 10 metros do solo sobre forquilhas de árvores. Simon & 

Pacheco (2005): “cesto baixo/forquilha” ou “cesto alto/forquilha”. Referências: Kirwan & 

Green (2011). 

 

Carpornis Gray, 1846 

Carpornis melanocephala (Wied-Neuwied, 1820). Ninho feito em árvore a 4,2 metros do 

solo, em uma forquilha maior que estava apoiada em outra forquilha, essa última menor e 

que sai da primeira. O ninho está apoiado pela base, que foi construída com uma folha de 

bromélia com pouco mais de 43mm de largura. No geral é um ninho mal construído, feito 

basicamente com algumas poucas folhas secas e internamente forrado com alguns finos 

gravetos (Figura 12). O ninho mediu 117,9 por 99,5mm de diâmetro externo, 109,7mm de 
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altura externa, 62,8 por 87,9mm de diâmetro interno e 41,1mm de altura interna. Segundo 

os autores que o descrevem, o ninho seria segundo a classificação de Simon & Pacheco 

(2005) do tipo “cesto baixo/forquilha”. Porém, pela forma de construção e arquitetura 

geral, também podemos considerar o ninho como do tipo “simples/plataforma”. 

Referências: Belmonte-Lopes et al. (2011). 

 

 
Figura 12. Ninho de Carpornis melanocephala. Arataca, BA, Brasil. Setembro de 2006. 

Imagem: Ricardo Belmonte-Lopes. 

 

 

Phoenicircus Swainson, 1832 

Phoenicircus carnifex (Linnaeus, 1758). Ninho encontrado em floresta de campinarana, 

inserido na entrada de uma fenda de árvore (Aldina heterophylla - Fabaceae) a 2,7m do 

solo (Figura 13). Possui forma de semiesfera com 123mm de diâmetro externo, 38mm de 

altura externa, 97mm de diâmetro interno e 19mm de altura interna. Feito com lama na 
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parte externa e o corpo, que também possui finos gravetos e internamente forrado com 

radículas pretas e marrons e fibras vegetais amareladas. Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/base”. Referências: Gomes et al. (2015). 

 

 
Figura 13. Fêmea adulta de Phoenicircus carnifex sobre o ninho. Presidente Figueiredo, 

AM, Brasil. 20 de janeiro de 2013. Imagem: Francisco Lima. 

 

 

Rupicola Brisson, 1760 

Rupicola rupicola (Linnaeus, 1766). Ninho é uma semiesfera, apoiado pela base e feito 

com uma forte base de lama (onde pode ser usada saliva) e forrado internamente com 

material vegetal, como radículas pretas e pequenas folhas mortas de palmeiras (e.g. 

Oenocarpus sp. - Arecaceae, Calophyllum brasiliense - Calophyllaceae), pesando quase 

1kg. É construído em paredes de rochas quase verticais em grutas profundas ou simples 

beirais (Figura 14), normalmente próximos a cursos d’água. Não costumam construir 
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ninhos acima dos 5 metros do solo. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”. 

Referências: Kirwan & Green (2011). 

 

 
Figura 14. Fêmea adulta de Rupicola rupicola sobre o ninho, construído em parede de 

caverna. Presidente Figueiredo, AM, Brasil. 06 de agosto de 2008. Imagem: Marcelo 

Barreiros. 

 

 

Snowornis Prum, 2001 

Snowornis cryptolophus (Sclater & Salvin, 1877). Dois ninhos descritos em Kirwan & 

Green (2011) por observações inéditas de G.M. Kirwan. O primeiro, uma semiesfera 

relativamente rasa, apoiado pela base em uma forquilha de árvore parcialmente coberta 

com musgos. Foi construído com pequenos gravetos e gavinhas escuras à 4,5m do solo. O 

segundo, à 9m do solo, era similar ao primeiro e estava muito próximo de um pequeno 
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córrego. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/forquilha” ou “cesto baixo/base”. 

Referências: Kirwan & Green (2011). 

 

Haematoderus Bonaparte, 1854 

Haematoderus militaris (Shaw, 1792). Apenas uma descrição de um ninho observado 

distante e descrito como uma “pequena plataforma” dentro de uma forquilha de galhos 

grossos, construído com finas raízes e, talvez, alguma lama, cerca de 20m de altura do solo 

(Whittaker 1993). Recentemente, porém, outro ninho foi encontrado, também no interior 

de uma forquilha de galhos grossos, onde do solo o ninho parece ser uma pequena 

plataforma com a mesma coloração do tronco onde está inserido. Observações ainda mais 

interessantes foram realizadas sobre a maneira como a ave coleta abundante teia de aranha 

com o próprio corpo, espalhando depois esse material pelo ninho. Simon & Pacheco 

(2005): “simples/plataforma”. Referências: Whittaker (1993), Czaban (2015), Ramirez 

(2015). 

 

Querula Vieillot, 1816 

Querula purpurata (Statius Muller, 1776). Ninho é uma plataforma rala, podendo seu 

conteúdo ser observado por baixo. É feito com gravetos e panículas de trepadeiras e 

forrado internamente com finos gravetos de diferentes espécies de árvores. Está apoiado 

pela base em forquilhas longe do solo, entre 8 e 23m do solo. Simon & Pacheco (2005): 

“simples/plataforma”. Referências: Kirwan & Green (2011), Cadena-Ortiz & Buitrón-

Jurado (2015). 
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Pyroderus Gray, 1840 

Pyroderus scutatus (Shaw, 1792). Os ninhos dessa espécie são encontrados principalmente 

próximos a córregos, havendo registros de 3,5 a 16,7 metros acima do solo, em árvores 

(Solanum sp. - Solanaceae e em fetos arbóreos de Cyatheaceae). São construídos em 

forquilhas horizontais, algumas vezes em galhos cobertos com musgos, bem como podem 

estar cobertos acima substancialmente por folhas do galho onde o ninho se encontra. Os 

ninhos são grandes e mal arrumados, feitos com gravetos formando uma plataforma ou 

semiesfera muito rasa e baixa (Figura 15), tendo forma circular ou elíptica onde se notam 

duas camadas distintas: a mais externa feita com grandes gravetos mortos de coloração 

marrom-escuros que formam uma plataforma e, alguns deles contendo liquens, musgos ou 

mesmo radículas pretas em desenvolvimento e; internamente feito com gravetos finos e de 

coloração vermelho-amarronzado brilhante e flexível, formando uma câmara oológica 

forrada. Ninhos da subespécie P.s. granadensis mediram externamente entre 21,5 e 22,5cm 

de diâmetro externo e entre 14,8 e 15,6cm de diâmetro interno. O ninho de P.s. scutatus 

mede 38cm de diâmetro externo, 16,5cm de diâmetro interno, 11,3cm de altura externa e 

5cm de altura interna. Podemos considerar várias classificações, segundo Simon & 

Pacheco (2005), para a espécie: “simples/plataforma”, “cesto baixo/base” e “cesto 

baixo/forquilha”. Referências: Francisco et al. (2008), Muir et al. (2008), Kirwan & 

Green (2011). 

 



76 
 

 
Figura 15. Ninho de Pyroderus scutatus. Ribeirão Grande, SP, Brasil. 03 de dezembro de 

2011. Imagem: Douglas Bete. 

 

 

Cephalopterus Geoffoy Saint-Hilaire, 1809 

Cephalopterus ornatus Geoffroy Saint-Hilaire, 1809. Ninho encontrado em árvores, ex. 

Hedyosmum sp. (Chloranthaceae), entre 3,8 e 12 metros do solo, próximo ao final de 

galhos horizontais, apoiados sobre forquilhas duplas ou triplas. O ninho é uma plataforma 

rasa e quase se pode observar o conteúdo olhando-se por baixo. É feito principalmente de 

gravetos secos, medindo cerca de 25cm de diâmetro externo (mais cerca de 40cm com as 

pontas de alguns gravetos), 15cm de diâmetro interno, 7cm de altura externa, 3,5cm altura 

interna. Contém alguns fungos que auxiliam na união do material, bem como material 

macio como ramos e tiras de cascas de árvores. Simon & Pacheco (2005): 

“simples/plataforma”. Referências: Sick (1997), Greeney & Sheldon (2008), Kirwan & 

Green (2011). 
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Perissocephalus Oberholser, 1899 

Perissocephalus tricolor (Statius Muller, 1776). O ninho é uma plataforma frágil e, como 

de muitos Cotingidae, é raso. Construído com ramos brilhantes (quatro ninhos foram 

totalmente construídos com ramos de Eugenia sp.  - Myrtaceae), entre 3 e 6 metros acima 

do solo. Simon & Pacheco (2005): “simples/plataforma”. Referências: Tostain (1988c), 

Kirwan & Green (2011). 

 

Cotinga Brisson, 1760 

Cotinga cayana (Linnaeus, 1766). Ninhos em árvore (ex. Spondias mombin - 

Anacardiaceae), no alto, entre 11 e 15 metros do solo. Possui forma de semiesfera, feito 

com ramos e radículas, revestido externamente com fungos brancos ou cinzentos, se 

camuflando assim com o galho suporte, normalmente uma forquilha levemente vertical e 

grossa. O ninho está apoiado pela base. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou 

“cesto baixo/forquilha”. Referências: Pinto (1953), Kirwan & Green (2011). 

 

Lipaugus Boie, 1828 

Lipaugus vociferans (Wied-Neuwied, 1820). Ninho relativamente pequeno em forma de 

plataforma rasa ou pequena semiesfera (Moss 2015), bastante ralo e feito de ramos finos 

ou gavinhas, colocado sobre forquilhas entre 7 e 8 metros acima do solo. Relembra de 

alguma forma os ninhos de Columbidae. Simon & Pacheco (2005): “simples/plataforma”, 

“cesto baixo/forquilha” ou “cesto baixo/base”. Referências: Kirwan & Green (2011), 

Moss (2015). 
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Tijuca Férussac, 1829 

Gênero com duas espécies: Tijuca atra Férussac, 1829 e T. condita Snow, 1980. Ambas 

com ninhos desconhecidos. 

 

Procnias Illiger, 1811 

Procnias averano (Hermann, 1783). Ninho é uma plataforma rasa e de aspecto frágil, 

podendo se observar o conteúdo olhando de baixo. Mede cerca de 18cm de diâmetro 

externo e é feito com pequenos ramos vivos de apenas duas espécies de árvores (em 

Trinidad): Maprounea guianensis (Euphorbiaceae) e Terminalia abovata (Combretaceae). 

É construído entre 2,4 e 15 metros acima do solo, em forquilhas de galhos externos de 

árvores. Simon & Pacheco (2005): “simples/plataforma”. Referências: Kirwan & Green 

(2011). 

 

Porphyrolaema Bonaparte, 1854 

Porphyrolaema porphyrolaema (Deville & Sclater, 1852). Um ninho conhecido através de 

vídeo, feito no Equador por C.F. Collins, no final de dezembro de 1997. O ninho estava 

cerca de 20 metros do solo numa junção de dois galhos quase horizontais e relativamente 

bem sombreados. Referências: Kirwan & Green (2011). 

 

Carpodectes Salvin, 1865 

Carpodectes nitidus Salvin, 1865. Ninho é uma semiesfera rasa, feito sobre forquilha tripla 

ou quadrupla entre 7,5 e 17 metros acima do solo, em árvore desfolhada (ex. Hura 

crepitans - Euphorbiaceae, Erythrina cochleata - Fabaceae). É construído frouxamente 

com pequenos ramos, gavinhas e alguns liquens. Embora o ninho possa ser considerado 



79 
 

como uma semiesfera rasa, em publicação recente Rojas et al. (2016) consideram o ninho 

da espécie como uma “plataforma”, mas não utilizam a classificação proposta por Simon & 

Pacheco (2005). Assim, seguindo Simon & Pacheco (2005) o ninho da espécie pode ser 

considerado como: “simples/plataforma”, “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. 

Referências: Sánchez (2002), Kirwan & Green (2011), Rojas et al. (2016). 

 

Xipholena Gloger, 1841 

Xipholena punicea (Pallas, 1764). Ninho é uma semiesfera pequena, mas 

comparativamente profunda para a família, apoiado pela base sobre forquilhas múltiplas e 

horizontais ou levemente verticais. É construído principalmente com ramos mortos, alguns 

que se prolongam para longe do ninho, bem como com gavinhas e musgos; entre 18 e 30 

metros acima do solo. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto 

baixo/forquilha”. Referências: Kirwan & Green (2011), Barreiros (2015). 

 

Gymnoderus Geoffroy Saint-Hilaire, 1809 

Gymnoderus foetidus (Linnaeus, 1758). Constrói ninhos em forma de pequenas e rasas 

plataformas (Figura 16), feitas com liquens e/ou ramos secos, além de finas gavinhas e 

revestidos com fungos brancos, em árvores (ex. Caryocar brasiliensis - Caryocaraceae, 

Ceiba sp. - Bombacaceae, Dipteryx pentandra - Leguminoseae, Cedrela odorata - 

Meliaceae, Ficus insipida - Moraceae). É encontrado normalmente entre os 6 e 10 metros 

do solo (podendo chegar aos 40m), em forquilhas de galhos relativamente finos e 

horizontais. Na foto abaixo (Figura 16), pode-se notar que o ninho está construído sobre 

forquilha de galho mais fino, este por sua vez apoiado em grosso galho. Simon & Pacheco 

(2005): “simples/plataforma”. Referências: Penard & Penard (1910), Sick (1957), 

Greeney & Gelis (2008a), Kirwan & Green (2011). 



80 
 

 
Figura 16. Fêmea de Gymnoderus foetidus no ninho. Porto dos Gaúchos, MT, Brasil. 28 

de setembro de 2012. Imagem: Valdir Hobus. 

 

 

Conioptilon Lowery & O’Neill, 1966 

Conioptilon mcilhennyi Lowery & O’Neill, 1966. Ninho pequeno, parecendo ser uma 

minúscula semiesfera, feito em Cecropia sp. (Urticaceae) ou Ceiba sp. (Bombacaceae) 

entre 8 e 35 metros do solo. É construído entre forquilhas, utilizando fibras vegetais 

trançadas entre os dois galhos suportes. Um ninho estava próximo de um ninho ativo de 

Spizaetus ornatus (Accipitridae). Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/forquilha”. 

Referências: Tobias (2003), Kirwan & Green (2011), Harvey et al. (2014). 
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4.1.2.3. INCERTAE SEDIS 

 

Phibalura Vieillot, 1816 

Phibalura flavirotris Vieillot, 1816. Ninhos encontrados entre 2 e 18 metros acima do solo 

(podendo ser menos de 2m na população P.f. boliviana), sendo leve e em forma de 

semiesfera rasa. O ninho é quase totalmente, ou totalmente, construído com liquens, 

especialmente de Usnea longissima (Parmeliaceae) (vide Figura 17). É construído apoiado 

pela base ou parte pela base e parte pelas bordas, em forquilhas verticais ou horizontais, ou 

sobre galhos mais espessos, por exemplo, em Lafoensia pacari (Lythraceae) e Sapium sp. 

(Euphorbiaceae). Muitos ninhos apresentam uma cauda que fica pendurada na sua parte 

inferior. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. 

Referências: Kirwan & Green (2011). 

 

 
Figura 17. Fêmea de Phibalura flavirostris no ninho, construído principalmente com 

Usnea sp. (Parmeliaceae). Ribeirão Grande, SP, Brasil. 14 de outubro de 2015. Imagem: 

Adrian Eisen Rupp. 
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4.1.3. FAMÍLIA OXYRUNCIDAE 

 

Oxyruncus Temminck, 1820 

Oxyruncus cristatus Swainson, 1821. Ninho é uma semiesfera rasa construída entre 8 e 30 

metros acima do solo, em árvores, como por exemplo Cecropia sp. (Urticaceae) e 

Wercklea insignis (Malvaceae). É construído em forquilhas, duplas ou triplas, apoiado pela 

base, que pode englobar parte dos galhos mais finos utilizados como suporte (Figura 17). 

Pelo material utilizado pode relembrar os ninhos de alguns Trochilidae ou mesmo aqueles 

de Iodopleura sp., porém maiores. O ninho é feito com pecíolos de leguminosas (talvez 

Cassia sp. - Fabaceae) grosseiramente entrelaçadas com algumas poucas folhas secas, a 

parte externa coberta por uma fina camada de musgos, hepáticas, teias de aranha e com 

coloração geral tendendo a ser verde escuro, marrom e esbranquiçado, dependendo de qual 

material foi mais utilizado; apresenta certa textura de cartolina quando finalizado. Um 

ninho foi forrado internamente com Marasmius crisiqui (Marasniaceae) e externamente 

com Papillaria deppei (Meteoriaceae) e Loranthaceae. A utilização de saliva citada para 

alguns ninhos parece ser questionável. Um ninho mediu 78mm de diâmetro externo, 61mm 

de diâmetro interno e 25mm de altura interna; um segundo ninho mediu 89,3 por 88,4mm 

de diâmetro externo, 32,2mm de altura externa e 65,3 por 65mm  de diâmetro interno. 

Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/forquilha”. Referências: Brooke et al. (1983), Sick 

(1997), Camacho et al. (2010), Kirwan & Green (2011). 
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Figura 18. Adulto de Oxyruncus cristatus no ninho. Vargem Alta, ES, Brasil. 06 de 

janeiro de 2016. Imagem: Roberto O. Silva. 

 

 

4.1.4. Família Onychorhynchidae 

 

Onychorhynchus Fischer, 1810 

Onychorhynchus coronatus (Statius Muller, 1776). Os ninhos dessa espécie são 

construídos na ponta de longos e finos galhos ou cipós que pendem sobre córregos ou 

corpos d’água no interior das matas, entre 2 e 6 metros acima do nível da água. Há, porém, 

a citação de dois ninhos sendo construídos sobre uma estrada (Tellkamp & Martin 2015). 

O ninho é fechado e possui um formato bem alongado, fusiforme, como uma bolsa 

suspensa com entrada lateral inferior, que está protegida, normalmente, por um volumoso 

alpendre. A entrada é muitas vezes indistinguível (Figura 19). Após um aglomerado de 
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vegetação ser construído e a pequena abertura da câmara feita, a ave vai adicionando 

material vegetal acima, o que faz com que o ninho se torne bastante alongado e essa 

medida seja bastante variável, podendo chegar a 2 metros nos maiores e cerca de 50cm nos 

menores, embora Ihering (1914) cite um com apenas 28cm de altura externa, 16cm de 

diâmetro externo e 4,5cm de diâmetro da entrada, proveniente de Minas Gerais. Seu maior 

diâmetro se encontra, normalmente, pouco abaixo do meio do ninho, onde se situa a 

câmara oológica. Poucas medidas dos ninhos dessa espécie estão disponíveis na literatura, 

onde podemos encontrar cerca de 15cm de diâmetro externo, 11,5cm por 6,3cm de 

diâmetro interno, 8cm de altura interna por 3,8 a 4 cm de largura a abertura da entrada. A 

borda inferior do alpendre estava a 1,3cm acima da parte inferior da entrada da câmara 

oológica em um ninho. O ninho é feito de material vegetal fibroso coberto externamente 

com fibras secas, hastes de folhas, longos gravetos, pequenas epífitas (algumas inteiras, 

como orquídeas), musgos e teias de aranha. Na América Central é comum o uso de 

inflorescências secas de Myriocarpa sp. (Urticaceae). No geral, o ninho pode parecer um 

amontoado de folhas caídas que se aglomeraram em grande teias de aranha ou entre galhos 

e cipó no meio da mata, relembrando muito os ninhos do gênero Myiobius, que veremos 

adiante. Simon & Pacheco (2005): “fechado/alongado/pendente”. Referências: 

Descourtilz (1854), Lawrence (1862), Nutting (1882), Taczanowski (1884), Goeldi (1894), 

Peck (1908), Ihering (1914a, 1914b), Todd & Carriker Jr. (1922), Snethlage (1928), 

Tashian (1952), Pinto (1953), Skutch (1960), Wetmore (1972), Willis & Eisenmann 

(1979), Whittingham (1994), Sick (1997), Kirwan (2009), del Hoyo et al. (2014), 

Tellkamp & Martin (2015). 
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Figura 19. Adulto de Onychorhynchus coronatus swainsoni chegando com alimento para 

os ninhegos no ninho. Itatiaia, RJ, Brasil. 22 de janeiro de 2011. Imagem: Rodolfo Eller 

Viana. 

 

 

Myiobius Gray, 1839 

Myiobius villosus Sclater, 1860. Não consta nenhuma publicação com descrição dos 

hábitos reprodutivos da espécie, apenas uma foto do ninho e ovos em Londoño (2014). 

Porém, há um ninho depositado na Coleção Phelps (COP-Tyra018) em Caracas, 

Venezuela, coletado por Daniel Muñoz no Parque Nacional Yacambu, Estado de Lara, em 

junho de 2008, cerca de 1450 metros de altitude. Segundo anotações contidas na etiqueta, o 

ninho estava pendurado sobre um rio no extremo de um ramo de arbusto, tendo sido 

predado quando já havia ninhegos. Um ovo foi coletado e depositado na mesma coleção. O 

ninho estava a cerca de 2 metros acima da água e é bem grande para o tamanho da ave 

(14cm, 13g, segundo del Hoyo et al. 2014). É um ninho fechado e alongado, como uma 
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grande bolsa, com a parte inferior terminando de maneira quase horizontal, com uma 

espécie de “saia” circundando a parte traseira e a entrada (Figura 21), de modo que quando 

olhado de lado a entrada encontra-se totalmente escondida por essa projeção circular 

(Figura  20), tendo a função de alpendre. Os materiais utilizados na confecção do ninho são 

de difícil descrição devido à grande quantidade. É uma massa de hastes e fibras vegetais, 

tanto claras quanto escuras, misturado externamente com muitas folhas secas, grande parte 

delas contendo apenas as nervuras, algumas passando dos 25cm de comprimento por 15cm 

de largura. Havia alguns pouquíssimos musgos e liquens, além de pedaços de galhos e tiras 

de folhas, gavinhas etc. A abertura da entrada, como citado acima, encontra-se na parte 

inferior do ninho, porém não está centralizada (Figura 21). Na parte inferior também se 

encontra a câmara oológica, sendo a parte central do ninho mais afunilada que as partes 

superiores e inferiores. A parte superior é constituída apenas como um acúmulo de matéria 

vegetal, não contendo nenhum tipo de interior diferenciado. As medidas do ninho são: 

53cm de altura externa, 16cm de diâmetro externo na parte superior, 13cm de diâmetro 

externo no centro (16cm abaixo do ponto de fixação) e 20cm de diâmetro externo na parte 

inferior, onde está a câmara oológica. O ninho se encontra um pouco achatado, 

provavelmente ocasionado pelo acondicionamento, e possui de profundidade externa 

(considerando a parte da frente do ninho aquela onde está a abertura da entrada [vide 

metodologia]) um diâmetro externo quase constante de 10cm, o centro um pouco mais 

estreito, com 8,5cm. A abertura, totalmente voltada para baixo, mediu 53,7mm 

(acompanhando a profundidade do ninho) por 34,8mm de largura. Para chegar à câmara 

oológica a ave precisava subir pela entrada e então contornar uma pequena protuberância 

voltada pra cima, para então descer e chegar a câmara, fazendo assim um trajeto como um 

“U” invertido, que consideramos aqui como um “túnel”. As medidas internas do ninho não 

foram tomadas para evitar que o ninho fosse danificado, bem como todas as medidas aqui 
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apresentadas podem estar um pouco modificadas pelo armazenamento na coleção. Simon 

& Pacheco (2005): “fechado/alongado/pendente”. Referências: Londoño (2014). Museu: 

COP-Tyra018. 

 

 
Figura 20. Vista lateral do ninho de Myiobius villosus, Parque Nacional Yacambu, Estado 

de Lara, Venezuela e depositado no Museu Phelps (COP-Tyra018), Caracas, Venezuela. 

Imagem: Marco A. Crozariol. 

 

 
Figura 21. Ninho de Myiobius villosus, Parque Nacional Yacambu, Estado de Lara, 

Venezuela e depositado no Museu Phelps (COP-Tyra018), Caracas, Venezuela. Imagem: 

Marco A. Crozariol. 
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Myiobius barbatus (Gmelin, 1789) [inclui M. sulphureipygius (Sclater, 1857)]. Ninhos 

fixados na ponta de galhos (com folhas ou desfolhados), e.g. Eugenia cuprea (Myrtaceae), 

cipós ou bambus que estão pendentes, principalmente, sobre corpos d’água e que cortam 

ambientes florestados. Alguns ninhos podem estar sobre estradas, clareiras, bordas de mata 

ou locais onde a vegetação abaixo está ausente ou distante do ninho. É encontrado entre 1 e 

14 metros acima do solo ou da água. O ninho é fechado e possui formato ovalado ou 

alongado, com silhueta piriforme (Figura 22), sendo seu comprimento variável conforme, 

principalmente, a quantidade de material adicionado na parte superior do ninho, que forma 

a “cauda invertida” ou ao longo do suporte de fixação (que pode envolver folhas, flores e 

até frutos). A parte inferior do ninho é alargada e é onde se encontra a câmara oológica, 

que possui acesso por uma pequena abertura que está voltada para baixo. As medidas 

disponíveis são de complicada comparação, devido tanto a variação nos tamanhos do ninho 

como pela importância dada as partes do ninho pelos diferentes autores que os descrevem. 

Por exemplo, alguns autores não medem os prolongamentos acima e abaixo da câmara dos 

ovos. A altura externa do ninho, sem contar os prolongamentos acima (“cauda invertida”) e 

abaixo (cauda) mede entre 10 e 23cm e entre 43 e 105cm, respectivamente, quando esses 

prolongamentos são adicionados. Mede entre 9 e 16,5cm de diâmetro externo na parte 

inferior, que pode variar conforme a posição em que a medida é tomada, já que o ninho 

tende a ser mais estreito na largura, mas os autores não os definem muito bem se a medida 

é da profundidade (da frente - onde se encontra a entrada - para a traseira [vide 

metodologia]) ou largura. As medidas internas do ninho são também outro problema, já 

que o túnel que leva a câmara oológica algumas vezes parece ser inserido na medida da 

câmara, fazendo com que o espaço interno pareça ser maior do que realmente é. Sendo 

assim, o diâmetro interno varia entre 45 e 108,5mm de largura (ou profundidade) por 60 a 

103,6mm de altura total e 2cm a altura da câmara oológica. A abertura da entrada mede 
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entre 3,5 e 4,5cm de diâmetro (tanto na largura quanto na profundidade). Os ninhos são 

construídos com fungos rizomorfos escuros e pequenas raízes, possuindo muito material 

externo preso a ele, como folhas secas, gramíneas secas, gravetos e fibras vegetais 

diversas. Alguns ninhos podem adquirir coloração esverdeada devido à proliferação de 

musgos, que devem acabar vindo junto com o material durante a construção, talvez sem 

intenção da ave. O interior, na câmara oológica, é forrado com fibras vegetais finas e de 

coloração clara; há também relato de cortiça. Os ninhos podem estar próximos de vespeiros 

(obs. pessoal, MAC). Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente” ou 

“fechado/alongado/pendente”. Referências: Cherrie (1893), Euler (1900), Ihering (1914a, 

1914b), Carriker Jr. (1910), Snethlage (1935), Skutch (1960), Wetmore (1972), Willis & 

Eisenmann (1979), Guaraldo (2006), Greeney & Gelis (2008a), del Hoyo et al. (2014). 
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Figura 22. Ninho de Myiobius barbatus. Santa Cruz Cabrália, BA, Brasil. 04 de setembro 

de 2015. Imagem: Andrea Monacci. 
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Myiobius atricaudus Lawrence, 1863. Os ninhos dessa espécie são menos conhecidos que 

da precedente, mas muito semelhantes no aspecto geral. Estão fixados nas pontas de finos 

galhos, cipós ou bambus, entre 40cm e 7 metros acima da água ou do solo, onde não haja 

vegetação abaixo, como sobre estradas. O ninho é fechado ovalado ou alongado, com 

forma piriforme e abertura de entrada na parte inferior. Um ninho mediu 51cm de altura 

externa, do ponto de fixação até a parte mais inferior, 30,5cm de circunferência na altura 

da câmara dos ovos (metade inferior do ninho) e a abertura da entrada mediu 3,8 por 

4,5cm. Um segundo ninho mediu 30cm de altura externa total e 12cm de largura na base. É 

construído principalmente com fibras vegetais relativamente grossas, muitas delas com até 

50cm de comprimento, e coberto externamente com folhas secas, que variam na 

quantidade; pode também usar um pouco de teia de aranha para auxiliar na fixação do 

material. A câmara oológica é forrada com finas raízes e delgadas fibras de palmeira, com 

coloração geral marrom pálido. Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente” ou 

“fechado/alongado/pendente”. Referências: Skutch (1960), Gross (1964), Wetmore 

(1972), Willis & Eisenmann (1979), Kirwan (2009). 

 

 

4.1.5. FAMÍLIA TITYRIDAE 

4.1.5.1. SUBFAMÍLIA TITYRINAE 

 

Iodopleura Lesson, 1839 

Iodopleura isabellae Parzudaki, 1847. Ninhos construídos em árvores emergentes, 

normalmente de espécies com copa aberta, desfolhada ou mesmo mortas (e.g. Cecropia sp. 

- Urticaceae e algumas leguminosas - Fabaceae). São encontrados entre 18 e 30 metros 
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acima do solo e estão fixados pela base sobre galhos finos e normalmente horizontais, na 

maioria das vezes aproveitando pequenas cavidades do nó do galho para dar maior suporte 

a fixação. Seu ninho relembra o de alguns Trochilidae, uma pequena semiesfera construída 

com “crina vegetal” (Tillandsia sp. - Bromeliaceae), liquens, musgos finos, algas de 

Cyanophyceae e Chlorophyceae, além de teias de aranha; essa última principalmente na 

parte externa. Foi também documentado o uso de fezes da própria ave e de material 

pegajoso, provavelmente sementes de Loranthaceae regurgitadas, que devem auxiliar na 

“cimentação” do ninho. De maneira geral, seu ninho possui a mesma coloração do galho 

suporte. Um ninho mediu medindo 3 por 3,4cm de diâmetro externo e apenas 1cm altura 

interna (Whittaker & Kirwan 2008). Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”. 

Referências: Sick (1979), Whittaker & Kirwan (2008), Kirwan & Green (2011). 

 

Iodopleura fusca (Viellot, 1817). Há apenas um ninho descrito para a espécie, proveniente 

da Guiana Francesa. Estava na copa de uma árvore com poucas folhas a 20m de altura, na 

borda da floresta. Era uma semiesfera fixada pela base na parte horizontal de um galho nu 

com cerca de 25 a 30mm de diâmetro, próximo do topo da árvore. Estava apoiado sobre 

uma pequena cavidade de nó do galho e era muito inconspícuo, lembrando um inchaço da 

casca da própria árvore. Mediu cerca de 35mm de diâmetro externo na parte superior, 

45mm de diâmetro externo na parte inferior e cerca de 25mm de altura externa. A fêmea 

foi observada inserindo teias de aranha na parte externa do ninho e parece construí-lo 

sozinha. Pela imagem apresentada no trabalho, algumas manchas verdes indicam a 

presença provável de musgos na parte externa. Esse ninho desapareceu e outro ninho foi 

iniciado exatamente no mesmo local. Esse segundo ninho não pôde ser acompanhado. 

Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”. Referências: Ingels & Vinot (2010). 
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Iodopleura pipra (Lesson, 1831). A primeira menção sobre o ninho da espécie foi 

realizada por Teixeira et al. (1987) para o nordeste do Brasil. Inicialmente identificada 

como I. isabellae foi posteriormente corrigida como pertencente a forma I.p. leucopygia 

(Teixeira et al. 1990). O ninho não foi descrito, apenas citado como sendo semelhante 

aquele descrito por Sick em 1979 para I. isabellae. Aparentemente essa é a única citação 

sobre nidificação para a raça I.p. leucopygia. Para a forma nominal, são várias as 

descrições e serão aqui resumidas. Ninhos encontrados normalmente em árvores altas (e.g. 

Citharexylum myrianthum - Verbenaceae, Dimorphandra mollis - Fabaceae, Cecropia sp. - 

Urticaceae), muitas vezes desfolhadas e próximo ao topo. No entanto um ninho encontrado 

em Ubatuba, SP (Figura 23), estava bastante baixo, apenas 2 metros acima do solo, tendo 

sido construído em uma goiabeira (Psidium guajava - Myrtaceae) (A.R. Souza com. pess., 

2016), mas mais comuns são os encontrados entre 10 e 25 metros acima do solo. Os ninhos 

são muito pequenos e de complicada visualização, dificilmente chegando aos 2 cm de 

altura externa. Possui formato de semiesfera e está apoiado pela base em galhos horizontais 

únicos ou bifurcados, frequentemente em pequenas cavidades formadas nesses locais. É 

construído com abundante teia de aranha e pequenos raminhos, além de ser externamente 

adornado com liquens (Figura 23), que pode fazer com que a coloração do ninho fique 

maculada e semelhante tanto ao substrato de fixação quando a ave adulta (Willis & Oniki 

1988). Um ninho construído em local com casca de árvore cinza foi utilizado liquens 

cinza-esverdeados para recobrir a parte externa, mas em troncos com musgos a fêmea 

seleciona muitos liquens verdes para isso. Como em I. isabellae, seu ninho é tido como 

semelhante ao de algumas espécies de Trochilidae. Um ninho, medido após 22 dias da 

saída do filhote e tendo tomado chuvas, mediu 2,5cm de diâmetro externo e apenas 0,6cm 

de altura interna (Mendonça & Gonzaga 2000). Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Sick (1979), Teixeira et al. (1987, 
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1990), Willis & Oniki (1988), Mendonça & Gonzaga (2000), Whittaker & Kirwan (2008), 

Kirwan & Green (2011).   

 

 
Figura 23. Adulto de Iodopleura pipra no ninho, apenas 2 metros acima do solo, feito em 

uma goiabeira (Psidium guajava - Myrtaceae). Ubatuba, SP, Brasil. 30 de setembro de 

2013. Imagem: André Ricardo de Souza. 

 

 

Tityra Vieillot, 1816 

Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823). Essa espécie nidifica normalmente no alto, entre 7 e 

30m acima do solo, em cavidades adotadas de árvores que estão, na maioria das vezes, 

secas e mortas próximo a borda das matas. Belton (2000) encontrou ninhos mais baixos, 

entre 3,5 e 8m do solo. Parece preferir as cavidades com pequenas entradas (Figura 24) e 

câmaras espaçosas, principalmente aquelas talhadas por pica-paus (Picidae) do gênero 

Melanerpes (documentado nidificando em cavidades feitas por M. chrysauchen, M. 
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pucherani e Campephilus haematogaster). Skutch (1969a) cita que pode fazer com que 

alguns pica-paus abandonem seus ocos utilizados para dormitórios ou até mesmo ninhos, 

mas não por agressão direta e sim por insistência, devido a constante inserção de materiais 

no interior da cavidade. A abertura de acesso à cavidade pode estar na lateral de troncos 

(Figura 24) ou mesmo superior, quando em troncos quebrados, por exemplo. Bem como a 

presença de túnel para chegar a câmara oológica não parece ser constante. Embora os 

relatos de ninhos não sejam raros, as informações sobre como são os interiores e/ou suas 

medidas são escassos. A cavidade parece ser simplesmente forrada com um acúmulo de 

folhas secas ou murchas, alguns ramos, talos de inflorescências secas ou materiais vegetais 

similares. Castelino & Saibene (1989) citam um ninho forrado principalmente com folhas 

verdes; esse mesmo ninho apresentou três entradas que levavam a mesma câmara. 

Guimarães Jr. (1929) cita que quando desmontou um ninho, a fêmea estava em seu interior 

toda coberta de folhas, apenas com a cabeça de fora. O autor chegou a acreditar que o 

macho a alimentava durante o período de choco, visto o tão trabalhoso seria a cada retorno 

ao ninho se cobrir novamente com esse material. No entanto, é mais provável que o macho 

deva trazer material ao ninho, assim o lançando sobre a fêmea enquanto essa choca, do que 

essa ter que se cobrir; ou também pode ter ocorrido um fato similar ao descrito acima com 

relação aos ocos sendo utilizados pelos pica-paus. A média da altura da cavidade é de 24 ± 

12cm, o diâmetro da entrada 8 ± 3cm e a altura da cavidade com relação ao solo de 9 ± 1m 

(n=3), segundo Cockle et al. (2011). Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem 

túnel/simples/plataforma” ou “cavidade/com túnel/simples/plataforma”. Referências: 

Penard & Penard (1910), Guimarães Jr. (1929), Miller (1947), Slud (1964), Skutch 

(1969a), Wetmore (1972), Short (1975), Fraga & Narosky (1985), Castelino & Saibene 

(1989), Belton (2000), De la Peña (2005, 2013b), Di Giacomo (2005), Solano-Ugalde et al. 
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(2007), Cockle et al. (2011, 2012, 2016), Pagano & Bodrati (2011), Salvador (2014), 

Pascoal et al. (2016). 

 

 
Figura 24. Macho de Tityra inquisitor próximo da abertura do ninho. Piratuba, SC, Brasil. 

03 de janeiro de 2014. Imagem: Ramsés Antunes da Luz. 

 

 

Tityra cayana (Linnaeus, 1766). A espécie, assim como a anterior, nidifica principalmente 

em ocos naturais ou talhados, geralmente por Picidae (ex. Melanerpes flavifrons), de 

árvores mortas, bem como em termitários arbóreos. Normalmente o sítio de nidificação 

está em áreas abertas, próximo da mata. Foi observado a nidificação em Cecropia sp. 

(Urticaceae), Apuleia leiocarpa (Fabaceae) e Iriartea deltoidea (Palmae), entre 4,5 e 21m 

do solo. O interior da cavidade, embora poucas vezes descritos, é simplesmente coberto 

com folhas ou outros materiais vegetais secos. A média de altura interna dos ocos foi de 41 

± 4cm, o diâmetro da cavidade 13 ± 2,5cm e a distância da abertura do oco até o solo de 17 
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± 2m (n=4), no estudo de Cockle et al. (2011). Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem 

túnel/simples/plataforma” ou “cavidade/com túnel/simples/plataforma”. Referências: 

Schomburgk (1848), Lloyd (1897), Ihering (1900), Penard & Penard (1910), Snethlage 

(1928), Short (1975), Oniki & Willis (1982), Fraga & Narosky (1985), Höfling & Camargo 

(1999), Hill & Greeney (2000), Belton (2000), Greeney et al. (2004a), Di Giacomo (2005), 

Greeney & Gelis (2008a), Antas (2009), Cockle et al. (2011, 2012), Salvador (2014), 

Cockle et al. (2016). 

 

Tityra semifasciata (Spix, 1825). Nidifica, na maioria das vezes, em cavidades 

abandonadas feitas por Picidae em árvore mortas (ex. Cecropia sp. - Urticaceae), 

preferindo os escavados pelas espécies do gênero Melanerpes (ex. M. rubricapillus), que 

possuem câmaras mais amplas, mas também em ocos naturais (Figura 25); já foi observado 

também se reproduzindo em ocos de árvores vivas e até em ninhos abandonados de joão-

de-barro (Furnariidae), Furnarius rufus (Paula 2010). A entrada está entre 12 e 30m acima 

do solo, raramente mais baixo (entre 3 e 4m). Skutch (1969a) observou alguns ninhos em 

copas da palmeira Attalea sp. (Arecaceae), entre as fendas deixadas pelas grandes folhas, 

não parecendo ser esse um bom local para a reprodução da espécie, porém o autor cita que 

eram os único locais disponíveis para a nidificação na redondeza. A espécie, como suas 

congêneres, não possuí um ninho bem conhecido quanto ao material usado para preencher 

a cavidade, estando descrito apenas o acumulo de pequenas folhas secas inteiras ou partes 

de folhas maiores, além de inflorescências secas, ramos finos, gramíneas secas e raramente 

folhas verdes. Não foi possível encontrar nenhuma medida de ninho para a espécie. Simon 

& Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/simples/plataforma” ou “cavidade/com 

túnel/simples/plataforma”. Referências: Sclater & Salvin (1879), Cherrie (1892), Carriker 

Jr. (1910), Penard & Penard (1910), Sutton & Burleigh (1940), Sutton & Pettingill Jr. 
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(1942), Skutch (1946, 1969a), Rowley (1966), Wetmore (1972), Willis & Eisenmann 

(1979), Brumfield & Maillard (2007), del Hoyo et al. (2014). 

 

 

 
Figura 25. Fêmea de Tityra semifasciata na entrada do ninho. Macapá, AP, Brasil. 20 de 

novembro de 2010. Imagem: J. Augusto Alves. 

 

 

Tityra leucura Pelzeln, 1868. Descrição de ninho não encontrada. [Para proposta de 

validação desse táxon, ver Whittaker (2008)]. 
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Xenopsaris Ridgway, 1891 

Xenopsaris albinucha (Burmeister, 1869). Nidifica em árvores (e.g. Geoffroea decorticans, 

Prosopis sp., Erythrina sp. - Fabaceae, Sapium sp. - Euphorbiaceae, Grevilea robusta - 

Proteaceae, Celtis spinosa - Cannabaceae), algumas delas apresentando espinhos (Figura 

26), entre 3,5 e 15m do solo. O ninho é um tanto variável quanto a sua forma de fixação e 

mesmo construção. É uma semiesfera rasa construída normalmente apoiada pela base sobre 

forquilhas horizontais ou verticais ou, mais raramente, encaixada de maneira suspensa 

entre elas. A construção é no geral simples e frequentemente transparente, ocasionalmente 

volumosa (Figura 26), feito com fibras vegetais entrelaçadas com algumas radículas, sendo 

aquelas da câmara oológica mais finas. Também pode usar pelos e teias de aranha, bem 

como há uma citação quanto ao uso de “algodão”, folhas e penas (Ihering 1914a, 1914b). 

Várias medidas estão disponíveis para os ninhos da espécie, variando entre 4,5 a 8cm de 

diâmetro externo, entre 4,5 e 5cm de diâmetro interno, entre 3 e 6cm de altura externa e 

entre 1,5 e 5cm de altura interna. As paredes do ninho podem variar de 0,5 até 2cm de 

espessura. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/forquilha”. Referências: Hartert & 

Venturi (1909), Ihering (1914a, 1914b), Snethlage (1928), Smith (1971), De la Peña (1979, 

1996a, 2005, 2013b, 2016), Fraga & Narosky (1985), Cruz & Andrews (1989), Sick 

(1997), Di Giacomo & Lieberman (2000), Pautasso (2002), Di Giacomo (2005). 
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Figura 26. Macho adulto de Xenopsaris albinucha no ninho. Potengi, CE, Brasil. 09 de 

março de 2015. Imagem: Jefferson Bob. 

 

 

Pachyramphus Gray, 1839 

Pachyramphus versicolor (Hartlaub, 1843). Os ninhos dessa espécie são colocados sobre 

forquilhas (às vezes verticais) na ponta de árvores entre 3 e 30 metros do solo. Podem ser 

construídos, por exemplo, em Alnus acuminata (Betulaceae), Tibouchina lepidota e 

Miconia sp. (ambas Melastomataceae), normalmente nas bordas florestais, clareiras ou 

mesmo em árvores isoladas. O ninho tem forma geral globular e está fixado pela base entre 

galhos ou forquilhas, alguns atravessando as laterais do ninho por conta do acúmulo de 

vegetais inseridos. São feitos externamente com musgos frescos e verdes, ocasionalmente 

bastante compridos formando uma cauda grossa, misturados com folhas, gramíneas, tiras 

de cascas de árvores, liquens, além de finos cipós secos. Internamente foi observado o uso 

de tiras de folhas de gramíneas secas, folhas de bambus e algumas tiras de cascas de 
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árvores, que forma a câmara principal que está toda recoberta pela massa de musgos e 

outros materiais (ver imagens em Greeney & Gelis 2008b). A abertura da entrada do ninho 

é lateral e centralizada, com forma quase circular, e pode haver ou não um pequeno 

alpendre acima, formado, por exemplo, por tufos de musgos. É comum o acúmulo de 

material empilhado na parte superior do ninho, que pode variar entre 3 e 16,5cm de 

espessura. A média de três ninhos medidos sem essa grande massa acumulada no topo foi 

de: 18,8cm de altura externa, 15,8cm largura externa, 15,5cm de profundidade, 4cm a 

largura da entrada, 3,7cm altura da entrada, 8,5cm altura total do interior da câmara, 5,2cm 

a largura interior da câmara e 3,8cm de altura interna a semiesfera utilizada para postura 

dos ovos na câmara oológica. O ninho não possuí um túnel de entrada, porém, a espessura 

da cobertura do ninho pode criar um curto túnel, com média de 4,3cm. Simon & Pacheco 

(2005): “fechado/ovalado/base” ou “fechado/ovalado/forquilha”. Referências: Skutch 

(1967, 1969a), Wetmore (1972), Greeney & Gelis (2008b). 

 

Pachyramphus xanthogenys Salvadori & Festa, 1898. Ninho é globular e volumoso com a 

entrada na lateral, próximo à parte inferior do ninho. É feito com folhas mortas, fibras 

vegetais, musgos etc. del Hoyo et al. (2014) citam que normalmente os ninhos estão 

pendurados em galhos inclinados ou encravados em forquilhas entre outros galhos, no 

nível superior da árvore. Pela pouca informação difícil de categorizar, porém, pela 

classificação de Simon & Pacheco (2005) sugerimos: “fechado/esférico/forquilha” e 

“fechado/ovalado/pendente”. Referências: del Hoyo et al. (2014). 

 

Pachyramphus viridis (Vieillot, 1816). Os ninhos são colocados sobre forquilhas na 

extremidade dos galhos, entre 4 e 30m do solo. Existem documentações de reprodução 

sobre laranjeira (Citrus sp. - Rutaceae) e pinheiro do paraná (Araucaria angustifolia - 
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Araucariaceae). Seu ninho é globular com entrada lateral central ou lateral superior, 

construído com fibras vegetais avermelhadas e gramíneas secas. A câmara oológica é 

forrada com pedaços de folhas secas de palmeira ou de junco, além de algumas plumas, 

que podem estar aparentes até fora da abertura da entrada. Conforme a área geográfica e 

consequente disponibilidade de material local, os ninhos podem variar bastante (vide para 

comparação, por exemplo, as Figuras 27 e 28), alguns ninhos podem estar bem 

entrelaçados com material semelhante a algodão (ex. Júnior 2015). Algumas medidas de 

ninhos disponíveis na literatura variam entre 18 e 24cm de diâmetro externo, 25cm de 

altura externa, 8,5 a 9cm de diâmetro da câmara oológica (que é redonda) e entre 3,5 e 5cm 

o diâmetro da abertura da entrada. Parecem ser comuns os registros de nidificação ao lado 

de outras espécies de aves (e.g. Heterospizias meridionalis - Accipitridae, Bubo 

virginianus - Strigidae, Cacicus haemorrhous - Icteridae, Pachyramphus validus, 

Cranioleuca pyrrhophia - Furnariidae etc.). Também há um registro próximo a um 

vespeiro de Polybia sp. (Vespidae). Simon & Pacheco (2005): “fechado/esférico/base”, 

“fechado/esférico/forquilha”, “fechado/ovalado/base” ou “fechado/ovalado/forquilha”. 

Referências: Euler (1900), Hartert & Venturi (1909), Ihering (1914a, 1914b), Mitchell 

(1957), Fraga & Narosky (1985), Andrade (1996), Hennessey & Gomez (2003), De la 

Peña (2005, 2013b, 2016), Di Giacomo (2005), Kirwan (2009), Robbins et al. (2011), 

Lopes et al. (2013), Júnior (2015). 
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Figura 27. Macho de Pachyramphus viridis sobre o ninho, principalmente construídos 

com materiais secos e de aspecto grosseiro. Paudalho, PE, Brasil. Imagem: Helio 

Lourencini. 
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Figura 28. Ninho de Pachyramphus viridis; comparar com o ninho da figura anterior 

quanto ao material utilizado na construção. Grão Mogol, MG, Brasil. 27 de outubro de 

2013. Imagem: Lucas Alves. 
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Pachyramphus spodiurus Sclater, 1860. Ninhos conhecidos para árvores do gênero Ceiba, 

exemplo Ceiba trichistrandra (Bombaceae) e consequentemente colocados altos, cerca de 

15 metros acima do solo. Estão apoiados sobre forquilhas ou suspensos. O ninho possui 

formato globular ou ovalado, medindo 34cm de largura externa, 24cm de altura e 22cm de 

profundidade, semelhante a uma massa natural de epífitas “despenteadas”. Internamente 

possui uma esfera pura e hermeticamente tecida, medindo cerca de 16cm de diâmetro. 

Cerca de 80% da massa externa e interna é feito com delgados (1mm de diâmetro) fios de 

Tillandsia sp. (Bromeliaceae) de vários comprimentos (7-15cm); os 20% restante é feito 

com robustos filamentos rizomorfos, de coloração marrom escuro como crina de cavalo, 

que unem os fios de Tillandsia sp. da parte externa com a esfera que forma a câmara 

oológica. Ootecas de aranhas (n=15) podem estar incorporadas na camada externa. A 

câmara dos ovos é oblonga, medindo 8,5cm de altura, 13cm de profundidade e 10cm de 

largura. A câmara oológica foi inteiramente coberta com tiras marrons pálidas de casca de 

árvore (6-10mm de largura, 10-20cm de comprimento). Com cerca de 4,5cm de diâmetro, 

a abertura da entrada do ninho foi lateral e centralizada, formando um túnel com 

aproximadamente 4cm de comprimento, que vai diretamente para a câmara dos ovos. Um 

ninho foi feito principalmente de musgos e gravetos. Pode nidificar ao lado de colônia de 

Cacicus cela (Icteridae), segundo Rheindt (2008). Rheindt (2008) considera, pela 

classificação de Simon & Pacheco (2005), o ninho como do tipo “closed/globular/pensile” 

[“fechado/esférico/pendente”], porém essa classificação não é indicada pelos referidos 

autores, devendo ser acrescentada como “um tipo novo de ninho”, que no entanto não 

poderá ser por nós codificado para teste no caráter 35. Dessa forma, pela classificação 

proposta por Simon & Pacheco (2005), os ninhos dessa espécie só podem ser considerados 

como do tipo “fechado/ovalado/forquilha” e “fechado/ovalado/pendente” [esse último que 

mais se aproxima do ninho esférico]. Referências: Rheindt (2008), Gelis et al. (2009). 
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Pachyramphus rufus (Boddaert, 1783). Ninhos construídos na ponta de ramos de árvores, 

sendo um aglomerado de materiais macios, apoiado pela base entre bifurcações (Figura 

29), variando de 6 a 16 metros acima do solo. Poucos ninhos parecem ter sido analisados 

de perto, descritos como materiais usados na construção musgos, painas, folhas, ramos, 

fibras de bananeiras e palmeiras e inflorescências. Possuem formato globular com uma 

entrada lateral. Um ninho mediu medindo 18cm de diâmetro externo, 21cm de altura 

externa e 4,5cm a abertura da entrada, que normalmente encontra-se na parte inferior do 

ninho (Ihering 1902, 1914a, 1914b), às vezes centralizada e com presença de pequeno 

alpendre (obs. pessoal MAC). Um segundo ninho mediu 15 por 18cm de diâmetro externo 

e 3,8cm a largura da abertura (Wetmore 1972). Ninhos são eventualmente construídos 

próximos de vespeiros (Wetmore 1972). Snethlage (1935) cita a espécie utilizando um 

ninho abandonado de Myiozetetes cayanensis. Simon & Pacheco (2005): 

“fechado/ovalado/base” e “fechado/ovalado/forquilha”. Referências: Ihering (1902, 

1914a, 1914b), Penard & Penard (1910), Snethlage (1928, 1935), Pinto (1953), Wetmore 

(1972), Oniki & Willis (1982). 
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Figura 29. Macho de Pachyramphus rufus próximo ao ninho. Canaã dos Carajás, PA, 

Brasil. 31 de janeiro de 2015. Imagem: Gustavo Malacco. 

 

 

Pachyramphus minor (Lesson, 1831). Ninho pobremente conhecido, encontrado alto (10-

20 metros do solo), por exemplo, em Peltogyne sp. (Fabaceae) de 35 metros de altura na 

borda da floresta, ou entre uma inflorescência de uma palmeira não identificada em 

Floresta de Várzea. Pinto (1953) cita um ninho coletado por Carlos Estevão a cerca de 5m 

do solo, em uma “ucuubeira” [Virola sp.? - Myristicaceae]. É um ninho volumoso e 

globular ovalado, suspendido na ponta de galhos, com folhas (Figura 30) ou desfolhados. É 

feito de musgos e fibras vegetais variadas, no geral, macias. Um ninho encontrado em 

Manaus, AM, foi construído acima de um pequeno córrego na margem da floresta (obs. 

pessoal, MAC). Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente”. Referências: 

Pinto (1953), Oniki & Willis (1982, 1983), Greeney et al. (2004a). 
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Figura 30. Ninho de Pachyramphus minor. Manaus, AM, Brasil. 19 de julho de 2014. 

Imagem: Luiz Rondini. 

 

 

Pachyramphus aglaiae (Lafresnaye, 1839). Talvez a espécie com melhores descrições de 

ninhos dentro do gênero. Faz ninho entre 6 e 21 metros acima do solo ou da água, 

suspensos na extremidade de galhos pendentes em árvores altas (ex. Alnus sp. - Betulaceae, 

Platanus occidentalis - Platanaceae, Populus sp. - Salicaceae e Eucalyptus sp. - 

Myrtaceae). São comuns próximos a rios, acima de estradas, em bordas ou clareiras. Há 

um registro de ninho em uma laranjeira (Citrus sp. - Rutaceae) a apenas 1,2 metros do solo 

(Eaton & Edwards 1947). Os ninhos são grandes estruturas fechadas, globulares, ovaladas 

ou piriformes, com uma entrada lateral próximo ao centro ou pouco abaixo dele; acima da 

entrada muitas vezes está presente um pequeno alpendre. A estrutura, no geral, é frouxa 

sendo facilmente destruída com ventos e chuvas. Seu tamanho varia bastante, tanto por 
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conta do material utilizado na construção, quanto pelo local de fixação e comportamento 

particular de seus construtores, que podem acumular maior ou menor quantidade de 

matéria vegetal na estrutura. Para a construção são usados vários tipos de materiais 

vegetais, principalmente aqueles mais macios e maleáveis. Em alguns ninhos, liquens finos 

e ramificados de coloração cinza predominam [talvez Tillandsia usneoides, muito 

volumosa em um ninho (Sutton & Pettigill Jr. 1942)], às vezes constituindo 75% de todo o 

material utilizado. São encontradas também fibras secas e parcialmente desintegradas de 

cascas de árvores, tufos de teias de aranha e ootecas amareladas, lã de ovelha, penas, 

painas, musgos verdes, algumas hastes de cipós finos e de gramíneas, gavinhas etc.; o forro 

da câmara oológica de um ninho caído apresentava várias penas de contorno, estando 

presente em outros ninhos painas e fibras de cascas de árvore. Chapman (1898) cita lama 

na parede de um ninho. No geral, suas medidas variam entre 30 e 76cm de largura externa, 

20 e 31cm de profundidade, 30cm de altura externa (não incluindo os materiais que podem 

estar suspensos na parte inferior do ninho), entre 6,3 e 10cm o diâmetro da abertura de 

entrada (um ninho mediu 10cm, porém afunilou rapidamente para 5cm antes de chegar à 

câmara oológica) e entre 3,8 e 6,3cm a espessura da parede; um ninho mediu cerca de 1 

metro em circunferência. Parecem ser comuns os registros de nidificação ao lado de outras 

espécies de aves; Sutton & Pettigill Jr. (1942) citam até certa associação com Myiozetetes 

similis no México. Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente”. Referências: 

Owen (1861), Chapman (1898), Griscom (1932), Dickey & van Rossem (1938), Bent 

(1942), Sutton & Burleigh (1940), Sutton & Pettigill Jr. (1942), Davis (1945), Eaton & 

Edwards (1947), Phillips (1949), Levy (1958), Rowley (1962), Skutch (1969a), Baicich & 

Harrison (1997), Forcey (2002). 
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Pachyramphus niger (Gmelin, 1788). Foi possível encontrar apenas uma referência com 

descrição bastante antiga sobre o ninho dessa espécie, endêmica da Jamaica. A descrição, 

para quatro ninhos, é dada por Gosse (1847). O ninho é fechado, esférico ou alongado, 

com entrada inferior e por vezes oculta pelo material usado na construção, que forma uma 

espécie de alpendre. É feito com folhas secas, hastes e gavinhas de Passiflora sp. 

(Passifloraceae), teias de aranha e painas amarelas. O ninho é fixado pela parte superior em 

galhos pendentes de árvores (e.g. Cedrela sp. - Meliaceae), cerca de 4 metros acima do 

solo. As medidas disponíveis são todas um tanto imprecisas, um ninho o autor cita ser do 

tamanho da cabeça de uma criança, outro não maior do que 1 pé (cerca de 30cm) de 

diâmetro externo e, por fim, um que foi coletado, mediu: 75cm de altura externa (com um 

total de aproximadamente 1,2m se somado o material pendurado abaixo), mais de 60cm de 

largura externa e cerca de 30cm a espessura da parede. A cavidade, segundo o autor, não é 

maior do que dois punhos. Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente”. 

Referências: Gosse (1847). 

 

Pachyramphus homochrous Sclater, 1859. Até pouco tempo havia apenas uma descrição 

feita em 1879, por Sclater & Salvin, através de anotações de T.K. Salmon. Segundo esses 

autores, o ninho é grande para o tamanho da ave, uma massa simples feita com quase todas 

as substancias que pode se encontrar [provavelmente vegetais], apresentando uma abertura 

lateral. É colocado em posição bastante exposta na extremidade de um galho de árvore alta. 

Gramíneas foram observadas sendo inseridas no ninho. Em 2010, Knowlton publicou o 

encontro de 25 ninhos, na região Tumbezina Equatoriana, como segue: 63% dos ninhos 

estavam em Prosopis juliflora (Fabaceae), 31% em Ceiba trichistandra (Malvaceae) e 6% 

em Zizyphus thyrsiflora (Rhamnaceae). Os ninhos são fechados e ovalados, tendo um 

formato piriforme com uma pequena entrada em um dos lados [diferente, portanto, daquele 
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descrito por Sclater & Salvin (1879), suspensos em galhos. Foram construídos 

principalmente com a utilização de hastes de gramíneas e de algumas plantas herbáceas 

secas, mas também finos cipós, liquens e pequenos gravetos. Internamente, a parte inferior 

da câmara oológica é forrada com penas, folhas secas e painas. Os ninhos são construídos 

em média a 7,6m (entre 4 e 14m) acima do solo e mediram 29,2cm (entre 20 e 38cm) de 

diâmetro externo e 45cm (entre 35 e 60cm) de altura externa. Simon & Pacheco (2005): 

“fechado/ovalado/pendente”. Referências: Sclater & Salvin (1879), Knowlton (2010). 

 

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823). Nidifica normalmente na extremidade de 

galhos finos de arbustos ou árvores (e.g. Araucaria angustifolia - Araucariaceae, 

Astronium balansae e Schinopsis balansae - Anacardiaceae, Prosopis sp. - Fabaceae etc.), 

distante do tronco principal (Di Giacomo 2005), entre 6 e 12m acima do solo. Os ninhos 

são globulares esféricos ou ovalados com entrada lateral, normalmente lateral inferior. 

Segundo Sick (1997) os ninhos tendem a ser mais pendentes do que apoiados em 

forquilhas, fato que discordamos, visto que todos os ninhos analisados no campo ou em 

imagens (ex. 118 fotos no http://www.wikiaves.com.br/) estavam apoiados sobre 

forquilhas ou estruturas similares (obs. pessoal, MAC), como aquele apresentado aqui na 

Figura 31. É provável que Sick (1997) tenha se confundido devido ao excesso de matéria 

que a ave vai acumulando sobre a estrutura, muitas vezes parte dela desmorona com o 

passar do tempo, porém continuando presa ao ninho, fazendo com que o observador acabe 

se enganando. Os ninhos são construídos como aglomerados de ramos, raízes, Tillandsia 

sp. (Bromeliaceae), Usnea sp. (Parmeliaceae), folhas de gramíneas (e.g. Paspalum 

intermedium e Erianthus trinii - Poaceae), fragmentos de folhas de palmeiras (e.g. 

Copernicia alba - Arecaceae), musgos, tiras de Guadua sp. (Poaceae) etc. Internamente um 

ninho foi forrado com folhas secas e inflorescências de Erianthus trinii, além de fibras 
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avermelhadas de Copernicia alba e outro com fibras macias e brancas do fruto de Chorisia 

insignis (Malvaceae) (Di Giacomo 2005). Seu tamanho varia muito, no entanto são raras as 

medidas disponíveis na literatura, que citam em torno de 30cm de diâmetro externo 

(Hartert & Venturi 1909). Um ninho pesou 1,4kg (Chatellenaz & Ferraro 2000) e outro, 

mesmo após uma chuva de granizo permaneceu visualmente intacto (Mitchell 1957). Di 

Giacomo (2005) observou que de 18 ninhos encontrados, 12 estavam associados a ninhos 

de aves de rapina (Ictinia plumbea, Rupornis magnirostris, Heterospizias meridionalis e 

Buteogallus urubitinga - Accipitridae), de Megarynchus pitangua ou de vespeiros. 

Snethlage (1935) cita o uso de ninhos abandonados de Myiozetetes cayanensis, o que, no 

entanto, pode ser um erro. A descrição do ninho feita por Ihering (1900) é confusa e 

duvidosa, como comentado pelo próprio autor. Lopes et al. (2013) consideram o ninho, 

baseados na classificação proposta por Simon & Pacheco (2005), como do tipo 

“fechado/esférico/base”, ao qual adicionamos, por conta de alguns ninhos serem fixados 

em forquilhas pela sua base, outras três classificações possíveis para a espécie, seguindo 

esses autores: “fechado/esférico/forquilha”, “fechado/ovalado/base” e 

“fechado/ovalado/forquilha”. Não seguimos a proposta de Sick (1997), que considera os 

ninhos em parte suspensos. Referências: Ihering (1900), Hartert & Venturi (1909), 

Snethlage (1935), Mitchell (1957), Fraga & Narosky (1985), Sick (1997), Höfling & 

Camargo (1999), Chatellenaz & Ferraro (2000), Belton (2000), Di Giacomo (2005), Lopes 

et al. (2013). 
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Figura 31. Fêmea de Pachyramphus validus no ninho. Umuarama, PR, Brasil. 07 de 

dezembro de 2014. Imagem: Maria Cristina. 

 

 

Pachyramphus surinamus (Linnaeus, 1766). Constrói seu ninho em árvores altas (com 40-

45 metros de altura) no meio da floresta ou na borda, normalmente em posição bem 

exposta. Os ninhos se encontram entre 20 e 30 metros do solo, muitas vezes apoiados pela 

base sobre forquilhas de galhos secos em árvores vivas ou mortas. Há um caso de ninho 

apoiado sobre um grande ninho de insetos sociais, identificado como abelhas do gênero 

Trigona (Apidae) (Haverschmidt 1972a). O ninho é uma massa volumosa e fechada, em 

forma globular e com entrada lateral, construído com pequenos ramos escuros, musgos 

secos e radículas. Não há medidas disponíveis para os ninhos da espécie. As poucas 

descrições citam ninhos próximo de vespeiros e em um caso (Whittaker 1995), o ninho da 

espécie estava 8 metros acima de um ninho ativo de Spizaetus ornatus. Simon & Pacheco 
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(2005): “fechado/esférico/base” e “fechado/esférico/forquilha”. Referências: 

Haverschmidt (1972a), Oniki & Willis (1982), Whittaker (1995). 

 

Pachyramphus cinnamomeus Lawrence, 1861. Nidifica em extremidades de galhos ou 

ramos entre 4 e 15 metros acima do solo, em arbustos ou árvores (e.g. “trumpet tree” 

[provavelmente Tabebuia sp. - Bignoniaceae], goiabeira Psidium guajava - Myrtaceae, 

Ficus sp. e Schizolobium parahybum - Cesalpinacea) em áreas abertas próximo ou dentro 

da floresta. São ninhos volumosos e globulares com entrada lateral, algumas vezes coberta 

com material pendente do próprio ninho, tendo função de alpendre. Usa musgos verdes, 

fibras vegetais variadas, folhas de bambu, painas, gramíneas, flores secas de Pithecolobium 

sp. (Fabaceae), raízes, folhas mortas etc., tudo normalmente unido com teias de aranha, 

além do uso de ootecas na parte externa do ninho. Dentro da câmara estão presentes folhas 

secas. Os ninhos parecem todos apoiados pela base acima de forquilhas. Wetmore (1972) 

descreve a medida de dois ninhos: o primeiro com 20 por 12cm de diâmetro externo e 

10cm de altura e o segundo com 25 por 17cm de diâmetro externo por 13cm de altura. Um 

ninho estava à 60cm de um vespeiro. Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/base” e 

“fechado/ovalado/forquilha”. Referências: Tashian (1952), Smithe & Paynter Jr. (1963), 

Skutch (1969a), Wetmore (1972), West (1976), Pulgarín (2002), Solano-Ugalde et al. 

(2007). 

 

Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 1827). Ninho volumoso e globular com 

entrada lateral central, lateral inferior ou inferior, às vezes coberto por um pequeno 

alpendre, entre 5 e 35 metros acima do solo, por exemplo, em Araucaria angustifolia 

(Araucariaceae) e Ceiba sp. (Bombacaceae). Os ninhos são ou apoiados pela base sobre 

forquilhas (Figura 32) ou fixados suspensos; quando suspensos, normalmente, estão na 
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ponta de galhos (Figura 33). As descrições disponíveis não são muito detalhadas quanto 

aos materiais utilizados e medidas. Normalmente usam na construção muitos musgos e 

palhas de gramíneas, também bastante Tillandsia usneoides (Bromeliaceae), como se nota 

na Figura 33. Os ninhos medem entre 23 e 25cm de diâmetro externo, 8cm de diâmetro 

interno e 3,5cm o diâmetro da entrada. Um ninho foi construído próximo de uma colônia 

de Cacicus haemorrhous (Icteridae) (Oniki & Willis 2003) e outro ao lado de um grande 

vespeiro (obs. pessoal MAC - Figura 34). Lopes et al. (2013), seguindo a classificação de 

Simon & Pacheco (2005), consideram seu ninho como do tipo “fechado/esférico/base”, ao 

qual devemos também considerar “fechado/esférico/forquilha”. Com a análise de imagens, 

como as que estão apresentadas aqui, fica claro que os ninhos são também ovalados e, com 

a disponibilização de medidas é possível que apareçam mesmo ninhos alongados. 

Indicamos também, segundo proposta de Simon & Pacheco (2005) com base nas imagens 

analisadas e observações de campo (MAC): “fechado/ovalado/base”, 

“fechado/ovalado/forquilha” e “fechado/ovalado/pendente”. Referências: Taczanowski 

(1884), Fraga & Narosky (1985), Hilty & Brown (1986), Oniki & Willis (2003), Greeney 

et al. (2004a), De la Peña (2005, 2013b, 2016), Lopes et al. (2013). 
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Figura 32. Adulto de Pachyramphus castaneus próximo ao ninho. Miracatu, SP, Brasil. 20 

de dezembro de 2013. Imagem: Emerson Kaseker. 
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Figura 33. Adulto de Pachyramphus castaneus acima do ninho. Tapiraí, SP, Brasil. 02 de 

novembro de 2015. Imagem: Marcelo de Brito. 
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Figura 34. Adulto de Pachyramphus castaneus próximo ao ninho, construído ao lado de 

um grande vespeiro. Campos do Jordão, SP, Brasil. 02 de novembro de 2011. Imagem: 

Marco A. Crozariol. 

 

 

Pachyramphus major (Cabanis, 1847). Ninhos construídos apoiados pela base e/ou 

emaranhados entre forquilhas verticais e ramos de árvores, cerca de 10m do solo, por 

exemplo, na copa densa de um Quercus sp. (Fagaceae). Um ninho mediu cerca de 35cm de 

altura externa, 22cm de profundidade externa e 23cm de largura externa, com 56cm total 

de circunferência, ovalado com abertura lateral superior (Gelis & Martínez 2000). A parte 

superior é quase plana, feita com tiras de cascas de árvores e parcialmente presa com sedas 

de ootecas de Lepidoptera. A maior parte do ninho é feita com liquens, “agulhas” de Pinus 

sp. (Pinaceae) e ramos. Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/base” e 
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“fechado/ovalado/forquilha”. Referências: Russel & Monson (1998), Gelis & Martínez 

(2000). 

 

Pachyramphus marginatus (Lichtenstein, 1823). Ninho apenas conhecido de uma imagem, 

estando o ninho em processo inicial de construção. Era no momento apenas um pequeno 

aglomerado de material vegetal seco, sem forma, mas aparentemente construído apoiado 

pela base sobre forquilha. Referências: Teixeira (2013). 

 

Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818). Junto com P. aglaiae uma das espécies com 

mais informações reprodutivas disponíveis na literatura dentro do gênero. Nidificam, na 

maioria das vezes, em extremidades de galhos, apoiados pela base e/ou encaixados entre 

ou sobre forquilhas verticais ou horizontais. São feitos em arbustos ou árvores isoladas ou 

nas bordas de mata. Há citações da utilização de pitangueira (Eugenia sp. - Myrtaceae), em 

salgueiro (Salix sp. - Salicaceae), Cassia spectabilis (Fabaceae), Croton draco 

(Euphorbiaceae) e em trepadeiras como Struthanthus sp. (Loranthaceae), entre 3 e 18 

metros acima do solo. O ninho apresenta forma globular, alguns ovalados e/ou piriformes, 

bem volumosos e com uma entrada lateral presente na metade inferior do ninho, protegida 

acima por um pequeno alpendre. São inúmeros os tipos de materiais usados nas 

construções, o que faz com que eles variem bastante também quanto ao seu tamanho. 

Parece que quando encontra algum material de preferência, como Usnea sp. 

(Parmeliaceae), Tillandsia usneoides (Bromeliaceae) ou musgos, constrói o ninho quase 

inteiramente desse material. No geral, usam inúmeros tipos de materiais vegetais, como 

folhas secas, incluindo de bambus, lascas de folhas de palmeiras ou gramíneas (algumas 

com até 33cm), inflorescências pequenas de Myriocarpa sp. (Urticaceae), painas, cascas de 

árvores, talos etc. Embora utilize com frequência materiais grosseiros, são quase sempre 
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macios e maleáveis, raramente usando materiais mais duros, como galhos e ramos secos. A 

parte superior dos ninhos tende a ser mais frouxa e carregada de material, normalmente 

menos organizadas (ex. Figura 35) e com maior quantidade de tipos de materiais 

misturados, podendo ser encontrados penas, bem como materiais de origem antrópica, 

como fios de nylon e tiras de pano. Um ninho encontrado por Goeldi (1894) na serra dos 

Órgãos, RJ, e outro encontrado em Pernambuco por Buzzetti & Silva (2008), apresentavam 

algumas peles de serpentes. A câmara parece ser ocasionalmente forrada (e.g. com folhas 

secas de Typha sp. - Typhaceae). Suas medidas variam entre: 17 e 25cm de largura externa, 

16 e 18cm de profundidade externa e 17 e 30cm de altura externa; a câmara oológica mede 

7,5cm de altura, entre 6 e 6,4cm de largura e 7,5cm de profundidade; a entrada mede entre 

2,9 e 3,8cm de altura por 4,5cm de largura. Sick (1997) cita a espécie ocupando um ninho 

de Myiozetetes similis. Também é frequente nidificar próximo a vespeiros (Haverschmidt 

1957b - Figura 35) ou ninhos ativos de aves de rapina (e.g. Ictinia plumbea, Rupornis 

magnirostris, Heterospizias meridionalis, Chondrohierax uncinatus - Accipitridae etc.). 

Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/base” e “fechado/ovalado/forquilha”. 

Referências: Goeldi (1894), Euler (1900), Allen (1905), Hartert & Venturi (1909), Pereyra 

(1927, 1938), Snethlage (1928), Skutch (1954, 1969a), Haverschmidt (1955, 1957b), 

Mitchell (1957), Wetmore (1972), Short (1975), Willis & Eisenmann (1979), Fraga & 

Narosky (1985), Whittaker (1995), Sick (1997), Höfling & Camargo (1999), Belton 

(2000), Leiva et al. (2004), Greeney et al. (2004a), De la Peña (2005, 2013b, 2016), Di 

Giacomo (2005), Buzzetti & Silva (2008). 
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Figura 35. Fêmea adulta de Pachyramphus polychopterus sobre o ninho, construído 

próximo de um vespeiro. Nepomuceno, MG, Brasil. 31 de dezembro de 2013. Imagem: 

José E. Camargo. 
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Pachyramphus albogriseus Sclater, 1857. Geralmente está assentado em uma forquilha 

vertical próximo da ponta de troncos ou de galhos de árvores (e.g. Ceiba trichistandra - 

Malvaceae, Prosopis juliflora e Albizia guachapele - Fabaceae e Capparis heterophylla - 

Capparaceae), entre 7 e 20 metros acima do solo. É um ninho globular e volumoso, com 

entrada em uma das laterais, às vezes próximo a parte inferior. É construído principalmente 

com materiais macios, como tiras flexíveis, folhas secas, pequenos gravetos e alguns 

musgos, além de pedaços de cipós e outras fibras vegetais. Medidas indiretas de quatro 

ninhos feitas por Knwolton (2010) foram de cerca de 35cm (entre 25 e 45cm) de diâmetro 

externo e de 30cm (entre 20 e 40cm) de altura externa. Simon & Pacheco (2005): 

“fechado/ovalado/base” e “fechado/ovalado/forquilha”. Referências: Knowlton (2010), 

del Hoyo et al. (2014). 

 

 

4.1.5.2. SUBFAMÍLIA PTILOCHLORINAE 

 

Schiffornis Bonaparte, 1854 

Schiffornis major Des Murs, 1856. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838). Há apenas uma descrição de ninho em del Hoyo 

et al. (2014), através de um ninho encontrado em Brasília, Distrito Federal, em 19 de 

dezembro. O ninho era uma grande semiesfera feita com folhas e colocada a cerca de 3 

metros acima do solo em uma forquilha vertical de arbusto, com dois ovos. Pela imagem 

apresentada aqui e feita por A. Bianco (Figura 36) e pelas descrições de outras espécies do 

gênero, a descrição de del Hoyo et al. (2014) provavelmente não pertence a nenhuma 

espécie do gênero Schiffornis. O ninho encontrado por A. Bianco (2008) estava dentro de 
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uma grande abertura vertical no tronco de um feto arbóreo de Cyathea sp. (Cyatheaceae) e, 

pela imagem, parece forrar bastante a cavidade com folhas secas que forma uma rasa 

semiesfera. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: 

Bianco (2008), del Hoyo et al. (2014). 

 

 
Figura 36. Adulto de Schiffornis virescens no ninho. Urussanga, SC, Brasil. 18 de 

dezembro de 2008. Imagem: Alexandre Bianco.  

 

 

Schiffornis olivacea (Ridgway, 1906). Wetmore (1972) encontrou alguns ovos da espécie 

depositados no British Museum, esses ovos foram coletados por Davis em 22 de abril de 

1934, na Guiana, no rio Mahaicony. É descrito como “a nest in a hollow at the bottom of a 

cavity in a palm stump, on a lining of a layer of dead leaves, with a few fibers. The stump 

was about a meter and a half tall, with the hole near the top” [“ninho em oco no fundo da 

cavidade de um toco de palmeira, forrado com uma camada de folhas mortas com poucas 
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fibras. O toco estava a cerca de um metro e meio de altura, com a abertura próximo ao 

topo”]. Referências: Wetmore (1972). 

Schiffornis stenorhyncha (Sclater & Salvin, 1869). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Schiffornis turdina (Wied, 1831). Citado por Sick (1997) como um ninho construído numa 

concavidade de tronco partido e acolchoado com folhas secas, informação provavelmente 

retirada de Snethlage (1935), a qual consideramos ser a única descrição conhecida para a 

espécie. Referências: Snethlage (1935), Sick (1997). 

 

Schiffornis aenea Zimmer, 1936. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Schiffornis veraepacis (Sclater & Salvin, 1860). Conhecidos por cinco ninhos, construídos 

baixo, entre 0,5 e 1,4 metros acima do solo, sempre oculto entre folhas de palmeiras, entre 

os espinhos de palmeiras, emaranhados de cipós ou epífitas (e.g. Salpichlaena volubilis - 

Blechnaceae). O local, que normalmente se assemelha a um pequeno nicho e tem entrada 

lateral, é inicialmente forrado com muitas folhas em diferentes estágios de degradação, 

muitas delas apresentando apenas as nervuras; pode também usar gravetos, ramos, 

inflorescências velhas, gavinhas e outros materiais grosseiros. Em um caso, o ninho parece 

ter sido construído sobre outro ninho, provavelmente de Cyanocompsa cyanoides 

(Cardinalidae) (Skutch 1969a). Essa massa de folhas mediu, em um caso, 14cm de altura 

externa, possuindo folhas tão grandes quanto 22,8cm de comprimento por 8,9cm de 

largura. No topo dessa massa está à cavidade que forma a câmara oológica, que apresenta 

uma forma de semiesfera, forrada com radículas finas e filamentos fúngicos de coloração 

preta; um ninho foi forrado com partes de nervuras de folhas deterioradas, além de 

radículas finas de coloração marrom. Os ninhos medem cerca de 15 e 15,2cm de diâmetro 
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externo (cerca de 11,4cm de diâmetro se não somada às projeções de algumas folhas), 

entre 6 e 7,6cm de diâmetro interno, entre 10 e 14cm de altura externa e entre 6,3 e 7,0cm 

de altura interna. Uma cavidade mediu 4,4cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): 

“cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: del Toro (1952), Smithe & Paynter Jr. 

(1963), Skutch (1969a). 

 

Laniocera Lesson, 1841 

Laniocera rufescens (Sclater, 1858). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Laniocera hypopyrra (Vieillot, 1817). Há apenas uma descrição de ninho para a espécie. O 

ninho estava a 1,8 metros acima do solo em uma pequena árvore com cerca de 4m de 

altura. É uma semiesfera volumosa e internamente não forrada, feito com folhas secas e 

construído entre galhos de uma samambaia epífita que estava no tronco da árvore suporte. 

O ninho mediu 74mm de altura interna, 94 por 98mm de diâmetro interno e 100 por 

160mm de diâmetro externo [altura externa não disponível, provavelmente pela dificuldade 

na própria interpretação da arquitetura do ninho]. As paredes das partes superiores são 

muito finas, consistindo em uma única camada de folhas. Pela imagem presente no artigo o 

ninho é apoiado pela base entre forquilhas múltiplas e, na maioria, verticais. Simon & 

Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Londoño & 

Cadena (2003). 

 

Laniisoma Swainson, 1832 

Laniisoma elegans (Thunberg, 1823). Apenas uma breve citação de ninho em formato de 

semiesfera. Referências: Barber & Rice (2007). 
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4.1.6. FAMÍLIA PLATYRINCHIDAE 

 

Calyptura Swainson, 1832 

Calyptura cristata (Vieillot, 1818). Descrição de ninho não encontrada. 

 

 

Neopipo Sclater & Salvin, 1869 

Neopipo cinnamomea (Lawrence, 1869). Descrição de ninho não encontrada. 

 

 

Platyrinchus Desmarest, 1805 

Platyrinchus saturatus Salvin & Godman, 1882. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Platyrinchus cancrominus Sclater & Salvin, 1860. Seu ninho é encaixado firmemente em 

forquilhas verticais em arbustos do sub-bosque. Possui formato de semiesfera cônica com 

paredes finas, construído com finas gramíneas, tiras de cascas de árvores e pedaços de 

folhas. Internamente está forrado com fungos rizomorfos pretos. Referências: del Hoyo et 

al. (2014). 

 

Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818. Nidifica no interior das matas, frequentemente em 

grotas e com sub-bosque aberto, entre 45cm e 1 metro acima do solo, em arbustos. Os 

ninhos são fixados, na maioria das vezes, pela base em forquilhas verticais duplas ou 

triplas, em galhos finos. O ninho é uma semiesfera muito bem feita, construído 

internamente com crina vegetal (Marasmius sp. - Marasmiaceae) e outras fibras vegetais, 
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normalmente bem escuras; externamente são recobertos com folhas secas (Figura 37), 

principalmente de taquaras, e boa quantidade de teias de aranha, fazendo com que o lado 

externo tenha uma coloração clara em contraste com a coloração preta do interior. As 

folhas que recobrem externamente o ninho também cobrem os galhos suportes, dando um 

aspecto bastante peculiar à construção. Segundo Buzzetti & Silva (2008), essas folhas 

externas “são previamente umedecidas e coladas uma a uma, de maneira que, quando 

secam, dão rigidez à toda a estrutura”. Alguns ninhos podem apresentar essas folhas 

prolongando-se abaixo da parte inferior, formando uma cauda. Os ninhos medem cerca de 

6cm de diâmetro externo, 4cm de diâmetro interno, entre 4 e 6,1cm de altura externa e 

4,2cm de altura interna. Um ninho depositado no Museu Phelps (COP-Tyra029) mediu: 

51,54mm por 49,23mm de largura externa, 48,94mm de altura externa e 40,38mm por 

34,95mm de largura interna, 25,7mm de altura interna. A descrição de Ihering (1900) está 

correta para a espécie, porém, esse mesmo autor cita em duas publicações posteriores 

(Ihering 1902, 1904) que a primeira descrição (de 1900) estava errada, tendo o ninho de P. 

mystaceus na verdade uma forma de bolsa suspensa. Certamente esse segundo ninho não se 

trata de P. mystaceus, mas provavelmente de alguma espécie do gênero Hemitriccus, de tal 

forma que, para P. mystaceus, apenas a publicação de 1900 está correta para esse autor, 

como já bem comentou Bertoni (1918). Snethlage (1928) dissipa esse erro de Ihering 

(1902, 1904). Sick (1957), em nota de rodapé [p.422], também comenta sobre o erro de 

Ihering (1902). Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. 

Referências: Ihering (1900, 1902, 1904), Bertoni (1918), Todd & Carriker Jr. (1922), 

Snethlage (1928), Belcher & Smooker (1937a), Wetmore (1972), Sick (1957, 1997), 

Marini et al. (2007), Buzzetti & Silva (2008), Studer (2015). Museu: COP-Tyra029. 
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Figura 37. Adulto de Platyrinchus mystaceus no ninho. São Miguel Arcanjo, SP, Brasil. 

15 de novembro de 2014. Imagem: Daniel Perrella. 

 

 

Platyrinchus coronatus Sclater, 1858. Os ninhos dessa espécie são encontrados dentro das 

matas em forquilhas verticais duplas ou triplas, em arbustos, entre 1 e 4 metros do solo (no 

entanto são raros acima dos 2 metros). Seu ninho é semelhante em forma e composição ao 

de outras espécies do gênero, uma semiesfera bem feita com fibras fúngicas (Marasmius 

sp. - Marasmiaceae), semelhantes à crina de cavalo, ou fibras de samambaias com 

aparência similar; também usam nervuras de folhas decompostas ou mesmo “esqueletos” 

de folhas inteiras, musgos e hepáticas ramificadas. Externamente é recoberto com liquens, 

pedaços de folhas e teias e/ou ootecas de aranhas; algumas vezes pode ficar pendurado 

material abaixo do ninho, em um caso esse material chegou a medir 38cm (Skutch 1960). 

Externamente um ninho mediu 7cm de diâmetro e 5cm de altura, internamente 3,8cm de 

diâmetro e 3,1cm de altura. Outros três ninhos mediram entre 5,7 e 7cm de diâmetro 
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externo, entre 5 e 8,2cm de altura externa, entre 3,1 e 4,4cm de diâmetro interno e 2,5cm 

de altura interna. Simon & Pacheco (2005). Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”, 

“cesto baixo/forquilha” ou “cesto alto/forquilha”. Referências: Carriker Jr. (1910), Penard 

& Penard (1910), Skutch (1960), Wetmore (1972), Willis & Eisenmann (1979). 

 

Platyrinchus flavigularis Sclater, 1862. Não consta nenhuma publicação com descrição dos 

hábitos reprodutivos da espécie. Porém, analisamos (MAC) um ninho na coleção Phelps, 

em Caracas, Venezuela (COP-Tyra009), coletado por Juan Ignacio Areta. Entrando em 

contato com esse pesquisador, o mesmo gentilmente encaminhou um manuscrito, já quase 

finalizado, com várias informações sobre a história natural da espécie, onde consta a 

descrição de um único ninho (o que está na coleção Phelps), que em breve deverá ser 

publicado, juntamente com Brian Schwartz (que encontrou um segundo ninho) e Tom 

Martin, (J.I. Areta, in litt., 10.IV.2016); esse segundo ninho não disponível no referido 

manuscrito (Areta et al., in prep.). Descrevemos aqui apenas alguns poucos detalhes do 

ninho, evitando assim retirar o ineditismo dessa publicação em preparação. O ninho é uma 

semiesfera rasa, com presença de cauda na parte inferior e apoiado pela base sobre 

forquilha quase horizontal. Embora os autores não citem teias de aranha, esse material foi 

observado no ninho analisado na coleção Phelps. Simon & Pacheco (2005): “cesto 

alto/forquilha”. Referências: Areta et al. (in prep.). Museu: COP-Tyra009. 

 

Platyrinchus platyrhynchos (Gmelin, 1788). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Platyrinchus leucoryphus Wied, 1831. Há apenas duas descrições de ninhos para a espécie, 

ambas semelhantes. O primeiro ninho estava fixado a 2,45 metros do solo e de maneira 

bem visível em uma forquilha vertical de uma jovem árvore isolada de Brunfelsia sp. 
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(Solanaceae) com 3,5m de altura. O ninho tinha forma de semiesfera coberta externamente 

quase toda com folhas de Chusquea sp. (Poaceae) trançadas com liquens fibrosos. A parte 

inferior do ninho também contém vários pequenos talos de Chusquea sp., estando o ninho 

apoiado pela base em uma espécie de plataforma formada pelo acúmulo de folhas de 

Chusquea sp. e de outras árvores. Na parte inferior do ninho pendem liquens fibrosos e 

mais folhas de Chusquea sp., com comprimento total de 160mm. O interior do ninho, 

forrando a câmara oológica, era bem tecido com liquens fibrosos e duas folhas pequenas e 

semidecompostas. O lado externo foi decorado com várias pequenas máculas formadas 

com uma espécie de “seda branca”, provavelmente feitas com teias de aranha. Esse ninho 

mediu 71 por 61mm de diâmetro externo, 50mm de altura externa [a cauda mediu 16cm e 

provavelmente não entrou nessa medida], 15mm de altura interna e 46 por 41mm de 

diâmetro interno. O segundo ninho estava a 4,5m do solo em uma forquilha vertical de 

uma pequena árvore de Guapira opposita (Nyctaginaceae), com 5,5 metros de altura, no 

sub-bosque florestal. O ninho tinha formato de semiesfera e mediu 4cm de altura externa 

(sem contar as folhas secas pendentes abaixo) e 6cm de diâmetro externo. Foi feito com 

fragmentos de folhas secas e coberto externamente com pequenos pedaços de cascas de 

árvores. Soltas, fibras secas de palmeiras Geonoma sp. (Arecaceae) pendiam abaixo do 

ninho, formando uma cauda bem conspícua. A câmara oológica mediu apenas 2cm de 

altura e foi completamente forrada com fungos rizomorfos pretos [provavelmente 

Marasmius sp. - Marasmiaceae]. Simon & Pacheco (2005), por algum erro de interpretação 

sugerem através da análise do artigo de Clay & Madroño (1997) que o ninho dessa espécie 

seria do tipo “cesto alto/forquilha”, o que é um erro, visto as medidas acima apresentadas. 

Dessa forma, os ninhos dessa espécie devem ser considerados como do tipo: “cesto 

baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Clay & Madroño (1997), Pizo 

(2003). 
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4.1.7. FAMÍLIA PIPRITIDAE 

 

Piprites Cabanis, 1847 

Piprites griseiceps Salvin, 1865. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Piprites chloris (Temminck, 1822). Basicamente conhecido de um único ninho, em 

construção (Lorenz & Toldeo 2014), para a forma P.c. grisescens. O ninho estava apoiado 

no fundo de uma cavidade no tronco de uma árvore de Aspidosperma carapanauba 

(Apocynaceae) (espécie que apresenta naturalmente inúmeras pequenas cavidades) a 7 

metros acima do solo. Inicialmente o ninho apresentava uma forma de semiesfera feita com 

musgos, se tornando mais volumoso com o passar dos dias. Infelizmente o ninho foi 

destruído, aparentemente, antes da sua finalização, não apresentando forro interno, por 

exemplo. A cavidade onde o ninho estava inserido mediu 12cm de altura e 7cm de largura, 

a entrada mediu 20cm de altura por 4cm de largura. O ninho, em si, mediu 15cm de altura 

externa, 5cm de altura interna e 4cm de largura externa. Há uma citação anterior de um 

ninho encontrado em um barranco de rio, que apresentava um formato de semiesfera, 

suportado por um galho estreito (Kirwan & Green 2011). Ambas as descrições de ninhos 

são ainda pouco informativas e como o primeiro ninho foi destruído antes da finalização, o 

mesmo poderia vir a apresentar um formato esférico, como aquele descrito para P. pileata. 

Referências: Kirwan & Green (2011), Lorenz & Toldeo (2014). 

 

Piprites pileata (Temminck, 1822). Um único ninho conhecido, encontrado em 12 de 

outubro de 2006 a 8 metros do solo, na lateral de uma grande forquilha de Ocotea 
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pulchella (Lauraceae) (Figura 38). O ninho tem formato ovalado, quase esférico, medindo 

15cm de altura por 14cm de largura e 13cm de profundidade. Apresentava uma entrada 

lateral que mediu 4cm de altura e 3cm de largura. Foi construído utilizando duas espécies 

de musgos (Neckeropsis undulata e Orthostichella versicolor - Neckeraceae) e poucas 

finas raízes. O chão e o interior das paredes do ninho foram forrados com o fungo 

Marasmius sp. (Marasmiaceae). Estava a cerca de 200m de um riacho em uma mata com 

cerca de 15-20m de altura. Visto que a forquilha utilizada possui grandes proporções, 

preferimos optar, utilizando a proposta de Simon & Pacheco (2005), o tipo 

“fechado/ovalado/base”. Referências: Cockle et al. (2008). 

 

 

Figura 38. Ninho de Piprites pileata. Missiones, Argentina. Imagem: Kristina Cockle. 
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4.1.8. FAMÍLIA TACHURISIDAE [não Tachurididae, segundo 

Franz (2015)] 

 

Tachuris Lafresnaye, 1835 

Tachuris rubrigastra (Vieillot, 1817). Ninho compacto e característico, feito em meio ao 

juncal, sendo o próprio junco (ex. Scirpus sp. - Cyperaceae) utilizado como basicamente 

único material, tanto para a construção do ninho quando para o suporte do mesmo. Pode 

também fixar seu ninho em hastes de Panicum prionitis (Poaceae), Typha sp. (Typhaceae) 

e Schoenoplectus californicus (Cyperaceae), dependendo da disponibilidade local. O ninho 

apresenta forma de semiesfera e, por estar fixado pela lateral e ser alongado verticalmente, 

tende a ter uma característica forma cônica (Figura 39). Na maioria das vezes apenas uma 

haste, relativamente grossa, sustenta o ninho, que se encontra entre 50cm e 1 metro acima 

do solo ou, o que é bem mais comum, da água. Os ninhos são construídos, como citado 

acima, com fibras de junco ou outras fibras vegetais finas, externamente recobertos com 

tiras de folhas secas, que são inseridas em estado úmido, dando um aspecto de cartolina 

quando seco. Internamente, tiras bem fina de gramíneas e juncos estão forrando a câmara 

oológica. As bordas do ninho são bem estreitas e uma cauda está ausente, já que todo 

material inserido na parte inferior do ninho encontra-se colada junto ao suporte. Pereyra 

(1938) acreditava que a espécie umedecia o material com saliva, o que parece não ocorrer. 

Os ninhos medem de 5,5 a 11cm de altura externa, de 4,5 a 6cm de diâmetro externo, 4cm 

de diâmetro interno e de 3,5 a 5,1cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto 

alto/lateral”. Referências: Sclater (1888), Lane (1897), Ihering (1900), Pässler (1922), 

Pereyra (1923), Devincenzi (1925), Wilson (1926), Hellmayr (1932), Pereyra (1938), Sick 
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(1997), Narosky & Salvador (1998), Leiva et al. (2004), De la Peña (2005, 2013b, 2016), 

Lüthi (2011). 

 

 
Figura 39. Adulto de Tachuris rubrigastra no ninho. Tavares, RS, Brasil. 19 de janeiro de 

2015. Imagem: José Luiz Santos. 

 

 

4.1.9. FAMÍLIA PIPROMORPHIDAE 

4.1.9.1 SUBFAMÍLIA PIPROMORPHINAE 

 

Pseudotriccus Taczanowski & Berlepsch, 1885 

Pseudotriccus pelzelni Taczanowski & Berlepsch, 1885. Apenas uma descrição de ninho 

para a espécie. Ninho encontrado ao longo de um pequeno córrego com cerca de 1 ou 2m 
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de largura. O ninho estava 1,5m da margem e, devido ao declive, estava 3m acima da 

superfície da água. O ninho apresenta formato globular, feito com musgos, tendo uma 

entrada lateral. As dimensões externas foram: 11cm de largura por 12cm de profundidade e 

16cm de altura. A abertura estava localizada na metade superior do ninho e estava 

parcialmente coberta por uma fina cortina de musgos, como um alpendre, que mediu 

2,5cm, fazendo com que a abertura estivesse voltada para a água. A abertura mediu 4,5cm 

de largura por 3cm de altura; a câmara oológica mediu 6,5cm de largura por 9cm de altura. 

A semiesfera interna que forma o chão da câmara oológica mediu 6,5cm de diâmetro por 

3,5cm de altura. O interior, apenas examinado de fora com auxílio de luz, parecia ser feito 

com musgos secos de coloração amarronzada e algumas poucas penas e fibras pálidas. O 

ninho estava fixado na lateral de uma jovem árvore com 1,5m de altura, estando o ninho 

apenas a 60cm acima do solo, onde a árvore apresentou 2cm de diâmetro. O ninho parecia 

ter sido incorporado no meio do musgo vivo na lateral da árvore e foi, provavelmente, 

construído internamente com musgos já pré-existentes ali. Pela classificação de Simon & 

Pacheco (2005) a melhor proposta é “fechado/esférico/lateral”, porém o ideal seria 

“fechado/ovalado/lateral”, infelizmente não indicado por esses autores. Pela classificação 

de Simon & Pacheco (2005) a melhor proposta é “fechado/esférico/lateral”, porém o ideal 

seria “fechado/ovalado/lateral”, infelizmente não indicado por esses autores. Referências: 

Greeney et al. (2005a). 

 

Pseudotriccus simplex (Berlepsch, 1901). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Pseudotriccus ruficeps (Lafresnaye, 1843). Conhecidos apenas dois ninhos provenientes 

do Equador e publicados em Greeney (2006a). Os dois ninhos foram feitos apenas com 

musgos e apresentavam formato similar ao descrito anteriormente para P. pelzelni, no 
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entanto, mais “puro” quanto ao material utilizado. Possuíam uma entrada lateral localizada 

na metade superior e a câmara oológica estava forrada finamente com folhas secas de 

Chusquea sp. (Poaceae). Dentro dessa camada de folhas havia uma semiesfera feita apenas 

com musgos secos e esparsamente forrada com penas de outras espécies de aves (ambos os 

ninhos apresentaram penas de Pipreola arcuata - Cotingidae). Um ninho estava fixado em 

uma pequena árvore jovem e o outro num ponto onde um cipó bifurcava. O ninho, no 

entanto, não parece ter sido fixado pela ave em nenhum lugar, tendo sido construído dentro 

de uma moita de musgos pré-existente e que crescia no substrato, preso então pela lateral. 

Estavam entre 1,1 e 1,3m acima do solo e 1 e 14m de distância de um pequeno córrego, 

que apresentava menos de 1m de largura. Um ninho mediu: 16cm de altura externa, 12cm 

de largura externa, 12cm de profundidade externa, 4,5cm a largura da abertura, 5cm a 

altura da abertura, 9cm de largura por 9cm de altura a câmara oológica, 5cm o diâmetro 

interno da semiesfera interna e 4cm de altura essa semiesfera interna. Assim como para P. 

pelzelni, pela classificação de Simon & Pacheco (2005) a melhor proposta é 

“fechado/esférico/lateral”, porém o ideal seria “fechado/ovalado/lateral”, tipo não indicado 

por esses autores Referências: Greeney (2006a). 

 

Corythopis Sundevall, 1836 

Corythopis torquata Tschudi, 1844. Há apenas uma descrição de ninho para essa espécie. 

O ninho é construído no solo e possui formato de forno. É coberto com a utilização de 

musgos tendo uma entrada lateral. Embora os musgos estejam inseridos na parte mais 

externa do ninho, ele é construído majoritariamente com folhas, gravetos e raízes de 

Leguminosae, tendo ainda, abaixo desse revestimento, uma camada de folhas em 

decomposição. É forrado internamente com finos rizomorfos. O ninho pesou 45g quando 

seco e mediu externamente 12cm de altura por 13,5cm de profundidade; a entrada mediu 
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5,5cm de diâmetro e a câmara oológica 9,5cm de profundidade, medido da entrada. Simon 

& Pacheco (2005): “fechado/forno/base”. Referências: Oniki & Willis (1980). 

 

Corythopis delalandi (Lesson, 1831). Assim como a espécie anterior, nidifica no solo 

florestal. Apenas um ninho descrito, que pesou 41,5g quando seco, mediu externamente 

84mm de altura, 156mm de largura e 128mm de profundidade; a abertura mediu 37mm de 

diâmetro e estava 32mm acima do nível do solo; internamente mediu 76mm de diâmetro da 

câmara e 27mm a profundidade da câmara oológica. O ninho é construído com materiais 

vegetais presentes na própria serapilheira, tornando o ninho muito bem camuflado. Possui 

formato de forno com três diferentes camadas: a base (apenas na porção inferior do ninho o 

isolando do solo e de difícil distinção da serapilheira, formado por amontoado de ráquis, 

raízes e folhas secas, depositados uma sobre as outras sem um arranjo muito definido com 

cerca de 5 e 20mm de espessura); o “corpo” (que forma uma camada contínua que envolve 

totalmente a câmara oológica, feita de ráquis entrelaçadas com fibras de folíolo de Euterpe 

edulis - Arecaceae, com espessura variando entre 10-25mm) e; a cobertura (feita com 

musgos verdes, folhas e gravetos secos distribuídos irregularmente sobre todo o corpo do 

ninho, variando entre 5 e 13mm de espessura). Simon & Pacheco (2005): 

“fechado/forno/base”. Referências: Simon & Pacheco (1996). 

 

 

Phylloscartes Cabanis & Heine, 1860 

Phylloscartes flavovirens (Lawrence, 1862). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824). Embora seja uma espécie relativamente 

comum, poucas descrições de ninhos estão disponíveis, uma delas errada (Dinelli 1918), 
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tratando-se na realidade de um ninho Tolmomyias sulphurescens, segundo Dabbene 

(1919). A primeira descrição, embora breve, mas que concorda com as outras conhecidas 

para a espécie, é citada por Ihering (1904) através de comunicação feita por Krone. Os 

ninhos dessa espécie são difíceis de caracterizar, principalmente quanto a sua forma de 

fixação no substrato. No geral, P. ventralis nidifica em árvores (e.g. Ocotea acutifolia - 

Lauraceae) entre 30cm e 20 metros acima do solo ou da água, com média de 4,5m (n=84, 

Auer et al. 2007). Os ninhos são fixados acima de forquilhas grossas ou mesmo em galho 

mais finos, também furcados. O ninho está inserido em meio a aglomerados de musgos, 

trepadeiras (Stigmatophyllum littorale - Malpighiaceae), Tillandsia usneoides 

(Bromeliaceae) ou mesmo enredeados entre ramos de Schinus sp. (Anacardiaceae) e Celtis 

sp. (Cannabaceae). Carlos O. Gussoni e Bruno G. Piato (com. pess.) encontraram um ninho 

fixado entre ramos de uma samambaia morta (Figura 40). Os ninhos apresentam um 

formato esférico, ovalado ou mesmo alongado, podendo estar pendurados, fixados 

lateralmente em aglomerados de vegetação ou mesmo tecidos entre forquilhas; possuem 

uma entrada lateral superior ou central, com um pequeno alpendre, na parte inferior do 

ninho costumam apresentar materiais suspensos, como uma continuação relaxada do 

próprio ninho, auxiliando na sua camuflagem. São construídos com fibras de Tillandsia 

usneoides, talos, fibras de trepadeiras circundantes, folhas secas, gavinhas, teias de aranha, 

folhas de Taxodium sp. (Cupressaceae), liquens e musgos; a câmara oológica é forrada 

principalmente com penas, às vezes radículas. As medidas dos ninhos, bem como o 

posicionamento da entrada, são normalmente difíceis de serem tomadas, visto que a massa 

toda possui material sobressalente. Um ninho mediu 14cm de altura externa, sem contar a 

cauda (que mediu 10cm), 11cm de largura externa, 9,5cm de profundidade, 2,5cm o 

comprimento do alpendre e a entrada mediu 4cm de largura por 3,5cm de altura. Um 

segundo ninho mediu 14cm de altura externa, 9,5cm de largura externa e a entrada 4cm de 
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largura por 2,5cm de altura; a altura da semiesfera interior mediu 5cm e o alpendre 1cm. 

Um terceiro ninho mediu 12cm de altura externa e 6 por 8cm de largura/profundidade, 

apresentando um curto túnel de acesso à câmara oológica com cerca de 2,5cm; a câmara 

mediu cerca de 4cm de diâmetro. Simon & Pacheco (2005): “fechado/esférico/forquilha”, 

“fechado/ovalado/forquilha”, “fechado/ovalado/pendente” ou 

“fechado/alongado/pendente”. Referências: Ihering (1904), Dinelli (1918), Dabbene 

(1919), Klimaitis (1984), Narosky & Salvador (1998), Belton (2000), Smith & Betuel 

(2006), Auer et al. (2007), De la Peña (2005, 2010, 2013b, 2016). 

 
Figura 40. Ninho de Phylloscartes ventralis com três ninhegos. Serra do Japi, Jundiaí, SP, 

Brasil. 30 de setembro de 2011. Imagem: Carlos O. Gussoni. 
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Phylloscartes virescens Todd, 1925. Há apenas uma menção sobre o ninho dessa espécie, 

como sendo fechado com entrada lateral. Referências: Restall et al. (2006). 

 

Phylloscartes beckeri Gonzaga & Pacheco, 1995. Não existe nenhuma descrição para o 

ninho dessa espécie. Porém, Ricardo Parrini (com. pess.) encontrou um ninho em Ibicoara, 

BA, em 26 de julho de 1995, numa altitude de cerca de 1150 metros (Figura 41). Dois 

indivíduos estavam próximos ao ninho, que se encontrava entre 6 e 8 metros do solo, em 

uma árvore rica em Tillandsia sp. (Bromeliaceae). O ninho era esférico e com ampla 

entrada lateral, construído com Tillandsia sp. (esse material foi visto sendo levado também 

para o interior do ninho). Um dos indivíduos foi observado coletando teias de aranha com 

o bico e levando ao ninho, provavelmente para forrar a parte interna. A massa de 

Tillandsia sp. parece ter sido toda emaranhada entre os ramos na ponta de um galho sem 

muitas folhas e o ninho, embora pendurado e com bastante material suspenso abaixo, 

parece não balançar, mas sim amparado por vários dos finos ramos, em forquilhas. 
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Figura 41. Ninho de Phylloscartes beckeri. Ibicoara, BA, Brasil. 26 de julho de 1995. 

Imagem: Ricardo Parrini. 

 

 

Phylloscartes kronei Willis & Oniki, 1992. Havia apenas duas breves descrições para o 

ninho dessa espécie, o primeiro (Remold & Ramos 1995) para um ninho em área de 

restinga pantanosa, com forma de “forno” e estava a 1,3 metros do solo em um arbusto 

baixo. O lado externo do ninho foi coberto com liquens e musgos e mediu externamente 
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cerca de 13cm de largura por 16cm de altura. A segunda menção foi feita por Straube et al. 

(2004), que não descrevem o ninho, apenas citam que a espécie “constrói ninhos discretos 

e caprichosamente tecidos, presos a forquilhas e construídos com material de origem 

vegetal, havendo predominância de folhas secas, liquens, musgos e outros itens 

delicados.”. Isso até a tese de doutorado apresentada por Gussoni (2014), onde 10 ninhos 

foram encontrados, todos fechados e com formato ovalado (Figura 42), dois deles 

pendentes, dois apoiados em forquilhas, três apoiados pela base/lateral/topo, um apoiado 

pela base/lateral e outro apoiado pela frente/lateral; quase todos os ninhos apresentaram 

uma cauda de folhas secas penduradas na parte inferior. Os ninhos foram construídos em 

arbustos do gênero Tibouchina (Melastomataceae), Clidemia (Melastomataceae), Eugenia 

sulcata (Myrtaceae), dois em Baccharis sp. secas (Asteraceae), dois em Tabebuia 

cassinoides (Bignoniaceae) etc. São construídos com folhas de gramíneas secas, 

externamente recoberto com musgos verdes e tudo unido com teias e ootecas de aranhas; 

internamente são forrados com painas. As médias de medidas dos ninhos foram: altura da 

árvore suporte: 2,76m (n=9; entre 1 e 4m); altura em relação ao solo 1,55m (n=10; entre 

0,48 e 2,7m); altura do ninho 11,08cm (n=8; entre 9,5 e 12,4cm), largura do ninho 8,1cm 

(n=8; entre 7 e 9,4), profundidade do ninho 7,66cm (n=8; entre 6,1 e 9,6); diâmetro do 

orifício de entrada 3,43cm (n=8; entre 2,4 e 4,4cm); altura interna da semiesfera que forma 

a parte inferior da câmara oológica 3,06cm (n=7; entre 1,75 e 4,5cm); diâmetro interno da 

câmara oológica 6,01cm (n=8; entre 5,5 e 7,7cm); alpendre 2,26cm (n=8; entre 0 e 6cm) e 

cauda 15,7cm (n=8; entre 0 e 30,8cm). Kirwan et al. (2010) consideram, baseados na 

descrição de Remold & Ramos (1995) o ninho como do tipo “fechado/esférico/lateral”. 

Gussoni (2014), embora não apresente os tipos de ninho separadamente, cita que são do 

tipo “fechado” e “formato ovalado”. Dessa forma, pela classificação de Simon & Pacheco 

(2005), podemos ter todos esses tipos de ninho para a espécie: “fechado/esférico/lateral”, 
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“fechado/ovalado/base”, “fechado/ovalado/forquilha” e “fechado/ovalado/pendente”. Os 

tipos “fechado/esférico/pendente” e “fechado/ovalado/lateral” também se encaixariam para 

a espécie, porém esses tipos não são propostos por Simon & Pacheco (2005). Referências: 

Remold & Ramos (1995), Straube et al. (2004), Gussoni (2014). 

 

 
Figura 42. Ninho de Phylloscartes kronei. Guaratuba, PR, Brasil. 21 de setembro de 2012. 

Imagem: Carlos O. Gussoni. 

 

 

Phylloscartes gualaquizae (Sclater, 1887). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Phylloscartes nigrifrons (Salvin & Godman, 1884). Descrição de ninho não encontrada. 
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Phylloscartes ceciliae Teixeira, 1987. A única descrição disponível na literatura sobre o 

ninho da espécie está em Collar et al. (1992). Descreve um ninho encontrado por B.M. 

Whitney em outubro de 1990, cerca de 6 metros acima do solo em uma árvore com cerca 

de 20m de altura. O ninho mediu cerca de 45cm de comprimento [altura externa?] e estava 

suspenso no tronco principal da árvore. Kirwan et al. (2010) apresenta algumas 

informações a mais sobre esse mesmo ninho, que consistia em três partes: uma com 10cm 

que fixava o ninho a árvore [cauda invertida?], a segunda que era a câmara do ninho 

lembrando uma bola com uma entrada lateral e, por último, uma cauda com cerca de 20cm 

de materiais pendurados abaixo, tudo construído com material similar a musgos. Gussoni 

(2014) então considera o ninho, através dessas descrições, como 

“fechado/globular[esférico, ovalado ou alongado?]/pendente”. Referências: Collar et al. 

(1992), Kirwan et al. (2010), Gussoni (2014). 

 

Phylloscartes superciliaris (Sclater & Salvin, 1868). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Phylloscartes flaviventris (Hartert, 1897). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Phylloscartes parkeri Fitzpatrick & Stotz, 1997. A única citação de ninho sobre essa 

espécie está presente em Gussoni (2014), de um ninho fotografado em Cusco, no Peru, por 

Roger Ahlman. O ninho estava a 6 metros do solo, foi feito de musgos e era 

“fechado/globular[?]/lateral”. Analisando a imagem desse ninho, que está disponível em 

http://www.pbase.com/ahlman/image/107062240, o mesmo está fixado próximo a uma 

grande forquilha no tronco principal, naturalmente recoberto de musgos. Provavelmente o 

ninho foi construído entre os musgos já pré-existentes na árvore. Referências: Gussoni 

(2014). 
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Phylloscartes roquettei Snethlage, 1928. Há apenas duas publicações sobre o ninho dessa 

espécie, ambos semelhantes no formato, mas diferentes quanto ao material usado e maneira 

de fixação. O primeiro ninho descrito para a espécie (Kirwan et al. 2004) estava 10 metros 

acima do solo em uma árvore na margem de um córrego, próximo de um termitário (1m de 

distância). O ninho era amplo e de forma globular, levemente distendido verticalmente 

com um curto tubo de entrada. Foi construído com finas radículas, ramos secos, liquens, 

gramíneas e um pequeno número de folhas secas. Estava fixado em um pequeno galho, 

quase na ponta do mesmo, e mediu cerca de 10cm de altura por 6 ou 7cm de largura. O 

segundo ninho (Albano 2009) (Figura 43), estava cerca de 8 metros do solo em um jatobá 

(Hymenaea sp. - Fabaceae) e foi construído principalmente com liquens, tendo sido 

empregado também teias de aranha. Esse ninho estava destruído, porém outro foi 

construído a 100 metros do primeiro e estava a 12m do solo. Referências: Kirwan et al. 

(2004), Albano (2009). 

 
Figura 43. Adulto de Phylloscartes roquettei no ninho. Caetité, BA, Brasil. 15 de outubro 

de 2009. Imagem: Ciro Albano. 
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Phylloscartes paulista Ihering & Ihering, 1907. Gussoni (2014) cita algumas informações 

para o ninho dessa espécie através de imagens, porém duas delas foram identificadas 

erradas e trata-se na verdade de Tolmomyias sulphurescens. Assim, o ninho ainda 

permanece não descrito para essa espécie. Kristof Zyskowski está descrevendo um ninho 

encontrado no Paraguai (in litt., 22.IX.2015). 

 

Phylloscartes oustaleti (Sclater, 1887). Há apenas uma breve citação do ninho dessa 

espécie em uma tabela de dissertação de mestrado (Lima 2008), descrevendo o ninho como 

sendo fechado e encontrado em área florestal. Entrando em contato com esse pesquisador 

(in litt., 01.X.2015), o mesmo nos passou algumas informações inéditas, que 

descreveremos adiante. Segundo A. Lima, o ninho apresentado por Costa (2010 - vide 

descrição adiante) é exatamente do mesmo aspecto dos dois ninhos encontrados por ele no 

Paraná. Um estava a 1,70m acima do solo e outro a 1,90m, ambos pendurados em galho 

sem ramificações. Apresentavam formato geral globular e, embora não medidos, pareciam 

ser esféricos, com a abertura em um túnel bem curto, voltada para baixo, mas em uma 

altura central em relação ao ninho como um todo. Continua informando que aparentemente 

os ninhos de P. oustaleti são um pouco maiores e mais volumosos quando comparados aos 

de P. ventralis, feitos principalmente de palhas/folhas secas e revestido externamente por 

uma camada de musgos verdes; na parte interna apresentava material mais suave, “que 

parecia ser aquelas fibras amarelas obtidas na região apical do ‘caule’ de pteridófitas, onde 

nascem as novas folhas.”. Informações adicionais puderam ser obtidas através da análise 

de fotografia, apresentada abaixo (Figura 44), com um indivíduo no interior de um ninho 

em estágio final de construção, feita por Fabrício Costa (disponível on-line em Costa 

2010). Esse ninho é fechado esférico com uma entrada lateral e pequeno alpendre acima da 

entrada. Aparenta ter sido construído com tiras de fibras vegetais secas, semelhante à palha 
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fina e algumas radículas; externamente coberto com musgos verdes. Algum tipo de 

“algodão” parece estar presente na parte interna do ninho, porém pela imagem não é 

possível identificar isso muito claramente. A melhor descrição desse ninho seria 

“fechado/esférico/pendente”, porém Simon & Pacheco (2005) não indicam esse tipo de 

ninho, sendo o que mais se aproxima o do tipo “fechado/ovalado/pendente”. Referências: 

Lima (2008), Costa (2010). 

 

 
Figura 44. Adulto de Phylloscartes oustaleti no ninho. Domingos Martins, ES, Brasil. 17 

de outubro de 2010. Imagem: Fabricio Costa. 

 

 

Phylloscartes difficilis (Ihering & Ihering, 1907). Há apenas uma descrição para o ninho 

dessa espécie, para 1 de dezembro de 2008 no Parque Nacional do Itatiaia, RJ, cerca de 

1.700m acima do mar. O ninho estava 1,2m acima do solo e suspenso num aglomerado 

natural de musgos, num tronco de árvore com cerca de 20cm de circunferência na altura do 
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peito, bastante recoberto de musgos nesse ponto. O ninho em si possuía uma longa entrada 

tubular com cerca de 10cm e apresentava formato globular. Foi construído basicamente só 

de musgos e internamente, aparentemente, com algumas radículas escuras. Segundo 

Kirwan (2009), se baseando na proposta de Simon & Pacheco (2005), o ninho da espécie é 

do tipo “fechado/retorta/pendente”. Referências: Kirwan (2009). 

 

Phylloscartes sylviolus (Cabanis & Heine, 1860). Espécie com ninhos relativamente bem 

descritos. Na maioria das vezes são colocados a grande altura do solo, entre 8 e 25 metros, 

em árvores altas como em uma Aspidosperma polyneuron (Apocynaceae) de cerca de 30 

metros de altura, Cedrela fiddilis (Meliaceae), Apuleia leiocarpa com cerca de 25 metros e 

Machaerium sp. (ambas Fabaceae), além de Araucaria angustifolia (Araucariaceae) 

também com cerca de 30 metros de altura. Os ninhos estão fixados, normalmente, em 

ramos verticais ou na lateral de troncos de grandes árvores entre moitas de epífitas, como 

Ripsalis sp. (Cactaceae), Philodendron sp. (Araceae), bromélias, samambaias, musgos 

(Figura 45) etc. Os ninhos apresentam um formato globular ovalado, com entrada lateral. A 

parte inferior da entrada de um ninho foi cerca de 3cm mais curta que a parte superior 

(Kirwan et al. 2010), formando assim um alpendre acima da entrada, que pode se tornar 

um túnel em alguns ninhos. São construídos principalmente com musgos, mas também 

usam Tillandsia sp., teias de aranha, fibras vegetais relativamente duras e liquens brancos e 

laranjas. A câmara oológica é forrada com fibras vegetais macias de coloração branca, 

provavelmente algum tipo de paina. Um ninho mediu externamente 86mm de altura, 65mm 

de largura, 85mm de profundidade e, internamente, a profundidade da entrada do túnel até 

o final da câmara 73mm. Um ninho foi construído cerca de 2 metros acima de um ninho 

ativo de formigas (Formicidae). Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente”. O 

tipo “fechado/ovalado/lateral” também se encaixaria para a espécie, porém esse tipo não é 
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sugerido por Simon & Pacheco (2005). Referências: Lower et al. (1996 [apud. Kirwan et 

al. 2010]), Narosky & Salvador (1998), Remold (2002), Kirwan et al. (2010), Brodati et al. 

(2010), Gussoni (2016). 

 

 
Figura 45. Adulto de Phylloscartes sylviolus na entrada do ninho. Ribeirão Grande, SP, 

Brasil. 16 de janeiro de 2016. Imagem: Rogério Machado. 

 

 

Pogonotriccus Cabanis & Heine, 1860 

Pogonotriccus poecilotis (Sclater, 1862). Existem apenas duas publicações que tratam 

sobre a nidificação da espécie, uma quase certamente errada. A primeira (Willis 1988) cita 

apenas a observação de um indivíduo levando para um pequeno “copo” de teias de aranha 

e fios, que eram afundados em um denso tufo de musgos, 3,5 metros do solo, em uma 
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liana. A segunda descrição (Londoño & Muñoz 2006) muito provavelmente não se trata de 

um ninho de P. poecilotis, mas sim de Leptopogon superciliaris, caso já discutido por 

alguns autores (ver Greeney 2009 e Kirwan et al. 2010), fato que também concordamos. 

Por fim, há um vídeo de um adulto chegando ao ninho para alimentar o ninhego (Olmstead 

2007); o ninho estava no tronco de uma árvore bastante coberta de musgos, estando o 

ninho entre os musgos, como um “copo” na lateral da árvore e protegido acima por 

musgos. Pela imagem não é possível entender bem a arquitetura do mesmo. Provavelmente 

o ninho dessa espécie é uma semiesfera construída entre epífitas ou estruturas similares, 

sendo que a presença ou ausência de uma cobertura possa estar relacionada com o próprio 

local escolhido para a construção do ninho. No entanto, mais informações são necessárias 

para esclarecer isso. Referências: Willis (1988), Londoño & Muñoz (2006), Olmstead 

(2007). 

 

Pogonotriccus chapmani (Gilliard, 1940). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Pogonotriccus ophthalmicus Taczanowski, 1874. A primeira descrição de ninho para a 

espécie foi feita por Hilty & Brown (1986), de um ninho em forma de semiesfera feito de 

musgos e fixado cerca de 18 metros acima do solo, em uma forquilha em pequeno galho. 

Essa publicação parece estar errada ou mesmo o ninho ainda em estágio inicial de 

construção (Londoño & Muñoz 2006, Greeney 2009, Kirwan et al. 2010). Dessa forma, a 

primeira descrição confirmada de um ninho completo foi publicada por Greeney (2009). O 

ninho uma esfera compacta de musgos, com uma entrada lateral coberta com um pequeno 

alpendre; fixado entre um musgo pré-existente e uma pequena trepadeira viva que crescia 

na lateral lisa, próximo de uma epífita, no tronco da árvore. Estava a 7 metros do solo e 

com o auxílio de um espelho foi possível ver a câmara oológica, que foi forrada com 
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penas. Não foi possível medir o ninho, porém estimasse cerca de 3cm o diâmetro da 

entrada, com o interior da câmara com cerca de 4 ou 6cm de altura; externamente deve 

medir cerca de 15cm de altura por 10cm de largura. Esse mesmo autor cita ainda um ninho 

coletado da espécie no Peru, por T. Schulenberg, e depositado em coleção, sendo o mesmo 

semelhante ao encontrado por ele. Principalmente quanto à localização, fixado pela lateral-

traseira, ao longo de um tronco de árvore. Assim como para Phylloscartes sylviolus, pelas 

propostas de Simon & Pacheco (2005) o ninho pode ser considerado como do tipo 

“fechado/ovalado/pendente”, porém também se encaixaria no tipo 

“fechado/ovalado/lateral”, esse último não sugerido por Simon & Pacheco (2005). 

Referências: Hilty & Brown (1986), Greeney (2009). 

 

Pogonotriccus venezuelanus Berlepsch, 1907. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Pogonotriccus lanyoni (Graves, 1988). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Pogonotriccus orbitalis (Cabanis, 1873). Descrição de ninho não encontrada. Uma foto de 

ninho globular feito de musgos é apresentada em Londoño (2014). 

 

Pogonotriccus eximius (Temminck, 1822). São poucas as descrições para o ninho da 

espécie, a primeira feita em 1901, por Bertoni. Esse autor, no entanto, utiliza o termo em 

espanhol “almásigo” para descrever a forma do ninho, na íntegra: “parecía un almásigo de 

musgos verdes...” (Bertoni 1901). Foi possível resgatar apenas a terminologia “almácego”, 

provavelmente uma evolução do próprio termo, que parecem ser canteiros ou tabuleiros, 

pequenas parcelas do viveiro onde se fazem as sementeiras (Souza 1973). Pode ser então 

que o autor estivesse se referindo aos recipientes usados para se germinar plantas. Um 
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complicador é que há vários formatos de almácigos, não sendo o autor muito feliz com o 

uso da terminologia para a descrição de um ninho em formato oblongo. No “Wikcionario” 

em espanhol, disponível em <https://es.wiktionary.org/wiki/alm%C3%A1cigo>, o termo 

“almácigo” resgata além de algumas espécies vegetais (como Pistacia atlantica - 

Anacardiaceae, ou varias espécies da família Burseraceae) novamente os “Recipiente, 

bolsa de plástico, caja, etc., en donde se realiza la germinación y crecimiento de algunas 

semillas”. Pelo fato de algumas espécies de plantas terem também esse nome, não 

descartamos a possibilidade de que o autor tenha se baseado na forma de algum tipo de 

fruto conhecido regionalmente. De qualquer forma, Kirwan et al. (2010) comenta sobre a 

descrição de Bertoni: “was a mossy oven-shaped ball constructed against a tree trunk, and 

clearly could be considered closed/retort/lateral in architecture” [era uma bola de musgos 

em forma de forno construído contra o tronco da árvore e claramente poderia ser 

considerado como fechado/retorta/lateral em arquitetura], bem como numa versão em 

espanhol do mesmo artigo, disponível em <http://www.academia.edu/17911212>, “era una 

pelota de musgos con forma de horno construido contra un tronco de árbol, y claramente 

podría ser considerado cerrado/retorta/lateral en arquitectura.” [mesma tradução 

apresentada acima]. No entanto, entrando em contato com os autores, os mesmos não 

souberam explicar como chegaram a essa descrição. De qualquer forma, o ninho da espécie 

é construído entre 1 e 8 metros acima do solo e aderido nas laterais de troncos (e.g. 

Euterpe sp. - Arecaceae, ou Erythrina sp. - Fabaceae.) e bem camuflado entre os musgos 

que crescem no próprio local de fixação ou construídos desde o início (V.T. Lombardi, in 

litt., 24.IV.2016 - vide Figura 46). Os ninhos são como bolsas fechadas com entrada lateral 

protegida por alpendre ou esboço de pequeno túnel. Feito principalmente com musgos 

unidos com teias de aranha. O ninho de Bertoni (1901) mediu 30cm de comprimento por 

15cm de largura. Segundo Lombardi et al. (2010) o ninho pode ser classificado pela 
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proposta de Simon & Pacheco (2005) como do tipo “fechado/esférico/lateral”. Podemos 

ainda considerar o tipo “fechado/retorta/lateral”, bem como se encaixaria a proposta 

“fechado/ovalado/lateral”, essa última não indicada por Simon & Pacheco (2005). 

Referências: Bertoni (1901), Narosky & Salvador (1998), Lombardi et al. (2010). 

 

 

Figura 46. Ninho de Pogonotriccus eximius. Lavras, MG, Brasil. 24 de agosto de 2008. 

Imagem: Vitor Torga. 
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Mionectes Cabanis, 1844 

Mionectes striaticollis (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Há apenas uma publicação sobre 

os hábitos de nidificação da espécie. Os ninhos são suspensos em cipós finos, raízes, 

galhos inclinados ou outros pontos de fixação similares. Normalmente o vegetal suporte, 

no caso de cipós e raízes, está preso em algum ponto acima e abaixo do ninho, não 

balançando livremente. São encontrados entre 0,8 e 3 metros acima do solo, com média de 

1,4m, tanto em locais mais expostos como em vegetação fechada. Todos os ninhos (n=10) 

estavam a menos de 5 metros de córregos e cinco estavam diretamente acima da água. O 

ninho é pendente, de forma alongada e, normalmente com a parte inferior mais larga, que 

faz com que o ninho tenha uma aparência piriforme; a entrada é lateral. A câmara oológica 

é uma esfera bem tecida com musgos e fibras vegetais claras, forrada com painas, suspenso 

numa massa de musgos vivos fixada acima e pendente abaixo, normalmente formando uma 

cauda. A entrada está grosseiramente localizada no centro, frequentemente, mas não 

sempre, “encapuzada” com um alpendre, que pode se prolongar até as laterais da entrada. 

Usualmente alguns fios de musgos suspensos obscurecem a visão da entrada do ninho. 

Três ninhos mediram em média, externamente: 46,5cm de altura (somando a cauda abaixo 

e cauda invertida acima), 15,5cm de largura máxima, 15cm de altura sem as prolongações 

acima e abaixo do corpo da câmara, 15cm de profundidade. A entrada mediu no máximo 

5cm de largura e 4cm de altura. Internamente mediu 5cm de largura, 4cm de altura a 

semiesfera interior e 9cm de altura máxima. A média da cauda pendurada de musgos 

abaixo da câmara foi de 13,5cm e “cauda invertida” acima de 16,5cm. Simon & Pacheco 

(2005): “fechado/alongado/pendente”. Referências: Greeney et al. (2006a). 

 

Mionectes olivaceus Lawrence, 1868. Ninho suspenso com formato piriforme e entrada 

lateral, fixado nas pontas de cipós ou raízes, tanto livres quanto fixos nos dois extremos, 
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entre 0,4 e 2 metros do solo; muitas vezes nas bordas de barrancos e bases de grandes 

árvores. É externamente coberto com musgos verdes e o interior da câmara é forrado com 

fibras macias de coloração amarronzadas ou painas. Um ninho mediu externamente 14cm 

de altura, 12cm de largura e 12cm de profundidade, tendo mais 28cm de extensão de 

musgos acima e 14cm abaixo, como uma cauda, também feitos de musgos. A entrada mede 

4cm de largura por 3cm de altura e possui acima um alpendre, com cerca de 3,5cm, 

também feito de musgos. A câmara oológica mede 9,5cm de altura por 5,5cm de largura e 

3cm a altura da semiesfera que forra o chão da câmara. Um cipó onde o ninho foi fixado 

mediu 2,5mm em diâmetro. Dois ninhos por nós (MAC) analisados na coleção Phelps, 

Venezuela, tiveram as seguintes características: (COP-Tyra026 - Figura 47, esquerda) 

ninho fixado em liana fina com 2.6mm de espessura e que atravessa o ninho por completo, 

em uma das suas laterais; o ninho é grande para o tamanho da ave, medindo 50cm do ponto 

de fixação até o final da bolsa e 16cm de largura na altura da entrada do ninho, que é 

lateral, cerca de 13cm de profundidade (essa medida pode estar achatada pelo tempo na 

coleção). A abertura do ninho está 30cm abaixo do ponto de fixação (medido na parte 

superior da abertura) e 13cm acima da parte inferior (medido na parte inferior da abertura). 

Uma estrutura mais esférica no ponto onde se encontra a câmara oológica é mais firme e 

mediu 21cm de altura total. A abertura mediu 47,8mm de altura por 45,3mm de largura. 

Foi construído externamente com muitos musgos, aparentemente verdes quando 

construído. O interior foi todo forrado com painas e havia uma pequena curvatura para 

baixo, formando uma área côncava onde são colocados os ovos. O segundo ninho (COP-

Tyra027 - Figura 47, direita) estava também suspenso na ponta de uma liana (1,5mm de 

espessura), tendo forma de “gota” grande e alongada com entrada lateral pouco abaixo do 

centro. Mediu externamente 52cm de altura total, 19cm de largura por 13 de profundidade 

(achatado pelo armazenamento). Do ponto de fixação até a parte superior da abertura 
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mediu 33,5cm e da parte inferior da abertura até o final da cauda 12cm. A abertura mediu 

36,2mm de largura por 45,6mm de altura. O interior do ninho foi recoberto com painas. 

Ambos ninhos possuíam um prolongamento na sua parte superior, como uma cauda 

invertida. Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente” e/ou 

“fechado/alongado/pendente”. Referências: Belcher & Smooker (1937a), Wetmore 

(1972), Greeney & Gelis (2007). Museus: COP-Tyra026, COP-Tyra027. 

 
Figura 47. Ninhos de Mionectes olivaceus, Coleção Phelps, Venezuela. Esquerda: COP-

Tyra026; direita: COP-Tyra027. Imagens: Marco A. Crozariol. 
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Mionectes oleagineus (Lichtenstein, 1823). A espécie nidifica na maioria das vezes acima 

ou bem próximo de riachos dentro da floresta, estando o ninho suspenso e fixado nas 

pontas delgadas de lianas, galhos e raízes aéreas que se assemelham com cordas, em 

epífitas etc. Pode nidificar em raízes de barrancos ou na vegetação que cresce sobre as 

rochas úmidas. Estão documentados ninhos em plantas das famílias Violaceae, 

Maranthaceae, Sapindaceae, Euphorbiaceae (Pogonophora sp.) e Rubiaceae. Os ninhos 

estão frequentemente baixos, ocasionalmente os materiais pendentes na parte inferior do 

ninho chegam a tocar o solo (Skutch 1960); há registros de ninhos a 7 metros de altura com 

relação ao solo, mas a maioria deles estão entre 1,2 e 1,5m ou menos. Os ninhos são 

pendentes com formato piriforme e uma entrada lateral coberta acima por alpendre e, 

quando olhado por fora, se assemelha a uma grande massa de musgos. Pode-se notar três 

distintas camadas em sua construção: a mais externa que recobre o ninho todo, além de ser 

o ponto de fixação acima formando uma “cauda invertida” e o alpendre, é feita com 

bastante musgos verdes e às vezes algumas hepáticas; a camada intermediária e que forma 

a fundação principal do ninho é construída com um material semelhante a “fio”, feito por 

exemplo com pistilos de inflorescências de espécies de árvores do gênero Myriocarpa 

(Urticaceae) (Skutch 1960) bem como com pedaços de esqueletos de folhas, fibras de 

radículas e outras fibras vegetais finas e, por último; a camada mais interna e que forra a 

câmara oológica, é construída com finas fibras de cascas de árvores secas e/ou fibras de 

coloração brilhante de palmeiras, sempre uma camada bastante macia. Não são muitas as 

medidas dos ninhos disponíveis para a espécie, sendo que a espessura da parede (com as 

três camadas) mede entre 1,2 e 2,5cm, a altura externa entre 30,4 e 35,5cm (sem contar o 

material pendente abaixo; alguns feitos com inflorescências marrons de Myriocarpa sp. 

podem chegar a medir até 90cm, fazendo com que o comprimento total do ninho chegue a 

1,2 metros) e cerca de 8,9cm de diâmetro externo no ponto mais estreito. A abertura de 
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entrada mede cerca de 3,8cm de diâmetro e a câmara oológica, que possui formato 

elipsoidal, mede cerca de 10,1cm de altura por 6,3cm de diâmetro e está localizado no 

centro do ninho. O ninho descrito por Penard & Penard (1910) em “forma de concha” 

[original em holandês “komvormig”], deve ser um erro. Simon & Pacheco (2005): 

“fechado/ovalado/pendente” e/ou “fechado/alongado/pendente”. Referências: Cherrie 

(1893), Penard & Penard (1910), Beebe et al. (1917), Snethlage (1928, 1935), Belcher & 

Smooker (1937a), Dickey & van Rossem (1938), Pinto (1953), Skutch (1960), Wetmore 

(1972), Snow & Snow (1979), Oniki & Willis (1983), Studer (2015). 

 

Mionectes macconnelli (Chubb, 1919) [inclui M. roraimae, recentemente elevado à espécie 

(vide Hilty & Ascanio 2014)]. São poucas as informações sobre o ninho da espécie, 

normalmente encontrados sobre igarapés com formatos globulares, feitos com rizomorfos. 

Possui uma entrada lateral e estão suspensos em cipós ou ponta de galhos, entre 1 e 1,5m 

acima da água; um ninho apresentado por Pinto (1953) estava tão baixo que sua 

extremidade inferior estava encostada na superfície da água. Willis et al. (1978) descrevem 

os ninhos dessa espécie, e parecem diferir muito quanto ao material e aparência, mas, até 

onde os autores puderam observar, nenhum era de M. oleagineus, que habita a mesma área 

e é bastante semelhante em plumagem. Um dos argumentos é que a presença de musgos, 

que são comuns nos ninhos de M. oleagineus, estavam geralmente ausente nos locais onde 

os ninhos de M. macconnelli foram encontrados. Os ninhos possuíam um curto túnel de 

entrada que se inclina um pouco para baixo e da acesso a câmara oológica, que é feita com 

materiais vegetais macios. Batista (2013a, 2013b) apresenta duas imagens da ave chegando 

em um ninho durante sua construção e, assim como citado por Willis et al. (1978), o ninho 

não apresentava musgos na sua parte externa, ao menos nessa fase da construção (vide 

Figura 48). O mesmo foi construído sobre um pequeno riacho, apresentou forma globular 
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ovalada e foi feito com talos (alguns bem grossos), fibras vegetais variadas, folhas secas 

(algumas grandes e pendendo na parte inferior do ninho), rizomorfos etc. Simon & 

Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente” e/ou “fechado/alongado/pendente”. 

Referências: Pinto (1953), Haverschmidt (1972b), Willis et al. (1978), Batista (2013a, 

2013b). 

 

 
Figura 48. Adulto de Mionectes macconnelli chegando no ninho. Oriximiná, PA, Brasil. 

10 de dezembro de 2013. Imagem: Ediego Batista. 

 

 

Mionectes rufiventris Cabanis, 1846. Os ninhos dessa espécie são colocados quase sempre 

acima ou próximos da água (Figura 49), dentro da mata, suspensos em pontas de cipós 

(e.g. de Commelinaceae), em raízes de árvores que saem dos barrancos ou entre as rochas 

ou ainda em folhas secas de Pteridium sp. (Dennstaedtiaceae). Em um ninho, as finas 

radículas do cipó de apoio continuaram crescendo sobre o ninho, aumentando ainda mais 
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sua fixação. Estão distribuídos entre 0,7 e 1,8 metros do solo; Aguilar et al. (2000) 

apresentam uma média de 1,36 ± 0,87m (n=11), sem informar os extremos de variação. Os 

ninhos são fixados ao suporte com o auxílio de fibras vegetais escuras, provavelmente 

rizomorfos, que também constituem grande parte da composição estrutural do ninho, e 

musgos, que recobrem a maior parte do exterior dos ninhos. A câmara oológica pode 

apresentar muitas camadas, Bencke (1995) chegou a identificar até sete em um ninho e 

quatro em outro. A camada mais externa era composta basicamente de musgos frescos em 

um ninho e musgos secos em outro, logo abaixo havia uma rede descontínua de pequenas 

radículas e rizomorfos acompanhada de outra camada de musgos frescos (não sendo essas 

duas camadas bem distintas em um dos ninhos), as próximas camadas foram 

progressivamente menos extensas e não cobriam a parede da câmara por toda sua extensão, 

a primeira delas composta com palhas secas e macias de origem desconhecida (na lupa 

parecem veias de folhas de gramíneas em decomposição e esteve presente em duas 

distintas camadas em um ninho, misturado com radículas e rizomorfos na camada mais 

interna); o forro em si consistiu em uma fina semiesfera de fibras escuras cobertos por uma 

delgada camada de palhas macias (que esteve ausente em um dos ninhos) e parte do 

material que compunha a parte mais superior da câmara pode se projetar pra fora, acima da 

entrada. O material todo é de difícil identificação, mesmo sob a lupa, estando presentes 

fungos rizomorfos e também Tillandsia sp. (Bromeliaceae). As pequenas variações entre o 

material usado nos ninhos devem ser relativas aos construtores e disponibilidade de 

material no local de construção. No geral, possuem forma piriforme e alongada com uma 

entrada lateral, apresentando um alpendre feito de musgos na parte superior da mesma. 

Aguilar et al. (2000) exibem algumas medidas para os ninhos da espécie, como se segue: 

altura externa 47,5 ± 5,2cm (n=4), largura externa 11,9 ± 2,2cm (n=3), altura da entrada 

4,5 ± 0,4cm (n=4), largura da entrada 4,2 ± 1,1 (n=4). Bencke (1995) cita um ninho com 
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85cm de altura externa por 18cm de largura externa. Há uma citação interessante feita por 

Castelino & Saibene (1989) e Salvador (2014), que encontraram Mionectes rufiventris 

ocupando um ninho de Leptopogon amaurocephalus de uma temporada reprodutiva 

anterior. Esses ninhos estavam colocados em um barranco pequeno ao lado de um pequeno 

córrego. Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente” e/ou 

“fechado/alongado/pendente”. Referências: Ihering (1904), Castelino & Saibene (1989), 

Bencke (1995), Aguilar et al. (2000), Marini et al. (2007), Salvador (2014), Di Sallo & 

Bodrati (2015). 
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Figura 49. Ninho de Mionectes rufiventris. São Miguel Arcanjo, SP, Brasil. 04 de 

dezembro de 2013. Imagem: Daniel Perrella. 
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Leptopogon Cabanis, 1844 

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846. Espécie com os hábitos reprodutivos 

relativamente bem conhecidos. A descrição mais antiga que pudemos encontrar para a 

espécie foi dada por Euler (1900), no entanto esse autor descreve o ninho como sendo para 

a espécie “Elainea brevipes”. Esse táxon, descrito como Muscicapa brevipes Wied, 1831, 

parece se tratar na verdade de um jovem exemplar de Neopelma aurifrons (vide Allen 

1889, Ihering 1900, Camargo 1986, Whitney et al. 1995 e Kirwan & Green 2011 sobre o 

assunto), de forma que não sabemos como Euler chegou à conclusão de que o ninho por 

ele encontrado pertencia àquela espécie. Todas as características do ninho descrito por 

Euler (1900), somado a coloração e medidas dos ovos e localidade de onde provem o 

material (Cantagalo, RJ), indicam que esse autor cometeu um erro de identificação e 

descreve na verdade informações sobre L. amaurocephalus, como já sugerido por Bertoni 

(1918). Esse fato levou Ihering (1914a, 1914b) a acreditar que a descrição dele feita em 

1914 era a primeira para a espécie. Dessa maneira, considera-se aqui a descrição de Euler 

(1900) como sendo de L. amaurocephalus. De maneira geral, a espécie fixa seu ninho pela 

parte superior em finas raízes (entre 3 e 8mm de diâmetro) de barrancos que estão 

protegidos naturalmente por cima (Figura 50), em raízes emergidas de árvores caídas ou 

mesmo na parte inferior de troncos caídos e que permaneceram na diagonal, bem como sob 

pontes ou manilhas (principalmente em áreas onde os barrancos naturais são escassos). A 

altura do ninho com relação ao solo ou água é baixa, variando conforme o local de 

nidificação. Simon (1997) encontrou uma média de 1,45 ± 0,7m (n=17) em barrancos na 

borda da mata criados pela abertura de estradas; 1,40 ± 0,56m (n=27) em barrancos no 

interior da mata ou sob troncos caídos e; 0,59 ± 0,35m (n=7) em barrancos naturais no 

interior da mata. Os ninhos possuem formato globular ovalado, com uma entrada situada 

na metade superior, assim como sua câmara oológica, que segue o mesmo formato; a 
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presença de alpendre acima da entrada não é constante. Simon (1997) também apresenta 

uma média das medidas dos ninhos conforme o local onde eles foram encontrados e, 

embora outros trabalhos apresentem medidas de ninhos, em especial Aguilar (2001), 

seguiremos aqui Simon (2007) pelo maior nível de detalhamento por ele apresentado. As 

medidas seguirão a sequência: em barrancos na borda da mata criados pela abertura de 

estradas (n=16), em barrancos no interior da mata ou sob troncos caídos (n=25) e, por 

último, em barrancos naturais no interior da mata (n=7). Altura externa: 175 ± 29,80mm, 

170 ± 17,30mm e 158 ± 11,80mm; profundidade externa: 119 ± 10,30mm, 118 ± 13,20mm 

e 118 ± 14,60mm; largura externa: 135 ± 14,00mm, 137 ± 18,50mm e 133 ± 11,20mm; 

largura interna da câmara oológica: 67 ± 7,70mm, 68 ± 7,00mm e 62 ± 5,00mm; altura 

interna da semiesfera que cobre o chão da câmara oológica: 49 ± 5,40mm, 49 ± 3,60mm e 

51 ± 4,90mm; diâmetro da entrada: 33 ± 3,30mm, 32 ± 3,60mm e 29 ± 2,80mm. O peso 

seco dos ninhos foi de 34,75 ± 7,18g (n=14), 32,80 ± 8,92g (n=21) e 27,25 ± 2,82g (n=6), 

respectivamente. Os materiais utilizados na construção são bastante diversos, variam de 

ninho pra ninho (provavelmente pela disponibilidade de materiais do local) e estão 

basicamente separados em três camadas. A camada mais externa e mais volumosa (cerca 

de 80% da massa do ninho) é construída principalmente com musgos (e.g. Lepidipilidium 

nitens - Hookeriaceae, Leocobrym albicans - Dicranaceae e Mittenothamnium elegantulum 

- Hypnaceae), escamas de Cyathea sp., (Cyatheaceae) e raízes delgadas; muitas vezes 

ootecas de Lepidoptera (e.g. Arctiidae) e/ou de aranhas estavam distribuídas por toda a 

superfície externa do ninho, bem como teias de aranha. Uma camada intermediária que 

engloba toda a parte interna superior e inferior do ninho, abaixo da camada onde são 

depositados os ovos, é feita com painas e semente de Forestonia sp. (Apocynaceae) e 

Pseudobombax grandiflorum (Bombacaceae). Por último, a camada mais interna que está 

presente apenas na parte inferior da câmara oológica e é onde os ovos ficam em contato, é 
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revestida com “palhas filamentosas” e, às vezes, algumas penas de aves maiores. Simon & 

Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente”. Referências: Euler (1900), Ihering (1914a, 

1914b), Bertoni (1918), Snethlage (1928), Moore (1944), Sick (1985, 1997), Castelino & 

Saibene (1989), Simon (1997), Narosky & Salvador (1998), Di Giacomo & López Lanús 

(2000), Aguilar (2001), Buzzetti & Silva (2008), Lopes et al. (2012), Maurício et al. 

(2013), Studer (2015). Museus: MNON-5484. 

 

 
Figura 50. Adulto de Leptopogon amaurocephalus no ninho, feito em raízes de barranco. 

Paraty, RJ, Brasil. 10 de dezembro de 2013. Imagem: Maira Motta. 

 

 

Leptopogon superciliaris Tschudi, 1844. Nidifica quase sempre próximo de córregos ou 

mesmo acima da água, pendurados em raízes de barrancos ou sob troncos caídos, entre 0,5 

e 3 metros de altura. O ninho é globular ovalado com uma abertura lateral central e 

alpendre acima da entrada. Assim como L. amaurocephalus, seu ninho é compacto e feito 

com muitos tipos de materiais. Externamente é coberto com musgos, liquens, pedaços de 
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painas, pedaços de cascas de árvores, folhas secas, fibras bem finas e escuras como crina 

de cavalo, às vezes penas e ootecas sedosas na parte externa. Internamente é forrado com 

painas, penas e/ou finas fibras de cascas de árvore. Um ninho analisado (COP-Tyra036) 

apresentou algumas formigas e outros insetos minúsculos pregados na parte externa do 

ninho; esse pequenos insetos não identificados parece que foram realmente inseridos pelas 

aves, porém as formigas podem ter se fixado ali após a coleta do ninho. Skutch (1967) cita 

que um ninho mediu externamente, contando prolongamento superior, 20,3cm de altura 

por 8,9cm de largura e 15,2cm de profundidade. Três ninhos em coleção (COP-Tyra011, 

Cop-Tyra032 e COP-Tyra036) mediram em média: 18cm de altura externa, 10cm de 

largura externa, 9,6cm de profundidade externa, 2,16cm o alpendre e 37,9 por 29,5mm a 

abertura. A publicação de Londoño & Muñoz (2006) para Pogonotriccus poecilotis, muito 

provavelmente se trata de um erro, sendo o ninho por eles descrito pertencente à 

Leptopogon superciliaris (vide Greeney 2009 e Kirwan et al. 2010). Aqui, no entanto, não 

utilizamos essa publicação visto que o ninho está depositado em uma coleção (Instituto de 

Ciencias Naturales da Universidad Nacional, em Bogotá, Colômbia - Catálogo #N-187) e 

poderá ser analisado com maiores detalhes. Simon & Pacheco (2005): 

“fechado/ovalado/pendente”. Referências: Belcher & Smooker (1937a), Skutch (1967), 

Londoño & Muñoz (2006), del Hoyo et al. (2014). Museus: COP-Tyra011, COP-Tyra032, 

COP-Tyra036, COP-Tyra037, COP-Tyra043. 

 

Leptopogon rufipectus (Lafresnaye, 1846). Há apenas uma publicação sobre a descrição do 

ninho da espécie. Todos os 32 ninhos descritos estavam ao lado de pequenos córregos em 

área montana, dentro da floresta. No geral, 88% dos ninhos estavam pendurados abaixo de 

barrancos na margem do córrego, 9% abaixo de grandes troncos caídos e inclinados e 3% 

(um ninho) abaixo de um beiral de rocha. Estavam suspensos por um único cipó ou raiz, 
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fixados na ponta ou no centro em forma de “U” desses suportes; um ninho foi fixado na 

parte de baixo de um ninho velho da própria espécie. A média da altura dos ninhos foi de 

1,7m (entre 0,8 e 4,5m) com apenas dois ninhos acima de 1,9m. Os ninhos eram quase 

esféricos e possuíam uma entrada lateral centralizada, com um alpendre acima. 

Ocasionalmente uma pequena quantidade de material ficava pendendo abaixo do ninho e 

normalmente uma “cauda invertida” acima da câmara está presente, fixando o ninho no 

suporte. O ninho é composto por vários materiais, sendo o alpendre e a cobertura mais 

externa composta por musgos secos e radículas pretas e marrons, tudo unido com teias de 

aranha. A câmara interna foi feita com musgos secos e o forro da câmara com fibras 

pálidas amarronzadas, painas e materiais de seda de aranha. Todos os ninhos tiveram um 

grande número (mais de 20) de ootecas vazias de aranha (Theridiidae), com coloração 

amarelada ou esbranquiçada. Os ninhos mediram, em média: 12cm de largura externa, 

14,6cm de altura externa, 11,3cm de profundidade externa, 5,8cm de “cauda invertida” e 

3,3cm de cauda, abaixo do ninho. A câmara oológica mediu internamente 6,1cm de largura 

por 9cm de altura; a altura da semiesfera que forma o chão da câmara mediu 4,3cm, o 

alpendre 5,8cm e a entrada cerca de 4cm de largura por 3,4cm de altura. Simon & Pacheco 

(2005): “fechado/ovalado/pendente”. Referências: Dobbs & Greeney (2006). 

 

Leptopogon taczanowskii Hellmayr, 1917. Descrição de ninho não encontrada. 

 

 

Taeniotriccus Berlepsch & Hartert, 1902 

Taeniotriccus andrei Berlepsch & Hartert, 1902. Descrição de ninho não encontrada. 
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Cnipodectes Sclater & Salvin, 1873 

Cnipodectes subbrunneus (Sclater, 1860). Muito pouco conhecido. Um ninho encontrado 

na floresta relativamente fechada próximo de um pequeno riacho. Estava a cerca de 2 

metros acima do solo e suspenso em raízes aéreas que pendiam da copa da árvore. Iniciou 

a construção com inflorescências de “Myriocarpa yzabalensis” (Urticaceae). Com a 

ampliação do ninho o mesmo deslizou pela raiz suporte e caiu no solo. Quando caiu o 

ninho era fechado e alongado, com formato semelhante ao de Onychorhynchus coronatus, 

porém mais volumoso e homogêneo, medindo cerca de 1 metro de altura externa por 

17,5cm de diâmetro externo; apresentou uma abertura lateral, onde provavelmente seria a 

câmara oológica. Simon & Pacheco (2005): “fechado/alongado/pendente”. Referências: 

Wetmore (1972). 

 

Cnipodectes superrufus Lane, Servat, Valqui & Lambert, 2007. Descrição de ninho não 

encontrada. 

 

 

4.1.9.2. SUBFAMÍLIA RHYNCHOCYCLINAE 

 

Rhynchocyclus Cabanis & Heine, 1860 

Rhynchocyclus brevirostris (Cabanis, 1847). Seu ninho relembra um monte de lixo 

acumulado na ponta de um galho pendente, bem conspícuo e semelhante ao ninho de 

Tolmomyias sulphurescens, porém bem mais volumoso, tanto pelo tamanho da ave que 

naturalmente exige um espaço maior quanto pelo tipo de material utilizado. São estruturas 

fechadas e retortas fixadas próximo da extremidade de galhos delgados ou, menos 
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frequentemente, em cipós pendentes, acima de locais abertos na mata. Os seis ninhos 

encontrados por Skutch (1960) estavam distribuídos entre 2,4 e 10,6 metros acima do solo, 

enquanto del Hoyo et al. (2014) citam entre 1,5 e 12m. Os ninhos são construídos como 

uma grande massa de fibras vegetais de vários tipos, algumas pretas, outras marrons e 

ainda outras bem claras, todo o material emaranhado e enredado (mas não tecido), 

apresentando uma tonalidade geral escura. Usa basicamente materiais secos, como fibras 

grosseiras e algumas folhas deterioradas, podendo apresentar musgos verdes e até 

pequenas orquídeas vivas na parte externa, bem como alguns pedaços com aspecto de 

papel. Espalhados pelas laterais dos ninhos estão presentes alguns pecíolos secos e 

atrofiados. Alguns ninhos possuem prolongamentos acima do ponto de fixação ao longo do 

ramo suporte, feito com fibras, folhas secas etc., com até 15cm ou mais. Não foi possível 

encontrar nenhuma descrição sobre o material usado para forrar a câmara oológica. Os 

ninhos apresentam uma forma “retorta” com uma câmara globular, de onde sai um longo 

tubo que está com a entrada voltada para o chão. Um ninho mediu externamente 20,3cm de 

diâmetro na parte inferior e 10cm de comprimento do tubo de acesso abaixo da câmara 

(Carriker Jr. 1910), outro ninho mediu, do ponto de fixação até a base de entrada do tubo, 

externamente, 35,5cm de comprimento, 15,2cm de profundidade e 12,7cm de largura, as 

duas ultimas realizadas na parte mais larga da câmara; o tubo de acesso mediu cerca de 

6,3cm de comprimento. A presente espécie também constrói “ninhos dormitórios”. Simon 

& Pacheco (2005): “fechado/retorta/pendente”. Referências: Carriker Jr. (1910), Skutch 

(1960), Rowley (1966), del Hoyo et al. (2014). 

 

Rhynchocyclus olivaceus (Temminck, 1820). Embora não seja espécie rara nos locais onde 

ocorre e seu ninho seja bastante conspícuo, poucas são as descrições disponíveis na 

literatura sobre os ninhos dessa espécie. Euler (1900) apresenta a descrição mais antiga 
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sobre o ninho da espécie, porém esse autor cita ter encontrado mais de 10 ninhos e, pelas 

medidas e materiais usados nos mesmos, parece na verdade descrever o ninho de 

Tolmomyias sulphurescens, espécie bem mais comum na área onde esse pesquisador atuou 

(Nova Friburgo, RJ). Ihering (1900) também chamou a atenção para esse fato, de forma 

que consideramos a descrição de Euler (1900) para R. olivaceus pertencentes a T. 

sulphurescens. Os ninhos são grandes massas de vegetais, em sua maioria secas (ver 

Figura 51), e fixados na ponta de galhos pendentes na mata (e.g., em Siparuna sp. - 

Monimiaceae), acima de locais abertos como clareiras ou trilhas, entre 1,6 e 3 metros 

acima do solo (um ninho quase tocava o solo após a chuva, voltando novamente ao estado 

inicial após estar seco). Algumas trilhas estão cheias desses ninhos (obs. pess. MAC, 

Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre, Rio Branco, Acre; 08 de outubro de 

2013), que podem ser para reprodução ou mesmo para dormitório. Os ninhos são feitos 

principalmente com rizomorfos pretos, ramos, folhas ou veias de folhas podres. O forro da 

câmara, tanto acima quanto abaixo, é de folhas secas e decompostas, muitas vezes estando 

presentes apenas as nervuras, bem como alguns filamentos longos, escuros ou claros (obs. 

pessoal MAC, 14 outubro 2013 - Figura 52). Gravetos podem estar fixados do lado 

externo. A entrada é longa e inclinada para cima, passando ao lado da câmara oológica e 

depois, na parte lateral-superior da câmara, o túnel se voltada para baixo, terminando 

finalmente na câmara. O material não é tecido, mas sim inserido ou enroscado entre a 

massa vegetal, frequentemente o material é inserido ao longo do galho suporte, por muitos 

centímetros. Possuem formato “retorto” e Sick (1997) cita que é como se fosse uma versão 

maior do ninho de Tolmomyias sulphurescens. Ihering (1900) cita que os ninhos medem 

cerca de 30cm de comprimento externo por 20cm de largura externa na base, feitos com 

fibras de Tillandsia sp. (Bromeliaceae) descascadas. Oniki & Willis (1983) descrevem as 

seguintes medidas: 18cm de diâmetro externo, 12cm de diâmetro interno e 16cm de altura 
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externa. Alguns ninhos podem estar próximos de vespeiros (ex. Chartergus sp. - 

Eumenidae). Constrói ninhos para dormitório, assim como a espécie precedente (Skutch 

1960). É possível que os ninhos da população R. olivaceus olivaceus da Mata Atlântica 

tenham características distintas daquelas amazônicas (J.E. Simon com. pess., 2013). Os 

ninhos dormitórios precisam também ser mais bem analisados e comparados com aqueles 

utilizados para fins reprodutivos. Simon & Pacheco (2005): “fechado/retorta/pendente”. 

Referências: Ihering (1900), Skutch (1960), Oniki & Willis (1983), Sick (1997), Kirwan 

(2009).  

 

Figura 51. Ninhos de Rhynchocyclus olivaceus. A seta vermelha na imagem da direita 

indica o local de entrada na parte inferior do ninho. Rio Branco, AC, Brasil. 08 de outubro 

de 2013. Imagens: Marco A. Crozariol. 
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Figura 52. Ninho de Rhynchocyclus olivaceus com ovos. Uma abertura foi feita na lateral 

do ninho para se observar o conteúdo e em seguida fechado. Notar material utilizado para 

forrar a câmara oológica. Rio Branco, AC, Brasil. 14 de outubro de 2013. Imagem: Marco 

A. Crozariol. 

 

 

Rhynchocyclus pacificus (Chapman, 1914). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Rhynchocyclus fulvipectus (Sclater, 1860). Do gênero é uma das espécies com o ninho 

melhor conhecido. São encontrados em florestas úmidas, muitas vezes com a vegetação 

coberta de epífitas (e.g. em Psammisia sp. - Ericaceae) e quase sempre acima da água, 

entre 2 e 12 metros de altura, suspenso na ponta de galhos finos (entre 1 e 3,2mm de 

espessura) de árvores. Os ninhos são estruturas fechadas e alongadas, com uma entrada 

tubular voltada para baixo. Em sua construção pode-se observar duas camadas principais 

(seg. Ocampo & Londoño 2011): a camada mais externa inclui material fixado 
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principalmente na parte superior do ninho, estando composta majoritariamente por longas 

fibras de Guadua sp. (Poaceae) (60%) bem como com musgos, folhas de samambaias e 

raízes secas, misturados com partes de cascas de árvores (40%), enquanto a camada mais 

interna é composta principalmente por folhas de Guadua sp. (95%) e finas raízes claras 

(5%). Um ninho, apresentado por Brumfield & Maillard (2007) foi construído com raízes 

finas, gramíneas, folhas secas, ramos e outras fibras vegetais; cerca de 70% desse ninho foi 

coberto com musgos vivos (Meteoridium remotifolium - Meteoriaceae, Porotrichum 

filiferum e Orthostichella versicolor - Neckeraceae, Phyllogonium fulgens - 

Phyllogoniaceae, Rhynchostegium cf. scariosum - Brachytheciaceae, Thuidium 

tomentosum - Thuidiaceae) e hepáticas (Marchesinia brachiata, Omphalanthus filiformis - 

Lejeuneaceae, Plagiochila longiramea - Plagiochilaceae, Radula cf. javanica - 

Radulaceae). Algumas medidas estão disponíveis na literatura e como seus tamanhos 

variam bastante, serão apresentados aqui separadamente. A média de alguns ninhos (por 

Ocampo & Londoño 2011) foram: externamente 147,5mm de “comprimento” [não 

especificado pelos autores o que eles consideram como “length”, possivelmente 

“profundidade”], 156,9mm de largura e 179,6mm de altura [também não especificado 

pelos autores, o que eles consideram como “height”, possivelmente a altura mesmo, visto 

que “length” poderia ser a profundidade, porém sem certeza] (n=5); a entrada mediu em 

média 44,4mm de comprimento [?] por 39mm de largura e, a largura do “copo” da câmara 

oológica mediu 122,5mm por 49,8mm de profundidade [?]. Dois ninhos medidos por 

Greeney et al. (2004b) apresentaram 70 e 52cm de altura externa com largura máxima de 

28 e 22cm e 33 e 25cm de profundidade, respectivamente; as câmaras oológicas eram 

quase esféricas e mediram externamente 14 e 15cm de altura por 14 e 12,5cm de largura, 

respectivamente; a entrada do tubo mediu 12 e 10cm de comprimento [do túnel] e 5 e 

4,5cm por 4 e 3,5cm de largura. Em um ninho o tubo se estendeu externamente até 4cm 
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abaixo da câmara oológica e outro 2cm. As medidas internas das câmaras foram de 9,5cm 

de altura em ambos os ninhos, com 8,5 e 6,5cm de largura com a altura interna da 

semiesfera que forma o chão da câmara com 4 e 2,5cm. Segundo Ocampo & Londoño 

(2011), pela classificação de Simon & Pacheco (2005), os ninhos da espécie podem ser 

considerados como “fechado/retorta/pendente”, com um “vertical/tubo descendente” [no 

original “vertical/downward tube”]. Referências: Parker III & Parker (1982), Greeney et 

al. (2004b), Brumfield & Maillard (2007), Ocampo & Londoño (2011). 

 

 

Tolmomyias Hellmayr, 1927 

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825). Devido a sua ampla distribuição geográfica e 

ninho bastante conspícuo, é uma espécie que possui seus hábitos de nidificação 

relativamente bem conhecidos. A espécie possui atualmente 16 subespécies ao longo de 

sua distribuição (Dickinson & Christidis 2014), algumas delas aparentemente deverão ser 

elevadas ao nível de espécie plena (vide Hilty 2003 e del Hoyo et al. 2014). Isso gera um 

problema, já que as atuais variações dos ninhos descritos podem trazer confusões na 

interpretação dos mesmos, tanto no que se refere às possíveis diferenças entre as 

populações quanto às próprias variações individuais no método de construção dos ninhos 

(Figura 53). Por exemplo, o ninho descrito em Sick (1985, 1997) parece muito mais com 

os ninhos de espécies do gênero Rhynchocyclus do que com Tolmomyias, fato discutido em 

Neto (1994). Para esse último autor, o ninho de Sick não pertence a nenhuma espécie do 

gênero Tolmomyias, no entanto, não podemos descartar que possa pertencer a alguma 

subespécie de T. sulphurescens, provavelmente T.s. pallescens, julgando pela distribuição. 

Serão necessários estudos mais aprofundados unindo boas descrições de ninhos 

acompanhados de espécimes, tal como fazia Carlos Estevão (vide Pinto 1953), para 
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entender melhor as grandes variações existentes no que concerne a arquitetura e materiais 

utilizados nos ninhos dessa espécie. De maneira geral, os ninhos de T. sulphurescens são 

colocados em pontas de ramos (quase sempre vivos) ou cipós que estão suspensos e livres 

dentro ou na borda das matas, onde a vegetação abaixo encontra-se ausente, como por 

exemplo em clareiras, sobre rios e córregos, trilhas etc. Possui um formato de “bolsa”, 

sendo fechado esférico, ovalado ou alongado, com a câmara oológica na parte inferior de 

onde sai, após uma divisória, um pequeno túnel aparente voltado para baixo por onde a ave 

entra. É fixado entre 1,5 e 12m do solo ou da água. É feito principalmente com Marasmius 

sp. (Marasmiaceae), que são filamentos fúngicos escuros semelhantes à crina de cavalo, 

mas também podem usar cipós finos, gavinhas, pecíolos, folhas e cascas de árvores, secas 

etc. Internamente é forrado apenas com Marasmius sp., embora Knowlton (2010) cite que 

a espécie na região Tumbezina Equatoriana utilize painas de Eriotheca ruizii (Malvaceae). 

Ridgway, em Nutting (1882) e Belton (2000) citam ninhos feitos com Tillandsia sp. 

(Bromeliaceae) e Chatellenaz & Ferraro (2000) citam que em um ninho foram usados 

principalmente liquens, predominantemente de Ramalina usnea (Ramalinaceae) e Usnea 

sp. (Usneaceae), além de rizomorfos fúngicos do gênero Marasmius sp., em menor 

quantidade. A espécie, segundo Skutch (1960), não tece o material, mas sim emaranha o 

mesmo. Para a raça nominal, T.s. sulphurescens, Anciães et al. (2012) apresentam as 

seguintes médias de medidas: 3,1m acima do solo (n=67), 18,4cm de altura externa (n=9) e 

9,8cm de largura externa (n=9); a entrada do ninho teve média de 5,3cm de largura (n=4) e 

o túnel de entrada entre 4 e 7cm de comprimento (n=2). São comuns os ninhos próximos à 

vespeiros (vide revisão de Menezes et al. 2014). A espécie também constrói “ninhos 

dormitórios”. O ninho descrito por Dinelli (1918) para Phylloscartes ventralis 

angustirostris é na verdade de T. sulphurescens, segundo Dabbene (1919) e Pereyra 

(1938). Pode ser nidoparasitada por Tapera naevia (Cuculidae) (Bodrati & Salvador 2015). 
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Lopes et al. (2013) consideram o ninho da espécie, baseados em Simon & Pacheco (2005), 

como do tipo “fechado/retorta/pendente”. Referências: Nehrkorn (1879), Nutting (1882), 

Euler (1900), Ihering (1900), Peck (1908), Carriker Jr. (1910), Chubb (1910), Dinelli 

(1918), Belcher & Smooker (1937a), Dickey & van Rossem (1938), Pereyra (1938a, 

1938b), Miller (1947), del Toro (1952), Skutch (1956, 1960), Gilliard (1959), Slud (1964), 

Haverschmidt (1974a), Cuadros (1991), Willis & Oniki (1991), Neto (1994), Sick (1957, 

1997), Narosky & Salvador (1998), Höfling & Camargo (1999), Belton (2000), 

Chatellenaz & Ferraro (2000), Gussoni (2003), De la Peña (2005, 2013b, 2016), Di 

Giacomo (2005), Sandoval & Barrantes (2009), Knowlton (2010), Anciães et al. (2012), 

Lopes et al. (2013), Maurício et al. (2013), Menezes et al. (2014), Bodrati & Salvador 

(2015), Cockle et al. (2016). Museus: COP-Tyra016, COP-Tyrao21, COP-Tyra023.  

 



177 
 

 

Figura 53. Imagem retirada de Neto (1994), publicado na “Revista UniVap”, onde estão 

representadas algumas ilustrações de diferentes ninhos considerados como pertencentes à 

Tolmomyias sulphurescens. A: ninho apresentado em Sick (1985, 1997); B: imagem do 

próprio autor (Neto 1994); C: Traylor & Fitzpatrick (1980-81); D: Ihering (1900); E: 

exemplo de um ninho próximo a vespeiro. Segundo o autor, ninhos “A” e “B” estão 

desenhados na mesma escala. As setas indicam a entrada dos ninhos. Arranjo da figura: 

F.L. Neto. 
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Tolmomyias traylori Schulenberg & Parker, 1997. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Tolmomyias assimilis (Pelzeln, 1868) [inclui T. sucunduri Whitney, Schunck, Rêgo & 

Silveira, 2013]. Pouco se sabe sobre o ninho dessa espécie. Não foi possível encontrar 

nenhuma descrição para seu ninho, porém, em del Hoyo et al. (2014), é descrito como 

sendo de forma piriforme e retorto, feito com finas fibras escuras e fungos rizomorfos, 

entre 9 e 21 metros acima do solo. Frequentemente próximo a vespeiros. Uma imagem 

apresentada por Omena (2007) e aqui apresentada (Figura 54) se nota um ninho bem 

longo, que pode relembrar mais aqueles do gênero Rhynchocyclus do que de um 

Tolmomyias. Referências: Omena (2007), del Hoyo et al. (2014). 
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Figura 54. Ninho de Tolmomyias assimilis. Manaus, AM, Brasil. 03 de novembro de 2007. 

Imagem: Marilene R. Omena. 

 

 

Tolmomyias poliocephalus (Taczanowski, 1884). O ninho dessa espécie é construído 

suspenso na ponta ou no meio (Figura 55) de um galho fino e pendente na mata, entre 3 e 
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10 metros do solo. Possui forma de “bolsa retorta”, semelhante às outras espécies do 

gênero, com uma entrada na parte inferior em um dos lados, onde possui um túnel de 

acesso. É construído com finas fibras e algumas gramíneas secas, aparentemente não 

forrado internamente. Frequentemente próximo a vespeiros. Segundo Studer (2015), o 

ninho demora cerca de 20 dias para ser concluído. Simon & Pacheco (2005): 

“fechado/retorta/pendente”. Referências: Haverschmidt (1950b), Pinto (1953), Oniki & 

Willis (1983), Studer (2015). 

 

 
Figura 55. Adulto de Tolmomyias poliocephalus próximo de seu ninho. Porto Seguro, BA, 

Brasil. 21 de outubro de 2012. Imagem: Fernando Igor De Godoy. 

 

 

Tolmomyias flaviventris (Wied, 1831). Seu ninho é uma versão quase idêntica a de T. 

sulphurescens (obs. pess. MAC) e embora possua ampla distribuição e seja fácil encontrar 

seus ninhos, são poucas as informações sobre os hábitos reprodutivos da espécie 
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disponíveis na literatura. Os ninhos são colocados na ponta de ramos delgados 

(normalmente vivos e com folhas) e, na maioria das vezes, pendentes, tanto no interior das 

matas como nas bordas, quase sempre em locais onde a vegetação abaixo encontra-se 

ausente; está fixado entre 1,5 e 3,5 metros do solo. Possui um formato de “bolsa retorta” 

(Figura 56) com o bulbo da câmara oológica na parte inferior, de onde sai um tubo lateral 

inferior com a abertura voltada para baixo; possuí uma “cauda invertida” acima, com a 

qual se fixa ao substrato, que está normalmente bastante envolvido pelo material de 

construção. É feito basicamente com fibras vegetais escuras e tiras de folhas de gramíneas, 

tendo uma boa consistência. Medem cerca de 15 a 30cm de altura externa (dependendo 

principalmente do comprimento da “cauda invertida”) por 10 a 15cm de largura externa. 

Na maioria das vezes próximos de vespeiros ou formigueiros. Belcher & Smooker (1937a) 

citam que em Trinidad e Tobago os ninhos de T. sulphurescens e T. flaviventris possuem 

algumas pequenas diferenças, por exemplo, o ninho e tubo de acesso à câmara oológica 

menores nessa última espécie. No entanto isso pode ser algo local, sendo necessária uma 

maior amostragem para confirmar essas observações e, possivelmente, permitir uma 

melhor diferenciação nos ninhos dessas espécies. Simon & Pacheco (2005): 

“fechado/retorta/pendente”. Referências: Berlepsch & Hartert (1902), Allen (1905), 

Penard & Penard (1910), Cherrie (1916), Todd & Carriker Jr. (1922), Snethlage (1928), 

Belcher & Smooker (1937a), Haverschmidt (1955, 1957b, 1974a), Oniki (1975), Sick 

(1997), Lima (2004), Cazal et al. (2009), Pascoal et al. (2016). 
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Figura 56. Adulto de Tolmomyias flaviventris na entrada do ninho, alimentando filhote. 

Goiana, PE, Brasil. 19 de abril de 2015. Imagem: Helio Lourencini. 

 

 

 

4.1.9.3. SUBFAMÍLIA TRICCINAE 

 

Myiornis Bertoni, 1901 

Myiornis auricularis (Vieillot, 1818). Seus ninhos são construídos baixos, entre 1 e 3 

metros acima do solo, em galhos horizontais de arbustos. Possui um formato de bolsa com 

uma entrada lateral e central (Figura 57, esquerda), algumas vezes com presença de 

prolongamentos inferior e/ou superior (como uma “cauda invertida”) e alguns ninhos, mas 
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nem todos, possuem alpendre. São construídos com ramos, hastes e folhas secas de 

gramíneas, folhas secas no geral costumam ser inseridas na parte externa do ninho, 

internamente forrado com painas. Euler (1900) cita que um ninho mediu 16cm de altura 

externa e 6 ou 7cm de largura externa na base; a entrada mediu 3cm de diâmetro e o 

alpendre 4cm; a câmara oológica mediu 3,5cm de altura da semiesfera que forma a parte 

inferior e 6cm acima, totalizando 9,5cm de altura total. Pizo et al. (2010) apresentam dois 

ninhos, o primeiro mediu externamente 12cm de altura e 6,5cm de diâmetro e a abertura 

2,7cm de altura por 2,5cm de largura. O segundo ninho mediu externamente 3cm de altura 

e 5cm de diâmetro e a abertura 3cm de altura por 2,8cm de largura. Um ninho de museu 

(MNON-5497) mediu externamente 12cm de altura por 5,5cm de largura e 6,5cm de 

profundidade, a abertura mediu 23,6mm de largura por 29,8mm de altura e não apresentou 

alpendre. Pizo et al. (2010) consideram o ninho da espécie, baseados em Simon & Pacheco 

(2005), como do tipo “fechado/ovalado/pendente”. Referências: Goeldi (1894), Euler 

(1900), Ihering (1902), Narosky & Salvador (1998), Pizo et al. (2010). Museus: MNON-

5497. 
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Figura 57. Esquerda: adulto de Myiornis auricularis no ninho. Pomerode, SC, Brasil. 05 

de novembro de 2011. Imagem: Kathlen Volkmann. Direita: adulto de Myiornis ecaudatus 

no ninho. Paranaíta, MT, Brasil. 08 de agosto de 2013. Imagem: Juliano Mafra. 

 

 

Myiornis albiventris (Berlepsch & Stolzmann, 1894). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Myiornis atricapillus (Lawrence, 1875). Seu ninho é similar ao de seus congêneres, como 

uma pequena bolsa suspensa com entrada lateral e fixado na ponta de ramos (às vezes com 

espinhos) ou em pecíolo de palmeiras (ex. Desmoncus sp. - Arecaceae); colocado baixo, 

entre 1 e 4 metros acima do solo. É feito com musgos verdes e sua câmara oológica é 

forrada com fibras vegetais amareladas e painas. Pode apresentar material suspenso na 
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parte inferior do ninho, como uma cauda. Um ninho mediu externamente 15cm de altura 

por 9cm de largura. Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente”. Referências: 

Wetmore (1972), Willis & Eisenmann (1979), Wetmore (1972). 

 

Myiornis ecaudatus (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). A primeira citação sobre o ninho 

dessa espécie que pudemos encontrar foi dada por Ihering (1902), como sendo semelhante 

aos ninhos das espécies pertencentes ao gênero Todirostrum. Posteriormente Pinto (1953) 

o descreve brevemente, mas apenas em McNeil & Martinez (1968) é que tivemos uma boa 

descrição. O ninho está colocado em arbustos ou galhos de árvores (e.g. Theobroma cacao 

- Malvaceae), na maioria das vezes próximo aos 2 metros do solo, mas pode variar entre 1 

e 7 metros; o que é interessante para uma espécie típica das copas da floresta. É comum 

seus ninhos estarem camuflados abaixo de algumas folhas do próprio galho suporte. 

Apresenta um formato globular com uma entrada lateral, feito quase totalmente de musgos 

verdes e finas folhas de gramíneas secas, porém alguns ninhos quase não apresentam 

musgos (Figura 57, direita). Externamente pode apresentar pequenas folhas secas e alguns 

fragmentos de cascas de árvore. Pode exibir uma cauda pendurada na parte inferior, feita 

de fragmentos vegetais longos misturados com tufos de musgos verdes. A câmara oológica 

é forrada com fibras vegetais misturadas com gramíneas e outros fragmentos de plantas em 

decomposição, sendo o chão do “copo” bem macio e feito com painas. O ninho descrito 

em McNeil & Martinez (1968) mediu externamente 25cm de altura total (incluindo a 

cauda), 11cm de cauda, 9 a 11cm de largura e a entrada 2,5 de altura por 4cm de largura. 

Esse mesmo ninho, depositado na Coleção Phelps (COP-Tyra042), atualmente está 

bastante danificado pelo tempo. Kirwan (2009) considerou um ninho da espécie como do 

tipo “fechado/alongado/pendente”, de acordo com a classificação de Simon & Pacheco 

(2005), que também pode ser, para alguns ninhos com altura externa menor, 
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“fechado/ovalado/pendente”. Referências: Ihering (1902), Pinto (1953), McNeil & 

Martinez (1968), Buzzetti & Silva (2008), Kirwan (2009). Museus: COP-Tyra042 [ninho 

descrito em McNeil & Martinez (1968)]. 

 

 

Oncostoma Sclater, 1862 

Oncostoma cinereigulare (Sclater, 1857). A primeira referência sobre o ninho dessa 

espécie foi dado por Peck (1908), onde o autor cita apenas que seu ninho é semelhante 

aquele de “Todirostrum schistaceiceps”, atual Poecilotriccus sylvia. Posteriormente, 

Carriker Jr. (1910) cita um ninho em um limoeiro (Citrus sp. - Rutaceae) como um “copo” 

fino e achatado feito com finas gramíneas e fibras, internamente forrado com painas e 

poucas crinas, inserido em um aglomerado de pequenos ramos no topo de um galho. 

Aparentemente, esse ninho não pertence à espécie em questão, ainda mais que o autor 

apenas observou a ave próximo a ele, como chama a atenção posteriormente Harrowes 

(1936), embora esse último autor não deixe claro sua posição a respeito do ninho 

encontrado por Carriker. De qualquer forma, pela maioria das descrições, o ninho dessa 

espécie é uma estrutura globular com uma entrada lateral presente na porção inferior e 

suspenso abaixo de raques de grandes folhas compostas pinadas, bem escondido entre as 

folhagens do sub-bosque, apenas 40 ou 45cm acima do solo [del Hoyo et al. citam até 4 

metros do solo, mas não foi possível encontrar essa referência]. Seu ninho é construído 

com fibras vegetais e tiras de cascas de árvore, tudo com coloração normalmente clara, 

algumas folhas e externamente recoberto com musgos, que parece variar de ninho para 

ninho, e ootecas de aranhas; internamente são cuidadosamente forrados com painas. Possui 

alpendre ou curto túnel que da acesso a câmara oológica, além de finas e macias fibras 

claras que pendem na parte inferior do ninho. Um ninho mediu externamente 11cm de 
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altura por 6cm de diâmetro na parte mais larga (sem contar com o túnel de entrada) e outro 

mediu 11,4cm de altura externa por 7cm de diâmetro externo. Simon & Pacheco (2005): 

“fechado/ovalado/pendente”. Referências: Peck (1908), Carriker Jr. (1910), Harrowes 

(1936), del Toro (1952), Skutch (1960), del Hoyo et al. (2014). 

 

Oncostoma olivaceum (Lawrence, 1862). Constrói seu ninho na ponta de ramos de 

arbustos com folhas ou pequenas árvores, entre 0,9 e 4,2 metros do solo; um ninho estava 

em um estreito curso d’água no meio da floresta. Possui formato globular piriforme com 

uma entrada lateral arredondada próximo ao topo e, em ao menos um ninho, estava 

presente um alpendre acima da entrada e uma cauda suspensa abaixo (vide Figura 58). É 

construído quase totalmente com fibras macias e bastante claras, talos de ervas e poucas 

gramíneas; o chão da câmara oológica é forrado com painas de coloração bege. Um ninho 

mediu externamente cerca de 14cm de altura por 7,6cm de diâmetro na sua parte mais larga 

e outro 10,1cm de altura e, igualmente, 7,6cm de diâmetro. Simon & Pacheco (2005): 

“fechado/ovalado/pendente”. Referências: Harrowes (1936), Skutch (1960). 
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Figura 58. Ninho de Oncostoma olivaceum, retirado de Skutch (1960). 

 

 

Lophotriccus Berlepsch, 1884 

Lophotriccus pileatus (Tschudi, 1844). Penard & Penard (1910) são os primeiros a 

descrever o ninho dessa espécie, próximo da água, como também encontrado por Skutch 

(1967), porém o tamanho do ninho (12cm de altura externa por 7cm de largura externa) 

parece não corresponder com os ninhos descritos a seguir. Skutch (1967) foi o único a 

descrever o ninho da espécie depois dos irmãos Penard, usando apenas um ninho. Esse 

ninho estava a 3,6m acima do solo em uma área da floresta bem aberta, próximo de um 

córrego. É uma estrutura globular e suspensa, fixada em um delgado galho com folhas e 
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coberto acima por uma samambaia trepadeira (Salpichlaena volubilis - Blechnaceae). O 

ninho teve uma abertura na parte superior e uma longa e fina cauda que pendia abaixo. O 

ninho todo, do ponto de fixação até o final da cauda, mediu 38cm sendo 26,6cm apenas da 

cauda. O globo da câmara em si mediu externamente 11,4cm de altura por 6,3cm de 

largura e 10,1cm de profundidade, incluindo o alpendre; sem o alpendre o ninho mediu 

6,3cm de profundidade. A entrada mediu 3,1cm de diâmetro. O corpo do ninho foi feito 

com fibras de cascas de árvores claras que na parte inferior acolheu a câmara oológica, 

formando um acolchoamento muito fino. Esse corpo foi finamente coberto com musgos de 

coloração verde-clara e que compôs quase toda a cauda do ninho. Uma faixa com cerca de 

5cm de largura fixava o ninho no galho suporte. Para Skutch (1967), de maneira geral, o 

ninho relembra na forma aquele de Myiobius sulphureipygius, embora não seja de 

coloração amarronzada, como daquele. Um ninho em coleção (COP-Tyra013) coletado no 

Parque Nacional Yacambu, Estado de Lara, na Venezuela em maio de 2007, por William 

Goulding, não pôde ser confirmado se tratar dessa espécie, visto que foi encontrado 

abandonado. Em sua etiqueta estava anotado que estava próximo de uma estrada a 3,8m do 

solo e continha um ovo branco. De qualquer forma, segue aqui a descrição desse ninho 

(vide Figura 59): o ninho é globular com pouco material pendurado abaixo e possui uma 

entrada lateral central, com pequeno alpendre (fazendo com que a entrada seja voltada um 

pouco para baixo); está fixado e suspenso na ponta de um ramo (com cerca 2,5mm de 

espessura) com folhas na ponta. O ninho mediu externamente 24cm de altura total, 8cm de 

largura e 8cm de profundidade. Do ponto de fixação no galho suporte até a parte superior 

da abertura mediu 10cm e da parte inferior da abertura até o final da cauda 14cm, tendo a 

cauda 9cm. A abertura lateral mediu 33,68mm de largura por 26mm de altura. Foi feito 

com tiras vegetais claras, como folhas secas de gramíneas e de árvores, com um pouco  de 

paina, folhas e apenas 2 ou 3 raminhos de musgos, na parte superior. Aparentemente, 
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pequenas ootecas de aranha de coloração amarelo-alaranjado estavam presentes. A câmara 

oológica foi quase totalmente recoberta com painas, estando ausente apenas na parte 

superior. Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente” ou 

“fechado/alongado/pendente”. Referências: Penard & Penard (1910), Skutch (1967). 

Museus: COP-Tyra013. 

 

 

Figura 59. Provável ninho de Lophotriccus pileatus coletado por William Goulding no 

Parque Nacional Yacambu, Estado de Lara, Venezuela e depositado no Museu Phelps 

(COP-Tyra013), em maio de 2007. Imagem: Marco A. Crozariol. 
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Lophotriccus vitiosus (Bangs & Penard, 1921). Seu ninho é suspenso em árvores ou 

arbustos (e.g. Piper sp. - Piperaceae) entre 1 e 4 metros do solo, algumas vezes em áreas 

com vegetação em crescimento secundário e mesmo acima de córregos. Tem um formato 

globular alongado com uma entrada lateral próximo a parte inferior e voltada para o solo. É 

feito com fibras vegetais finas e musgos (esse material pode recobrir toda a parte externa 

de alguns ninhos - vide Figura 60, direita) e, apresenta acima da entrada, um alpendre e 

abaixo do ninho uma cauda. Um ninho mediu cerca de 60cm de altura externa (somando a 

cauda) (Hilty & Brown 1986) e outro 12cm de altura externa por 7cm de diâmetro externo 

(del Hoyo et al. 2014). Não foi possível encontrar na literatura qual o tipo de material que 

forra a câmara oológica. Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente” ou 

“fechado/alongado/pendente”. Referências: Hilty & Brown (1986), Greeney et al. 

(2004a), del Hoyo et al. (2014). 

 

Lophotriccus eulophotes Todd, 1925. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Lophotriccus galeatus (Boddaert, 1783). Os ninhos dessa espécie estão suspensos entre 2 e 

10 metros acima do solo, em galhos de árvores, arbustos ou na face inferior de folhas de 

palmeiras. São estruturas globulares com uma entrada lateral superior (Figura 60, 

esquerda) e presença de alpendre acima da entrada, além de uma cauda que pende na parte 

inferior, que pode estar presente ou ausente. É construído principalmente com fibras 

vegetais pálidas de bainhas de folhas de palmeiras; folhas secas podem estar penduradas 

abaixo, formando a cauda. Não foi possível encontrar na literatura qual o tipo de material 

que forra a câmara oológica. Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente”. 

Referências: Penard & Penard (1910), Snethlage (1928, 1935), Snow & Snow (1979), 

Oniki & Willis (1983), Sick (1997), Filho (2009), del Hoyo et al. (2014). 
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Figura 60. Esquerda: ninho de Lophotriccus galeatus. Belém, PA, Brasil. 17 de janeiro de 

2009. Imagem: Fernando Filho. Direita: ninho de Lophotriccus vitiosus. Laranjal do Jari, 

AP, Brasil. 24 de outubro de 2011. Imagem: Thiago Souza. 

 

 

Atalotriccus Ridgway, 1905 

Atalotriccus pilaris (Cabanis, 1847). Ninho pouco conhecido, pudemos resgatar apenas 

duas descrições. A primeira feita por Berlepsch & Hartert (1902) que descrevem o ninho 

como sendo suspenso cerca de 1,2 metros acima de uma “piscina” d’água em meio à mata; 

esse ninho mediu 25cm de altura externa e foi frouxamente construído com gramíneas 

secas, folhas e juncos [no original “rushes”], com uma entrada próximo ao meio. 

Posteriormente Hilty & Brown (1986) citam um ninho, como nota de G. Cherrie, pendente 
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com cerca de 30cm de altura externa e uma entrada lateral. Referências: Berlepsch & 

Hartert (1902), Hilty & Brown (1986). 

 

 

Hemitriccus Cabanis & Heine, 1860 

Hemitriccus minor (Snethlage, 1907). Ninho não descrito, embora em del Hoyo et al. 

(2014) indiquem um ninho pendente, como de outras espécies do gênero. Uma imagem 

apresentada por Langenegger (2015) é de um ninho pendente na ponta de ramo com folhas 

verdes e feito com bastante material misturado, que inclui raízes, gavinhas, penas e 

material felpudo, além de alguns liquens (Figura 61). Referências: del Hoyo et al. (2014), 

Langenegger (2015). 

 
Figura 61. Ninho de Hemitriccus minor. Novo Airão, AM, Brasil. 17 de julho de 2015. 

Imagem: Henrique Langenegger. 
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Hemitriccus cohnhafti Zimmer, Whittaker, Sardelli, Guilherme & Aleixo, 2013. Descrição 

de ninho não encontrada. 

 

Hemitriccus spodiops (Berlepsch, 1901). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Hemitriccus flammulatus Berlepsch, 1901. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Hemitriccus diops (Temminck, 1822). De hábito reprodutivo pouco conhecido, nidifica em 

mata alta com sub-bosque denso, às vezes próximo da água e, aparentemente, próximo a 

manchas de bambu (e.g. Chusquea sp. - Poaceae). Um ninho descrito por Ihering (1914a, 

1914b) foi uma bolsa suspensa com 20cm de altura externa e 9,5cm de largura externa, 

com uma entrada de 42mm de diâmetro, tendo logo acima um alpendre; esse ninho foi 

feito com Tillandsia sp. (Bromeliaceae), musgos e externamente coberto com folhas de 

fetos (Pteridophyta) e musgos. A outra única descrição de ninho foi apresentada por 

Kirwan & Whittaker (2009), de um ninho encontrado a 1,8 metros acima do solo em uma 

árvore de sub-bosque não identificada. A parte externa do ninho foi composta 

principalmente por musgos verdes e vivos, fibras vegetais e alguns fungos rizomorfos, 

junto com algumas radículas escuras e caules secos, além de tiras de cascas de árvore secas 

e várias folhas mortas de bambu, usadas aparentemente para disfarçar o ninho. Com uma 

forma geral globular, mediu externamente 12cm de diâmetro máximo e 16cm de altura, 

com um ou dois ramos secos que se estendiam cerca de 7 ou 8 cm para baixo da estrutura 

geral. O ninho foi fixado pela parte superior e ao longo de uma das laterais por um ramo 

muito estreito, usando muitas radículas escuras como o principal meio de apoio, e do outro 

lado muito mais livre por um ramo ainda menor e quase vertical. A entrada do ninho era 

arredondada e disposta na lateral superior, com um pequeno alpendre acima. Apresentou 
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uma concentração de folhas mortas e secas, sem musgos verdes, logo abaixo da saliência 

que possivelmente ajuda a mascarar a entrada escura do ninho. O revestimento interno é 

composto por plantas de cores pálidas e algumas tiras de casca mole, que podem ser vistas 

mesmo de longe, pela grande abertura da entrada do ninho. A semiesfera que forra o chão 

da câmara oológica mediu 5cm de diâmetro e 7cm de altura. Kirwan & Whittaker (2009), 

utilizando a classificação de Simon & Pacheco (2005), categorizaram o ninho da espécie 

como sendo do tipo “fechado/esférico/lateral”, no entanto os autores chama a atenção para 

o fato dos ramos de apoio não estarem exclusivamente laterais ao ninho e, a primeira vista, 

parecia um típico “saco pendurado”. Esses autores propõem então outra possível 

combinação para descrever o ninho da espécie, como “fechado/esférico/pênsil”, uma 

categoria não proposta por Simon & Pacheco (2005) para as aves Neotropicais. Porém, 

pelas próprias medidas indicadas acima por Kirwan & Whittaker (2009), o ninho seria na 

verdade do tipo “fechado/ovalado/pendente”. Referências: Ihering (1914a, 1914b), 

Kirwan & Whittaker (2009). 

 

Hemitriccus obsoletus (Miranda-Ribeiro, 1905). Até então há apenas uma descrição de 

ninho disponível para a espécie e, principalmente pelo seu modo de fixação (Figura 62), é 

um tanto diferente daqueles conhecidos para o gênero Hemitriccus. O ninho é uma 

estrutura quase globular com uma entrada lateral e curto alpendre, colocado a 50cm do 

solo. Estava fixado pelas laterais por hastes de bambu e apresentou algumas folhas de 

Chusquea sp. (Poaceae) se projetando para fora da entrada. Pesou 11,6g quando seco e 

mediu externamente 17,5cm de altura por 16cm de largura e, internamente 8cm de 

diâmetro por 7cm de altura. Foi construído externamente, predominantemente, com 

musgos verdes e filamentos foliares de Tillandsia usneoides (Bromeliaceae), com pequena 

quantidade de fungos rizomorfos do gênero Marasmius sp. (Marasmiaceae) e internamente 
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feito principalmente com folhas de bambu com um compacto recheio feito de painas no 

meio, além de alguns fungos rizomorfos, musgos, folhas de Tillandsia sp. e outras fibras 

vegetais não identificadas. Ricardo Parrini (com. pess., 15.V.2016) encontrou um ninho da 

espécie no Parque Nacional do Itatiaia, RJ, cerca de 1750m de altitude. Segundo Parrini, o 

ninho estava a meio metro do solo, bem em frente a um barranco entre a orla da mata e de 

uma estrada, apresentava coloração geral marrom dos tecidos usados pela ave, semelhantes 

a fibras de bambus (provavelmente Chusquea sp. e/ou Merostachys sp. - Poaceae) e de 

outras plantas. A entrada era lateral e apresentava formato esférico ou um pouco ovalado. 

A forma de fixação não foi anotada, mas era suspenso de alguma forma. Simon & Pacheco 

(2005): “fechado/esférico/lateral” ou “fechado/ovalado/pendente”. Referências: Bencke et 

al. (2001). 

 
Figura 62. Imagem retirada de Bencke et al. (2001), publicado na revista Ornitologia 

Neotropical, do único ninho de Hemitriccus obsoletus descrito. Notar o modo de fixação, 

feito pelas paredes do ninho. Ilustração: C.M. Joenck. 
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Hemitriccus josephinae (Chubb, 1914). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Hemitriccus zosterops (Pelzeln, 1868). Nenhuma publicação existente. Há porém, 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); pela imagem o ninho está 

suspenso em um ramo quase horizontal, tem formato piriforme e foi feito com fibras 

vegetais secas, além de algumas cascas de árvores e, internamente, parece haver uma 

grande folha seca. A abertura está na parte superior e está presente na parte inferior alguns 

materiais vegetais pendurados. O ninho aparenta estar um tanto destruído.  

 

Hemitriccus griseipectus (Snethlage, 1907). Um ninho coletado em 24 de abril de 1984, 

em São Miguel dos Campos, AL e depositado na colação do Museu Nacional, RJ (MNON-

5493) está etiquetado como pertencente à Hemitriccus zosterops. Pela distribuição 

geográfica essa espécie pertenceria à forma H.z. naumburgae. Porém, Cohn-Haft et al. 

(1997) consideram Hemitriccus griseipectus, anteriormente uma subespécie de H. 

zosterops, como espécie plena e ocorrendo ao sul do rio Amazonas, enquanto H. zosterops 

estaria ao norte. Essa proposta faz com que a forma “naumburgae” passe a ser subespécie 

de H. griseipectus, e assim será aqui tratado, bem como sugere Piacentini et al. (2015), 

indo de encontro à nomenclatura proposta por Dickinson & Christidis (2014). O ninho 

então pertencente à forma H. griseipectus naumburgae (Zimmer, 1945), está bastante 

amassado pelo tempo, é de difícil medição e até interpretação. Parece ser um ninho 

suspenso na ponta de um galho fino (que apresenta folhas e provavelmente foi coletado em 

vegetação viva), tendo formato alongado e uma entrada lateral. A entrada parece ter uma 

grande cobertura, quase formando um pequeno túnel um pouco voltado para baixo. Quase 
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não possui material pendente na parte inferior do ninho, bem como não forma uma “cauda 

invertida” na parte superior. Foi construído com vários tipos de vegetais misturados, como 

palha, tiras de folhas de palmeira (algumas ultrapassando os 15cm), radículas, fungos 

filamentosos escuros e, aparentemente, usou casulos de seda na cobertura externa. O ninho 

mediu externamente 22cm de altura por 8cm de largura (aqui aparentemente bem 

achatado) e 8,5cm de profundidade. A abertura mediu 28,6mm por 26,5mm. Não foi 

possível tomar medidas internas devido à fragilidade do ninho. Aparentemente não existe 

nenhum tipo de material diferente forrando a câmara oológica, sendo os mesmos materiais 

um pouco mais finos e macios. Museus: MNON-5493. 

 

Hemitriccus orbitatus (Wied, 1831). Há apenas uma breve descrição do ninho dessa 

espécie, acompanhado de imagem, apresentado por Buzzetti & Silva (2008), embora del 

Hoyo et al. (2014) citem que seu ninho seja como uma bolsa suspensa com uma entrada 

lateral, típica do gênero Hemitriccus, sendo que um de quatro ninhos teve forma globular e 

não estava suspenso. Buzzetti & Silva (2008) apresentam um ninho colocado no sub-

bosque florestal, bem camuflado e com formato de uma pequena bolsa suspensa feita com 

musgos, ramos secos e cascas de árvores. Pela imagem o ninho parece apresentar um 

pequeno alpendre acima da entrada. Referências: Buzzetti & Silva (2008), del Hoyo et al. 

(2014). 

 

Hemitriccus iohannis (Snethlage, 1907). Não há nenhuma publicação sobre os hábitos de 

nidificação dessa espécie disponível na literatura. A primeira informação sobre seu ninho, 

no entanto, é através de uma fotografia (Melo 2013) feita em 28 de junho de 2013 em 

Xapuri, AC. O ninho estava em uma pequena árvore com folhas largas, fixado em um 

galho fino na margem de um rio e, pela imagem, parece mais um amontoado de fibras 



199 
 

escuras com folhas, trazidos pelo rio. Um segundo ninho foi encontrado por Tomaz 

Nascimento de Melo e Renata Xavier em 17 de novembro de 2013, no município de 

Senador Guiomard, AC e doado ao Museu Nacional, RJ (MNON-5494), sendo aqui então 

descrito. O ninho, que abrigava dois ninhegos, estava a seis metros de uma trilha, em uma 

capoeira de mata a pouco mais de 100m de um igarapé. O ninho estava entre o capinzal 

alto, sendo a vegetação no entorno do ninho composta por arbustos com muitos espinhos, 

embora o arbusto no qual estava o ninho (que mediu 1,90m) não os apresentasse. O ninho, 

em si, é uma bolsa pendente em formato piriforme com uma entrada lateral na porção 

inferior (estava direcionada para o sul) e presença de um alpendre na parte superior da 

entrada, fazendo com que ela pareça voltada para baixo; não possui prolongamento na 

parte inferior. No geral, o ninho foi feito com material vegetal seco, apresentando muitas 

gavinhas espiraladas e folhas secas nas laterais (embora ainda com coloração esverdeada); 

uma dessas folhas chegou a medir 8cm de comprimento por 5cm de largura. O interior do 

ninho é formado por uma espécie de globo construído basicamente com tiras, 

aparentemente, de folhas secas de palmeiras. A câmara apresenta um fino forro, quase não 

diferenciável, feito com finas fibras secas. O ninho mediu externamente 20cm de altura, 

6,5cm de largura e 11cm de profundidade; a entrada mediu 3cm de altura por 2,5cm de 

largura. O ninho em questão lembra muito aquele descrito adrede para H. zosterops 

(MNON-5493), porém feito com outro tipo de material. Pela classificação de Simon & 

Pacheco (2005) o ninho estaria entre “fechado/ovalado/pendente” e 

“fechado/alongado/pendente”. Referências: Melo (2013). Museu: MNON-5494. 

 

Hemitriccus striaticollis (Lafresnaye, 1853). Ninho em uma galeria florestal sazonalmente 

alagável, mas na época completamente seco e estava a apenas 1m do solo. O ninho é 

suspenso em um ramo horizontal de um arbusto do sub-bosque e fixado com fibras 
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vegetais e algumas radículas escuras, estando o local do ninho bem camuflado pelas folhas 

do próprio arbusto quanto de outros ao redor. O ninho é construído externamente com 

alguns musgos verdes vivos e principalmente fibras vegetais e gramíneas, bem como 

poucas folhas secas de coloração amarronzada e pequenos pedaços de cascas de árvore. A 

medida apenas estimada a curta distância é de aproximadamente 10cm de largura por 20cm 

de altura, se somado alguns detritos que pendem abaixo.  No geral o ninho relembra o de 

outras espécies do gênero, tendo a entrada lateral [superior, central ou inferior?] com um 

pequeno alpendre acima, podendo ser considerado, pela classificação de Simon & Pacheco 

(2005) do tipo “fechado/ovalado/pendente”, segundo Kirwan & Whittaker (2009). 

Referências: Kirwan & Whittaker (2009). 

 

Hemitriccus nidipendulus (Wied, 1831). O príncipe alemão Maximilian Alexander Philipp 

zu Wied-Neuwied (1782 - 1867), que esteve no Brasil no início do século XIX, não só 

descreveu essa espécie de ave como seu nome específico em latim foi dado devido ao seu 

tipo de ninho, que relembra um pêndulo. A descrição original em alemão (pág. 952) “An 

einem dünnen Zweige befestigt dieser Vogel sein künstliches Nest mit vielen Wurzeln und 

Haaren, es ist übrigens gänzlich aus den schönen silberweifsen Flocken eines gewissen 

Grases erbaut, welches häufig im Campo [itálicos do original] zu Barra da Vareda wuchs. 

Die Gestalt des Nestes ist länglich und schmal beutelförmig, unten rund zugebaut, und 

nahe am Boden auf der einen Seite mit einem kleinen runden Eingange versehen, der von 

oben herab durch einen vorspringenden Theil, wie durch ein Dach, geschützt ist. Die ganze 

Substanz dieses merkwürdigen Nestes ist höchst dicht und fest ineinander gefilzt, mit 

vielen Blättern und Blüthen gemischt, und scheint im angefeuchteten oder benetzten 

Zustande ineinander gefilzt zu werden, da sie hart und fest ist.”, foi traduzida por Euler 

(1900), como segue: “Esse ninho artistico estava suspenso n’um galho delgado e feito 
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exclusivamente da paina branca prateada de uma gramínea em forma de bolsa alongada 

com a parte inferior espherica e fechada, e uma pequena entrada lateral protegida por um 

alpendre. Todo o material se achava solidamente feltrado e misturado com folhasinhas e 

flôres e parece ter sido trabalhado em estado humido, sendo duro e solido”. De maneira 

geral o ninho dessa espécie é pouco estudado, descritos ninhos fixados e suspensos em 

ramos horizontais finos (e.g. de Conocarpus erectus - Combretaceae, Sideroxylon 

obtusifolium - Sapotaceae e Machaerium hirtum - Fabaceae) entre 0,4 e 1,9 metros acima 

do solo ou da água. São ninhos fechados e suspensos, com formato piriforme e 

normalmente possui um pequeno túnel que dá acesso à câmara oológica, mais raramente 

um alpendre ou ausência total dessas estruturas. Um ninho descrito por Ihering (1900) teve 

as seguintes características: mediu 13cm de altura externa sem o apêndice caudal que era 

feito com algumas folhas secas, 8cm de diâmetro externo na parte inferior e 3cm de 

diâmetro a abertura da entrada, que é arredondada, tendo um alpendre de 4cm de 

comprimento; foi construído com talos, raízes e folhas de macega, internamente forrado 

com paina. Fusaro (2009-2010) e Navegantes et al. (2011), que descrevem os mesmos 10 

ninhos em trabalhos diferentes, apresentam as seguintes médias de medidas: 17,4cm de 

altura externa (entre 14 e 25cm; n=10), 7,1cm de largura externa (entre 6 e 8cm; n=10), 

5,7cm de comprimento do túnel de entrada (entre 4 e 8cm; n=10) e 3,2 por 4,1cm a 

abertura do túnel (n=9). Esses ninhos foram construídos com folhas de gramíneas longas e 

secas, Tillandsia sp. (Bromeliaceae), musgos, liquens, pequenos galhos finos e teias de 

aranha; internamente forrado com algodão de Ceiba sp. (Malvaceae). Simon & Pacheco 

(2005): “fechado/ovalado/pendente” ou “fechado/alongado/pendente” Referências: zu 

Wied (1831), Euler (1900), Ihering (1900), Fusaro (2009-2010), Navegantes et al. (2011). 
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Hemitriccus margaritaceiventer (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Seus ninhos estão 

suspensos pela parte superior em galhos inclinados de arbustos (e.g. Celtis spinosa - 

Cannabaceae, Acacia caven, Enterolobium contortisiliquum e Geoffroea decorticans - 

Fabaceae, Eugenia pyriformis - Myrtaceae, Baccharis sp. - Asteraceae), plantas herbáceas, 

às vezes com espinhos, e cactos; entre 0,5 e 3 metros acima do solo. Há registros onde o 

galho suporte está tecido juntamente com a parede do ninho, pela lateral. Possuem formato 

globular, piriforme, com uma entrada lateral coberta por alpendre e, alguns ninhos, 

possuem um prolongamento na parte superior como uma “cauda invertida”, bem como na 

parte inferior do ninho. São construídos externamente com folhas secas e fibras vegetais 

variadas, além de cascas de árvores e, ocasionalmente, Tillandsia sp. (Bromeliaceae); 

internamente é forrado com grande quantidade de painas, às vezes pelos e plumas. Em 

alguns casos o ninho consiste principalmente de painas, embora a parte externa sempre 

tenha algumas fibras vegetais para dar sustentação ao conjunto. Todo o material 

comumente é “amarrado” com teias de aranha. Inúmeras medidas estão disponíveis na 

literatura, De la Peña (1996a) informa entre 16 e 21cm de altura externa, 6,5 e 7cm de 

largura externa, 2 e 4cm no diâmetro da entrada, 3cm o comprimento do alpendre, 5 e 

10cm o diâmetro da câmara oológica, 5 e 7cm de altura da câmara [sem deixar claro se é 

total ou apenas a semiesfera onde os ovos são colocados] e 21 a 45cm de altura externa 

total, somando-se os vegetais pendurados na parte inferior do ninho. Leiva et al. (2004) 

informam medidas de três ninhos de coleção, variando entre 27 e 34cm de altura externa, 

somando material pendente na parte inferior e entre 19 e 20,5cm sem esse material 

pendente, entre 2,3 e 2,6cm por 2,4 e 4cm a altura e largura da abertura, respectivamente, 

entre 6,5 e 7,8cm a largura externa e entre 2,6 e 4cm o comprimento do alpendre. Simon & 

Pacheco (2005) “fechado/ovalado/pendente” ou “fechado/alongado/pendente”. 

Referências: Allen (1905), Hartert & Venturi (1909), Todd & Carriker Jr. (1922), 
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Snethlage (1928), Lanyon (1988), Davis (1993), De la Peña (1996a, 2005, 2013b, 2016), 

Narosky & Salvador (1998), Leiva et al. (2004), Lima (2004), Di Giacomo (2005), 

Buzzetti & Silva (2008). 

 

Hemitriccus inornatus (Pelzeln, 1868). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Hemitriccus minimus (Todd, 1925). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Hemitriccus granadensis (Hartlaub, 1843). Ninho não descrito, porém uma foto de ninho 

globular e pendente, externamente recoberto de musgos, é apresentada em Londoño 

(2014). Referências: Londoño (2014). 

 

Hemitriccus cinnamomeipectus Fitzpatrick & O’Neill, 1979. Descrição de ninho não 

encontrada. 

 

Hemitriccus mirandae (Snethlage, 1925). Apenas uma citação, como sendo um ninho 

pendente. Referências: del Hoyo et al. (2014). 

 

Hemitriccus kaempferi (Zimmer, 1953). Há apenas uma descrição para um ninho não 

finalizado, encontrado em 29 de outubro de 1998, 6m acima do solo e moderadamente bem 

oculto ao redor por folhas. O ninho mediu 45cm de altura externa total e quando finalizado 

provavelmente teria uma forma de “copo alongado”, segundo os autores. Foi construído 

principalmente como musgos vivos (70%) com a maior parte do restante feito de 

gramíneas e folhas mortas (até 2cm de comprimento e 1cm de largura). Referências: 

Barnett et al. (2000). 
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Hemitriccus rufigularis (Cabanis, 1873). Descrito em del Hoyo et al. (2014) como uma 

estrutura alongada e tecida com folhas de gramíneas e ramos frágeis com uma entrada 

lateral arredondada e alpendre voltado para baixo, disposto acima da entrada. Possui uma 

longa cauda de materiais pendentes na parte inferior do ninho e é construído a cerca de 1 m 

acima do solo, suspenso a partir da extremidade de um galho do sub-bosque. Referências: 

del Hoyo et al. (2014). 

 

Hemitriccus furcatus (Lafresnaye, 1846). Descrição de ninho não encontrada. 

 

 

Poecilotriccus Berlepsch, 1884 

Poecilotriccus ruficeps (Kaup, 1852). Há apenas uma publicação descrevendo o ninho da 

espécie, baseado em nove ninhos. São ninhos pendurados na extremidade de ramos de 

Chusquea sp. (Poaceae) cerca de 2,5m do solo. Possuem formato globular alongado e são 

feitos com musgos e folha mortas (principalmente de Chusquea sp.). Uma “cauda 

invertida” de material foi apilhado no topo e enrolado ao redor do galho suporte, dando ao 

ninho um aspecto geral piriforme. Frequentemente, uma curta cauda de materiais pende 

abaixo do ninho, embora não seja nunca bem definida. Possui uma pequena entrada lateral 

centralizada, com um pequeno alpendre acima. São forrados internamente com pedaços de 

folhas de bambu. Os ninhos medem em média, externamente, 12cm de altura por 9cm de 

largura, a “cauda invertida” 13cm, a abertura 3,5cm de largura por 2,5cm de altura; 

internamente mede 6cm de altura, 4,5cm de largura e 3,5cm de profundidade o “copo” 

onde ficam os ovos. Simon & Pacheco (2005): “fechado/alongado/pendente”. 

Referências: Greeney et al. (2005b). 
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Poecilotriccus luluae Johnson & Jones, 2001. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Poecilotriccus albifacies (Blake, 1959). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Poecilotriccus capitalis (Sclater, 1857). Apenas um ninho conhecido em estágio final de 

construção. O ninho estava suspenso por um galho muito estreito a 1,3m do solo em uma 

árvore de sub-bosque com cerca de 2,5m de altura e cerca de 8m de um riacho. O ninho 

mediu externamente 14,3cm de altura mais 12cm adicionais de uma cauda pendente abaixo 

e 13,3cm de largura. A câmara oológica estava localizada na metade superior do ninho e 

mediu externamente 47,5mm de altura por 55mm de largura. O ninho foi construído com 

finas tiras de cascas de árvores, raízes escuras, partes de folhas vivas e mortas e 

rizomorfos. Guy Kirwan encontrou um ninho finalizado, que apresentamos na Figura 63, 

abaixo. Baseado em Simon & Pacheco (2005), o ninho pode ser classificado como 

“fechado/ovalado/pendente”, segundo Kirwan (2011). Porém, se considerarmos a cauda 

pode ser do tipo “fechado/alongado/pendente”. Referências: Kirwan (2011). 
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Figura 63. Ninho de Poecilotriccus capitalis. Serra dos Carajás, PA, Brasil. Novembro de 

2011. Imagem: Guy Kirwan. 

 

 

Poecilotriccus senex (Pelzeln, 1868). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Poecilotriccus russatus (Salvin & Godman, 1884). Descrição de ninho não encontrada. 
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Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 1846). Os ninhos dessa espécie estão suspensos 

nas extremidades de ramos horizontais finos, em arbustos ou cipós, normalmente em locais 

escuros da mata entre 1,4 e 2m do solo. Possuem formato globular com uma entrada lateral 

central ou lateral inferior (Figura 64), protegida acima por um curto alpendre. Embora 

Ihering (1900) cite que está ausente uma cauda inferior, em alguns ninhos ela pode chegar 

a ter até 30cm de comprimento (Di Giacomo & López-Lanús 1998). Os ninhos são 

construídos externamente com fibras vegetais secas, incluindo tiras de folhas de bambu e 

outras gramíneas, pequenos talos e raízes, às vezes Tillandsia sp. (Bromeliaceae) e 

internamente a câmara oológica é forrada com palhas finas, gavinhas e em um caso com 

alguns pelos. Os ninhos medem cerca de 19,6cm de altura externa, 9,2cm de largura 

externa e 9,7cm de profundidade externa; o alpendre mede 3cm de comprimento, assim 

como o diâmetro da entrada. A câmara oológica mede cerca de 7,8cm de altura por 4,3cm 

de largura. Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente” ou 

“fechado/alongado/pendente”. Referências: Berlepsch & Ihering (1885), Ihering (1900), 

Di Giacomo & López-Lanús (1998), Narosky & Salvador (1998), De la Peña (2005, 

2013b, 2016), Auer et al. (2007), Maurício et al. (2013). 

 



208 
 

 
Figura 64. Adulto de Poecilotriccus plumbeiceps na entrada do ninho. Ribeirão Grande, 

SP, Brasil. 11 de setembro de 2006. Imagem: Rogério Amaral. 

 

 

Poecilotriccus fumifrons (Hartlaub, 1853). O ninho dessa espécie foi considerado não 

descrito até recentemente, porém, Penard & Penard (1910) não só o descrevem como 

apresentam uma imagem (Figura 65). Descrevem o ninho como sendo para 

“E[uscarthmus] fumifrons, Hartl.”, que corresponde, segundo Cory & Hellmayr (1927), a 
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“Todirostrum fumifrons” de Hartlaub, 1853, atual P.f. penardi (Hellmayr, 1905), que 

ocorre no Suriname e Guiana Francesa (vide Dickinson & Christidis 2014), subespécie 

mencionada no próprio texto pelos autores. No original, os irmãos Penard escrevem em 

holandês: “Het nest komt overeen met dat van Todirostrum cinereum, doch is grootendeels 

samengesteld uit bladeren en gras, zonder boschkatoen. De niet overdekte ingang bevindt 

zich ongeveer in het midden.” [“O ninho é semelhante ao do Todirostrum cinereum, mas é, 

na maior parte, composto de folhas e capim, sem ‘boschkatoen’ (Gossypium barbadense - 

Malvaceae)”, André August Remi de Meijer, in litt., 2016]. A entrada descoberta está 

localizada aproximadamente no centro.”. Penard & Penard (1910) descrevem também 

adiante os ovos, que aqui não nos interessa. Posteriormente, Snethlage (1928) dissipa essa 

informação. As descrições recentes e, também, mais detalhadas, descrevem os ninhos 

como sendo feitos no estrato inferior nas bordas ou no interior de fragmentos florestais, em 

clareiras, onde a vegetação ao redor está ausente. Os ninhos estão suspensos na 

extremidade de finos galhos de arbustos (e.g. em Mimosaceae, Bougainvillea - 

Nyctaginaceae, Chromolaena adorata - Asteraceae), de pequenas árvores ou mesmo de 

cipós (e.g. Solanaceae), entre 0,80 e 2m acima do solo ou da água. Possuem um formato 

ovoide com uma entrada lateral que está protegida acima por um pequeno alpendre (Figura 

66). São construídos externamente com matéria vegetal seca e de maneira relativamente 

frouxa, com hastes de gramíneas, folhas de taquara, fibras vegetais desfiadas de palmeiras 

e finos ramos; internamente e de maneira mais compacta são construídos com amplas tiras 

de folhas de monocotiledôneas (ex., gramíneas - Poaceae e Cyperaceae) e poucas folhas de 

dicotiledôneas. O forro da câmara oológica é feito com fibras vegetais macias e fragmentos 

secos de cascas e folhas de taquara ou gramíneas. Medem externamente cerca de 20cm de 

altura mais uma cauda que varia entre 10 e 15cm, e 11 por 8cm de largura, internamente 

6cm de altura por 4cm de diâmetro; a parede do ninho mede entre 1,5 e 2,5cm de espessura 
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e a entrada cerca de 2,5cm de diâmetro, o alpendre cerca de 3cm de comprimento. Um 

outro ninho mediu externamente 46,2cm de altura sendo 18,4cm de material pendente 

abaixo e 9,3cm de largura; internamente a câmara oológica mediu 3,6cm de largura, 7,1cm 

de altura e 2,2cm a altura da semiesfera que forma o “copo” onde são depositados os ovos; 

3,2cm a espessura da parede na entrada e 2,7 de altura por 2,4cm de largura a entrada. Pela 

classificação de Simon & Pacheco (2005), o ninho é do tipo “fechado/ovalado/pendente”, 

segundo Bichinski (2015) e Ingels et al. (2016). Referências: Penard & Penard (1910), 

Snethlage (1928), Bichinski (2015), Ingels et al. (2016). 

 

 

Figura 65. Ninho de Poecilotriccus fumifrons apresentado em Penard & Penard (1910). 
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Figura 66. Ninho de Poecilotriccus fumifrons. Itagibá, BA, Brasil. 17 de fevereiro de 

2012. Imagem: Vital Teixeira. 

 

 

Poecilotriccus latirostris (Pelzeln, 1868). São conhecidos apenas por uma descrição com 

dois ninhos (Greeney 2014b), sendo um terceiro ninho semelhante ao de um Todirostrum 

sp. de identificação incerta (Mazzoni et al. 2015). Um quarto ninho é aqui apresentado por 

imagem apenas (Figura 67) e um quinto (Bucci 2009) foi construído sobre um pequeno 

córrego. Os ninhos são suspensos em áreas onde o sub-bosque está ausente de vegetação; 
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um foi fixado na ponta de um pequeno galho que pendia de um arbusto a 1,5m do solo e o 

outro de um fino cipó a 2,4m do solo. Possui formato piriforme com uma pequena entrada 

no terço inferior, mas central a câmara oológica, que é esférica; algumas tiras de folhas 

ficam pendendo abaixo do ninho. São construídos quase inteiramente com gramíneas do 

gênero Gynerium (Poaceae) e unidas com poucas raízes e fibras de gramíneas de coloração 

clara. A câmara oológica é feita com materiais semelhantes aos da parte externa, porém 

feita com materiais um pouco mais finos. Os ninhos mediram, respectivamente: 26 e 20cm 

de altura externa sem o material suspenso, 11 e 11,5cm de altura externa apenas na esfera 

que forma a câmara oológica, 9cm de diâmetro externo na câmara, para ambos os ninhos, 7 

e 7,5cm de profundidade externa, 5 e 8cm de cauda, 3cm o diâmetro da entrada para ambos 

os ninhos, 2 e 2,5cm a altura da entrada, 2 e 2,5cm o comprimento do alpendre, 4 e 4,5cm 

o diâmetro interno da câmara, 3,5 e 4cm a altura da semiesfera que forma o “copo” onde os 

ovos são depositados na câmara e 8 e 8,5cm a altura interna da câmara (incluindo então a 

profundidade do “copo”). Simon & Pacheco (2005): “fechado/alongado/pendente”. 

Referências: Greeney (2014b), Mazzoni et al. (2015). 
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Figura 67. Ninho de Poecilotriccus latirostris. Uruana de Minas, MG, Brasil. 15 de 

novembro de 2012. Imagem: Paulo Vale. 

 

 

Poecilotriccus sylvia (Desmarest, 1806). Ninhos suspensos na extremidade de ramos ou 

cipós entre 60cm e 3m acima do solo ou da água, onde a vegetação abaixo está ausente e, 

comumente, protegido acima pela folhagem natural. Possui formato piriforme com uma 

entrada lateral protegida por alpendre ou simplesmente por algumas tiras de folhas de 
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gramíneas que estão suspensas sobre a entrada. São feitos basicamente com 

monocotiledôneas, recobertos externamente com tiras de folhas de gramíneas e 

internamente forrados com gramíneas macias e, às vezes, algumas inflorescências. Um 

ninho mediu cerca de 45cm de altura por 12cm de largura e outro 28cm de altura (sem 

contar os materiais pendentes abaixo) por 8,9cm de largura. Simon & Pacheco (2005): 

“fechado/alongado/pendente”. Referências: Peck (1908), Cherrie (1916), Snethlage 

(1935), Pinto (1953), Skutch (1960), Wetmore (1972). 

 

Poecilotriccus calopterus (Sclater, 1857). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Poecilotriccus pulchellus (Sclater, 1874). Descrição de ninho não encontrada. 

 

 

Todirostrum Lesson, 1831 

Todirostrum maculatum (Desmarest, 1806). Ninhos construídos, normalmente, na 

extremidade de ramos de arbustos ou árvores, algumas vezes com espinhos, (e.g. Pouteria 

caimito - Sapotaceae, Poncirus trifoliata - Rutaceae, Persea americana - Lauraceae, Bixa 

orellana - Bixaceae, Mangifera indica - Anacardiaceae) entre 30cm e 10m acima do solo. 

Possui forma de bolsa suspensa com uma entrada lateral protegida acima por alpendre; 

uma cauda está presenta abaixo do ninho, bem como uma “cauda invertida” acima. 

Haverschmidt (1955) cita que os ninhos do Suriname não possuem uma cauda abaixo. São 

construídos com fibras vegetais, tais como tiras de folhas de palmeiras (e.g. Euterpe 

oleracea e Astrocaryum tucuma - Arecaceae), fragmentos de folhas secas, raques de 

inflorescências, gavinhas e palhas, além de abundante teia de aranha; próximos de 

ambientes urbanos podem utilizar fibras sintéticas, como lã. Internamente é forrado com 
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painas, por exemplo, de Ochroma lagopus (Malvaceae), embora esse material também 

possa ser encontrado misturado no material externo da construção. Marceliano (1982) 

descreve 14cm de altura externa (sem a cauda), abertura da entrada com 3,5cm de diâmetro 

e, internamente 8cm de altura por 5,5cm de largura, com uma cauda abaixo de tamanho 

igual ou maior que o ninho. Um ninho de museu (COP-Tyra004) mediu: externamente 

35cm do ponto de fixação ao final da cauda, da parte superior da abertura até o ponto de 

fixação 14,5cm e da parte inferior da abertura até o final da cauda 20cm; a cauda mediu 

11,5cm. A largura externa foi de 7cm por 7cm de profundidade (um pouco achatado pelo 

armazenamento). Alguns ninhos podem estar próximos de vespeiros (ex. Haverschmidt 

1957b). Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente” ou 

“fechado/alongado/pendente”. Referências: Goeldi (1897, 1900), Ihering (1900), Penard 

& Penard (1910), Snethlage (1928, 1935), Young (1929), Pinto (1953), Haverschmidt 

(1955, 1957b), Marceliano (1982), Hilty & Brown (1986). Museus: COP-Tyra004, COP-

Tyra007. 

 

Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831). O primeiro a mencionar o seu ninho foi o 

próprio príncipe zu Wied, quando descreveu a espécie. Wied (1831) escreve “Sein 

niedliches Nest soll dieser Vogel in einem hohen Baume aufhängen, auch zuweilen in 

einem niederen dichten Strauche, und, wie man versichert, besonders gern in der Nähe des 

Wassers, auch behaupten die Brasilianer, dafs er seine Brut immer in der Nähe eines 

Nestes der Marimbondos (Wespen) erziehe.”, que podemos traduzir, de forma não literal, 

como “sendo ninhos pendurados em árvores altas próximo da água e, alertado pelos 

brasileiros, que gostam de nidificar próximo a vespeiros”, continuando: “Ein solches Nest, 

welches wir in der Nähe des Flusses Parahypa in einem hohen Gamelera-Baume (Ficus) 

fanden, - man versicherte mich, es gehöre diesem Vogel an, - war von Baumund 
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Pflanzenwolle erbaut, von länglich-kugelicher Gestalt, oben über geschlossen, und vorn 

mit einer sehr kleinen Oeffnung zum Eingange des Vogels versehen; es wird in meinen 

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's mitgetheilt werden.”, traduzido por Goeldi 

(1900) como: “Um tal ninho, que achamos na visinhança do rio Parahyba n’uma alta 

arvore de Gameleira (Ficus) - e que foi-me affirmado ser esta ave o seu architecto - 

construído de lã vegetal, com a forma ellipsoidal, fechado pela parte de cima, e tendo na 

frente uma abertura muito pequena para a entrada da ave; elle figurará nas Gravuras da 

minha Historia Natural do Brazil”. Essa gravura mencionada por Wied não pôde ser 

encontrada, como já chamou a atenção Goeldi (1900), que parece nunca ter sido publicada. 

Os ninhos da espécie são fixados na extremidade de galhos de árvores ou arbustos a baixa 

altura, entre 1 e 8 (R. Parrini com. pess., 2016) metros acima do solo ou da água; parece 

nidificar com frequência próximo da água. Possui um formato globular alongado, 

principalmente pela presença da cauda que pende na parte inferior do ninho, e possui 

entrada lateral protegida acima por um alpendre. É feito externamente com paina 

misturadas com variadas fibras vegetais, como pequenos talos e folhas secas de gramíneas, 

pedaços de folhas secas e cascas de árvore são fixados na parte externa, bem como liquens 

espalhados e musgos verdes na parte superior (Figura 68 - obs. pess., junto com R. Parrini, 

23 de setembro de 2013, RJ); próximo de áreas antrópicas pode utilizar material sintético, 

como fitas plásticas (Marini et al. 2007). Internamente os ninhos são forrados com painas 

ou materiais vegetais macios similares. Embora seja espécie comum, há apenas uma 

publicação que descreve o tamanho do ninho (Euler 1900), medindo cerca de 9 ou 10cm de 

diâmetro externo, 6cm o diâmetro da câmara oológica e 3cm o diâmetro da entrada, com a 

cauda abaixo entre 7 e 8cm. Lopes et al. (2013) o classificam como sendo do tipo 

“fechado/retorto/pendente”, segundo a classificação de Simon & Pacheco (2005). Porém, 

podemos também considerar como do tipo “fechado/ovalado/pendente”. Referências: zu 
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Wied (1831), Goeldi (1894, 1897, 1900), Euler (1900), Mitchell (1957), Oniki & Willis 

(2003), Marini et al. (2007), Lopes et al. (2013). 

 

 

Figura 68. Ninho de Todirostrum poliocephalum. 23 de setembro de 2013. Floresta da 

Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Imagem: Marco A. Crozariol. 
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Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766). Espécie com ninho relativamente bem conhecido. 

Estão suspensos e fixados pela parte superior na ponta de ramos ou cipós finos (até em fios 

de telefone, vide Skutch 1960) que muitas vezes estão soltos e pendentes, entre 1 e 15 

metros acima do solo ou da água, raramente acima dos 20m. Possuem formato de bolsa 

alongada com uma entrada lateral protegida por alpendre (Figura 69) e, abaixo da câmara, 

um prolongamento na parte inferior feito com material “sobressalente” forma uma cauda, 

que em alguns ninhos são bem longas (Figura 70). São construídos com material vegetal 

variado, como musgos, fibras de cascas de árvores, hastes de gramíneas, gavinhas e, 

normalmente, misturados com painas e teias de aranha; tendem a possuir alguns materiais 

colados na parte externa que parecem ter a função de camuflagem, como por exemplo, 

pequenos pedaços de folhas secas. Material antrópico como algodão, papel e linhas pode 

ser inserido em alguns ninhos (Lima et al. 2005). Internamente a câmara oológica é forrada 

com finas fibras, painas, plumas e, eventualmente crinas. Um ninho feito quase totalmente 

de musgos (Carriker Jr. 1910) pode na verdade pertencer à outra espécie, por exemplo, 

Mionectes oleagineus (Skutch 1960). Os ninhos medem em média, segundo Lima et al. 

(2005): 29cm de altura externa total, 67,6mm de largura externa, 8,5cm de profundidade, 

10,5cm a altura do ninho acima da parte superior da entrada, 18,9cm de altura abaixo da 

parte inferior da entrada, 27,6mm a largura da entrada e 26,6mm a altura da entrada. 

Alguns ninhos podem medir até 42cm de comprimento (incluindo um longo apêndice 

caudal). Frequentemente constroem seus ninhos próximos a vespeiros ou em plantas 

associadas a formigas. Existe boa variação de materiais e mesmo formatos de ninho para a 

espécie; provavelmente por ser uma espécie com ninhos bem documentados essas 

variações fiquem mais aparentes. No entanto, de maneira geral, os ninhos da espécie 

podem ser considerados, pela classificação de Simon & Pacheco (2005), como dos tipos 

“fechado/ovalado/pendente” ou “fechado/alongado/pendente”. Referências: Cherie 
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(1890), Lloyd (1897), Peck (1908), Carriker Jr. (1910), Penard & Penard (1910), Ihering 

(1902, 1914a, 1914b), Snethlage (1928), Naumburg (1930), Skutch (1930, 1960), Griscom 

(1932), Dickey & van Rossem (1938), Lamm (1948), Haverschmidt (1955), Mitchell 

(1957), Gilliard (1959), Marchant (1960), Wetmore (1972), Ramo & Busto (1984), Hilty & 

Brown (1986), Höfling & Camargo (1999), Lima (2004), Lima et al. (2005), Solano-

Ugalde et al. (2007), Buzzetti & Silva (2008), Antas (2009), Montellano et al. (2009), 

Sandoval & Barrantes (2009), Lopes et al. (2013). Museus: MNON-5491, COP-Tyra005, 

COP-Tyra012, COP-Tyra022, COP-Tyra025, COP-Tyra040. 

 

 
Figura 69. Adulto de Todirostrum cinereum na entrada do ninho. Ponta Grossa, PR, 

Brasil. 08 de novembro de 2015. Imagem: Luís Esmerino. 
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Figura 70. Ninho de Todirostrum cinereum. Bom Sucesso do Sul, PR, Brasil. 09 de 

novembro de 2014. Imagem: Sidnei Pereira. 
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Todirostrum viridanum Hellmayr, 1927. Todos os ninhos descritos na única publicação 

conhecida sobre os hábitos de nidificação da espécie estavam próximos a locais com 

voçorocas secas [no original “dry washes”]. A maioria deles estavam em Leguminosae 

(=Fabaceae) (um em Cercidium praecox, cinco em Prosopis juliflora e outro em espécie 

não identificada), três em Capparis odoratissima (Capparidaceae), um em Jacquinia sp. 

(Theophrastaceae) e outro em espécie não identificada. A altura das árvores suportes 

variaram entre 4,5 e 9m (n=8), estando todos os ninhos abaixo dos 3,5m do solo. Quanto à 

forma, todos foram semelhantes, fechados e globulares, pendentes (Figura 71), feitos com 

fibras vegetais em pontas de ramos finos de árvores, com um alpendre acima da entrada, 

que é lateral; apresenta uma longa cauda abaixo e uma pequena “cauda invertida” acima. O 

interior do ninho foi forrado com materiais vegetais macios, como painas. As medidas 

médias dos ninhos foram: altura em relação ao solo 2,63m (entre 1,82 e 3,39m; n=8), altura 

externa total 25,71cm (entre 22 e 29cm; n=7), altura externa da câmara 11,37cm (entre 10 

e 13cm; n=7), largura externa 5,92cm (entre 5,2 e 6,5cm; n=6), profundidade externa 

6,64cm (entre 5,9 e 7,3cm; n=7), diâmetro da entrada 2,58cm (entre 2,35 e 3,1cm; n=6) e 

comprimento do alpendre 3,32cm (entre 3 e 3,63cm; n=2). Dois ninhos depositados na 

coleção do Museu Phelps são semelhantes. Simon & Pacheco (2005): 

“fechado/alongado/pendente”. Referências: Rodríguez-Ferraro & Azpiroz (2006). 

Museus: COP-Tyra006, COP-Tyra017. 
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Figura 71. Ninho de Todirostrum viridanum coletado em Medanos de Coro, Estado de 

Falcón, Venezuela e depositado no Museu Phelps (COP-Tyra017). Imagem: Marco A. 

Crozariol. 

 

 

Todirostrum nigriceps Sclater, 1855. Ninhos entre 2,5m e 15m do solo em pontas de ramos 

pendentes de árvores (e.g. Cedrela sp. - Meliaceae), normalmente na borda de florestas. O 

ninho é pouco conhecido, globular, preso firmemente pela parte superior em um ramo, com 

entrada em um dos lados na parte inferior, que é coberta por alpendre e possui abaixo uma 

cauda. É feito com bastante e finas fibras semelhantes a gramíneas. Todo o material do 
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ninho é macio, de coloração amarelo-amarronzado, entrelaçado com material mais ou 

menos esbranquiçado como painas; painas formam o forro interno da câmara oológica. 

Solano-Ugalde et al. (2007) observaram um ninho construído com musgos e teias de 

aranha no Equador. Um ninho mediu 10,15cm de largura externa por 8,9cm de altura 

externa [provavelmente sem a cauda] (Allen 1905). Frequentemente encontrado próximo a 

vespeiros. Todd & Carriker Jr. (1922) apenas transcrevem as informações de Allen (1905). 

Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente”. Referências: Allen (1905), 

Wetmore (1972), Hilty & Brown (1986), Solano-Ugalde et al. (2007), del Hoyo et al. 

(2014). 

 

Todirostrum pictum Salvin, 1897. Ninho está fixado na ponta de galhos pendentes e possui 

formato de bolsa alongada com uma cauda suspensa abaixo e uma entrada lateral. O ninho 

normalmente é construído a grande altura, embora um tenha sido encontrado mais baixo, 

cerca de 4 metros acima do solo (d’Affonseca 2013). Foi observado carregar o “algodão” 

das sementes de Ceiba pentandra (Malvaceae) (Pinheiro 2013). Pode nidificar próximo a 

vespeiros. Referências: d’Affonseca (2013), Pinheiro (2013), del Hoyo et al. (2014), 

Cordasso (2015). 

 

Todirostrum chrysocrotaphum Strickland, 1850. Os ninhos dessa espécie, embora muitas 

vezes observados, são raramente medidos, visto que encontram-se geralmente bastante alto 

com relação ao solo, entre 4 e 45m (e.g. Hevea brasiliensis - Euphornbiaceae e Ceiba sp. - 

Malvaceae) nas florestas ou em áreas secundárias. Está suspenso na ponta de galhos 

pendentes e possui forma de bolsa alongada. É feito com palhas finas e algumas folhas 

secas, tudo misturado; internamente forrado com painas. Um ninho mediu 9 por 7cm 

(Pinto 1953), não deixando claro o autor como as medições foram feitas. São comuns 
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ninhos próximos a vespeiros (Figura 72). Referências: Pinto (1953), Hilty & Brown 

(1986), Greeney et al. (2004a), Cisneros-Heredia (2006), Greeney & Gelis (2008a). 

 

 

 

 
Figura 72. Ninho de Todirostrum chrysocrotaphum próximo de um vespeiro. Senador 

Guiomard, AC, Brasil. 16 de outubro de 2013. Imagem: Marco A. Crozariol. 
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4.1.10. FAMÍLIA TYRANNIDAE 

4.1.10.1. SUBFAMÍLIA HIRUNDINEINAE 

 

Myiotriccus Ridgway, 1905 

Myiotriccus ornatus (Lafresnaye, 1853). Há apenas uma descrição de ninho feita por Hilty 

(em Hilty & Brown 1986) na Colômbia, como sendo colocado entre musgos com um fino 

“copo” feito de raízes, bem camuflado a 1,3m acima do solo. Essa informação parece ter 

sido entendida de maneira diferente em del Hoyo et al. (2014), pois é considerado como 

tendo apenas forma de “copo” [no original “cup-shaped”]. Porém, dois diferentes ninhos 

disponíveis em imagens de vídeo na internet, além de uma foto (Londoño 2014) e um 

ninho observado por Guy Kirwan (in litt., 14.IV.2016), indicam que a espécie nidifica 

dentro de moitas de musgos vivos, suspensos ou fixados na lateral de um grosso tronco. 

Pelas imagens não foi possível saber se a ave construiu ou apenas usou a moita de musgos 

já ali presente, provavelmente o último caso. Referências: Hilty & Brown (1986), 

Schaefer (2007), Londoño (2014), Forrestertr7 (2015). 

 

 

Nephelomyias Ohlson, Fjeldså & Ericson, 2009 

Nephelomyias pulcher (Sclater, 1861). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Nephelomyias lintoni (Meyer de Schauensee, 1951). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Nephelomyias ochraceiventris (Cabanis, 1873). Única espécie com ninho conhecido para o 

gênero. Feito sobre raízes adventícias, é fechado e com forma globular, apoiado sobre a 
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bifurcação das raízes, 60cm do solo e inserido dentro de um aglomerado de musgos e 

samambaias. O ninho propriamente dito é uma semiesfera, e é possível que o teto do ninho 

não tenha sido construído pela ave, mas que já fosse parte dos musgos que estavam ali 

previamente, o que pode relembrar o ninho de Myiotriccus ornatus acima descrito. O ninho 

mediu externamente 91 por 139 por 162mm [não indicado pelos autores a qual parte do 

ninho elas pertencem], tendo a entrada 53 por 39mm. A profundidade interna, medido da 

entrada até a parede do ninho, horizontalmente, foi de 36mm e a altura interna 45mm. As 

paredes tinham cerca de 60mm de espessura e o peso seco do ninho foi de 88,6g. A 

construção apresentava duas camadas, a externa pesou 54,1g e era 80% musgo de 

coloração café e estavam secos, 17% de musgos verdes e frescos, 2% folhas frescas e 1% 

pedaços de cortiça de árvore. A camada interna pesou 34,5g e era 88% musgos verdes e 

frescos, 5% musgos de coloração café e secos, 5% raízes de musgo fresco, 1% gravetos 

delgados e menos de 1% de pequenas plumas. Os autores citam que “El nido era cerrado, 

de forma globular (Simon & Pacheco 2005)” [“O ninho era fechado, de forma globular...”], 

porém essa forma “globular” apenas é indicada na terminologia em inglês por Simon & 

Pacheco (2005), sendo o termo correspondente em espanhol, e que também serve para o 

português, “esférico”. A julgar pelas medidas indicadas pelos autores, podemos considerar 

o ninho da espécie como do tipo “fechado/ovalado/forquilha”, pela classificação de Simon 

& Pacheco (2005). Referências: Peralta et al. (2011). 

 

 

Pyrrhomyias Cabanis & Heine, 1859 

Pyrrhomyias cinnamomeus (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Ninhos encaixados sobre 

fendas, troncos quebrados, pequenos nichos em barrancos ou na vegetação, saliências em 

substratos verticais e mesmo no interior de folhas secas de Cecropia sp. (Urticaceae), entre 
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1,5 e 2,6 metros acima do solo. É uma semiesfera feita principalmente de musgo vivos (às 

vezes secos), embora também possa usar folhas, gravetos, liquens e teias de aranha; 

externamente camuflado com cascas de árvores e internamente forrado com gramíneas, 

pequenas raízes e algumas penas. Um ninho estava sem forro interno (Greeney et al. 

2010). A média de cinco ninhos foi (Collins & Ryan 1995): 45,8mm (entre 44-48mm) por 

47,4mm (entre 46-50mm) de diâmetro externo e 30,3mm (entre 26-37mm) de altura 

interna. Um ninho da espécie que consta na coleção Phelps, coletado por Miguel Lentino, 

está em estado de difícil análise. Aparentemente esse não é o mesmo ninho citado como 

depositado nessa instituição por Collins & Ryan (1995). Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/base”, poderia ser também “cesto alto/base”, porém esse tipo não é indicado na 

proposta desses autores. Referências: Ewert (1975), Collins & Ryan (1995), Dantas & 

Pereira (2006), Greeney et al. (2010), Ortiz et al. (2012). Museus: COP-Tyra014. 

 

 

Hirundinea d’Orbigny & Lafresnaye, 1837 

Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788). Nidifica sobre suportes firmes, em estado natural 

principalmente nas saliências e cavidades de áreas rochosas ou em barrancos e, próximo de 

moradias, em estruturas antrópicas variadas, como janelas, madeiras que formam a base de 

telhados, buracos em paredes etc.; entre 2,5 e 15m do solo. Frequentemente usa como 

alicerce para o ninho pequenas rochas, ou material mineral semelhante, de tamanhos 

variados, inserindo materiais vegetais macios acima (vide Figura 73). Sobre essas rochas 

constrói uma semiesfera rasa, feita com gravetos, gramíneas e radículas, internamente 

forrado com penas e/ou crinas. Sick (1997) cita que une o material vegetal com saliva e 

Lopes et al. (2013) falam do uso de fezes bovina seca no alicerce. Embora seja espécie 

comum, inclusive os encontros com ninhos, não são muitos os estudos sobre os hábitos 
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reprodutivos da espécie e apenas dois ninhos possuem medidas disponíveis na literatura, ao 

menos que nos foi possível encontrar: um ninho mediu 7cm de diâmetro [não deixando o 

autor claro se interno ou externo] por 3cm de altura interna (Euler 1900) e outro mediu 

9cm de diâmetro externo, 7cm de diâmetro interno e 2cm de altura interna (Narosky & 

Salvador 1998). As medidas externas do ninho devem variar bastante, principalmente na 

base, onde costumam ser largos devido ao acúmulo das rochas. O ninho descrito por 

Pereyra (1951), como sendo globular com uma entrada lateral trata-se certamente de um 

erro. Lopes et al. (2013) consideram o ninho da espécie como do tipo 

“simples/plataforma”, pela classificação de Simon & Pacheco (2005). Também podemos 

considerar como sendo do tipo “cesto baixo/base”. Referências: Euler (1900), Hartert & 

Venturi (1909), Dinelli (1918), Pereyra (1951), Erickson (1976), Hilty & Brown (1986), 

Sick (1997), Narosky & Salvador (1998), Di Giacomo & López-Lanús (1998), Belton 

(2000), Lima (2004), De la Peña (2005, 2013b, 2016), Lopes et al. (2013), Maurício et al. 

(2013), Studer (2015). 
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Figura 73. Adulto de Hirundinea ferruginea em um ninho feito numa estrutura de casa. 

Alfenas, MG, Brasil. 02 de novembro de 2013. Imagem: Kleber Silveira. 

 

 

4.1.10.2. SUBFAMÍLIA ELAENIINAE 

 

Zimmerius Traylor, 1977 

Zimmerius cinereicapilla (Cabanis, 1873). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Zimmerius villarejoi Alvarez & Whitney, 2001. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Zimmerius chicomendesi Whitney, Schunck, Rêgo & Silveira, 2013. Descrição de ninho 

não encontrada. 
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Zimmerius acer (Salvin & Godman, 1883). No geral as descrições dos ninhos dessa 

espécie são pouco informativas e todas antigas. Os primeiros a descrever seu ninho foram 

os irmãos Penard & Penard (1910), posteriormente Beebe et al. (1917) citam que seu ninho 

é muito bem escondido e com a entrada difícil de ser observada. Snethlage (1935) escreve 

que pode ser mais facilmente encontrado na borda de rios. O ninho é globular e feito 

principalmente com musgos frescos misturados com cálices de flores de mangueira 

(Mangifera indica - Anacardiaceae). É todo unido e colado com gavinhas de trepadeiras. 

Internamente a semiesfera que forma o chão da câmara oológica é forrada com cinco 

consecutivas camadas, que se intercalam, uma construção “a prova d’água”. A camada 

mais externa e feita com fibras grosseiras, a segunda com crina animal, a terceira com 

algodão selvagem, a quarta com crina animal e a mais interna e última novamente com 

algodão selvagem. A camada mais interna é muito fina e o chão forma uma cama 

excepcionalmente macia. O ninho mede externamente 10cm de diâmetro, 8cm de 

profundidade e a semiesfera interna mede 4cm de diâmetro por 6cm de altura. Mesmo com 

as informações de medidas fica um pouco difícil de caracterizar o ninho dessa espécie pela 

classificação de Simon & Pacheco (2005). Porém, baseado na imagem apresentada em 

Beebe et al. (1917) (Figura 74), podemos considerar como sendo do tipo 

“fechado/alongado/pendente”. Referências: Penard & Penard (1910), Beebe et al. (1917), 

Snethlage (1928, 1935).  
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Figura 74. Ninho de Zimmerius acer apresentado na publicação de Beebe et al. (1917). 

 

 

Zimmerius vilissimus (Sclater & Salvin, 1859). Ninhos fixados, na maioria das vezes, em 

meio aos musgos pré-existentes e que pendem de galhos mais ou menos horizontais, mas 

também em liquens ou, menos comumente, em outros substratos como folhas secas e 

enroladas de Cecropia sp. (Urticaceae), em raízes ou caules de orquídeas, entre as cápsulas 

secas de frutos do urucum (Bixa orellana - Bixaceae), tanto em árvores vivas quanto em 

mortas. Usa com frequência as epífitas que crescem sobre Crescentia cujete 

(Bignoniaceae). Há observações de ninhos fixados na parte inferior de ninhos de 

Tolmomyias sulphurescens (Skutch 1960 - Figura 75). A espécie nidifica tanto no interior 

da floresta como em clareiras, mas na maioria das vezes em locais de pastagens, plantações 
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etc. A altura dos ninhos varia entre 2 e 15 metros do solo, sendo que 28 de 37 ninhos 

estavam entre 2 e 4,5m, enquanto que dois ninhos florestais foram encontrados entre 12 e 

15m, respectivamente. O ninho é fechado e ovalado, mais alto do que largo, com uma 

entrada estreita e arredondada abertura em um dos lados, normalmente próximo ao topo. 

Externamente é feito com musgos unidos com teias de aranha. Internamente nota-se uma 

camada composta por delgadas e pequenas raques secas, como folhas de acácia, seguido 

por uma camada de materiais fibrosos finos e pretos, como raízes filiformes. Mais 

internamente, e agora apenas forrando o chão da câmara, está uma camada de finas fibras, 

algumas peças de liquens foliáceos e alguns poucos filamentos fúngicos pretos e, 

finalmente, um fino e macio forro composto exclusivamente de painas. O número de 

camadas pode variar de ninho pra ninho. Os ninhos medem entre 8,8 e 11,4cm de altura 

externa por 5,7 a 7cm de largura externa. A abertura mede entre 2,8 a 4,4cm de diâmetro. 

Um casal que usou o próprio ninho de T. sulphurescens inseriu no seu interior painas, com 

o tempo e desgaste do ninho a abertura passou a ser lateral, e não inferior, como é normal 

para o gênero Zimmerius. De difícil caracterização utilizando a proposta de Simon & 

Pacheco (2005), podemos considerar como “fechado/ovalado/forquilha” ou 

“fechado/ovalado/pendente”. Referências: Skutch (1960), Willis & Eisenmann (1979). 
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Figura 75. Ilustração retirada de Skutch (1960), onde se vê o ninho de Z. vilissimus fixado 

abaixo do ninho de Tolmomyias sulphurescens. 

 

 

Zimmerius albigularis (Chapman, 1924). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Zimmerius improbus (Sclater & Salvin, 1871). Apenas breve menção sobre a nidificação 

da espécie, sendo o ninho globular com entrada lateral e feito em moitas de musgos 

pendentes. Da altura do olho até bem alto. Referências: Hilty (2003). 

 

Zimmerius petersi (Berlepsch, 1907). Descrição de ninho não encontrada. 
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Zimmerius chrysops (Sclater, 1859). Assim como em Z. vilissimos, a espécie possui duas 

maneiras de fixar seus ninhos: ou em aglomerados já existentes de musgos ou liquens, 

como sendo a maneira mais comum, ou em superfícies irregulares que permitam a 

ancoragem do material a ser usado; com média de 5,4m de altura do solo, mas pode chegar 

aos 45m, por exemplo, em uma Ceiba sp. (Malvaceae) (Cisneros-Heredia 2006). Os ninhos 

são construídos externamente principalmente com musgos e teias de aranha, mas também 

com raízes escuras, liquens, ootecas de aranhas de vários tamanhos etc.; mais internamente 

uma camada de finas radículas escuras está presente. O forro interno da câmara oológica é 

feito com macias painas douradas, aparentemente pertencentes ao gênero Odonatadenia 

(Apocynaceae). A forma do ninho varia um pouco devido ao seu modo de fixação. Quando 

a ave usa cortinas naturais de musgos ou liquens, ela simplesmente afasta com o bico, 

cabeça e posteriormente com as asas o material e em seguida adiciona algum material no 

seu interior. No segundo caso, o ninho é iniciado com pequenos materiais e teias de aranha 

e fixados em saliências, como casca de árvores ou pequenas partes com musgos ou liquens, 

que facilitam a fixação do material. Em média, externamente os ninhos medem 116,14mm 

em altura por 70,83mm em largura, a semiesfera construída no interior do ninho mede 

48,25mm de altura externa e 32,85mm de altura interna, com um diâmetro interno de 

40,57mm (Goulding & Martin 2010). Pode construir ninhos próximos de vespeiros ou, em 

um caso, de um ninho de Todirostrum chrysocrotaphum (Cisneros-Heredias 2006). Pode 

roubar material do ninho de Cranioleuca erythrops (Furnariidae) (Slager et al. 2012). 

Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente”. Referências: Cisneros-Heredia 

(2006), Goulding & Martin (2010), Slager et al. (2012). Museus: COP-Tyra028, COP-

Tyra035. 
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Zimmerius viridiflavus (Tschudi, 1844). As únicas informações conhecidas é que os ninhos 

são globulares com uma entrada lateral construídos em cortinas de musgos pendentes entre 

8 e 12 metros acima do solo. Referências: Hilty & Brown (1986). 

 

Zimmerius gracilipes (Sclater & Salvin, 1868). A única menção sobre o ninho dessa 

espécie está em del Hoyo et al. (2014), como sendo um ninho fechado com entrada lateral. 

Referências: del Hoyo et al. (2014). 

 

Zimmerius bolivianus (d’Orbigny, 1840). Descrição de ninho não encontrada. 

 

 

Stigmatura Sclater & Salvin, 1866 

Stigmatura napensis Chapman, 1926. Foi possível encontrar apenas uma descrição, sendo 

o ninho bem escondido em meio a folhagens de arbusto, entre 70cm e 1.50m do solo. Pela 

imagem apresentada no trabalho, o ninho está apoiado pela base em forquilhas múltiplas, 

tem forma de semiesfera e é feito externamente com a utilização de raques de folhas e 

algumas hastes de gramíneas, internamente forrado com filamentos brancos e de aspecto 

lanoso, como teias de aranha. Mede 40mm de diâmetro [interno?], 25mm de altura interna 

e 30mm de altura externa. Embora exista apenas essa descrição, há oito imagens no site 

WikiAves (31 de dezembro de 2015), todas semelhantes à descrição apresentada por Lima 

et al. (2010), todos em forquilhas horizontais ou verticais (ex. Figuras 76 e 77). Simon & 

Pacheco (2005): “cesto baixo/forquilha”. Referências: Lima et al. (2010). 
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Figura 76. Ninho de Stigmatura napensis. Jeremoabo, BA, Brasil. 12 de outubro de 2006. 

Imagem: Pedro C. Lima. 

 

 
Figura 77. Ninho de Stigmatura napensis. Pão de Açúcar, AL, Brasil. 26 de agosto de 

2012. Imagem: Pedro Teia. 
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Stigmatura budytoides (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Nidifica em árvores ou arbustos 

(e.g. Larrea sp. - Zygophyllaceae, Acacia sp. e Geoffroea decorticans - Fabaceae, 

Schinus sp. - Anacardiaceae, Condalia microphylla - Rhamnaceae) entre 1,2 e 2m do solo, 

com média de 1,4m em Geoffroea decorticans (n=19) e 1,1m em Condalia microphylla 

(n=3). Os ninhos são semiesferas apoiadas pela base, às vezes também pelas laterais, sobre 

ramos horizontais únicos ou forquilhados ou forquilhas verticais. São feitos com fibras 

vegetais como gravetos delgados, radículas e pecíolos, além de crina animal, tudo muito 

bem unido com teias de aranha, principalmente na porção onde está fixada no substrato 

(Figura 78). Internamente é forrado com fibras vegetais muito finas. Os ninhos medem 

entre 5 e 6cm de diâmetro externo, 3,5 e 4,5 de diâmetro interno, 3,5 e 4cm de altura 

externa e 2 e 3,2cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou 

“cesto baixo/forquilha”. Referências: Hartert & Venturi (1909), Dinelli (1918), Masramón 

(1969), Narosky & Salvador (1998), Mezquida (2002), De la Peña (2005, 2013b, 2016). 
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Figura 78. Ninho de Stigmatura budytoides. Potengi, CE, Brasil. 01 de janeiro de 2014. 

Imagem: Jefferson Bob. 

 

 

Inezia Cherrie, 1909 

Inezia tenuirostris (Cory, 1913). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Inezia inornata (Salvadori, 1897). Conhecido de apenas um ninho, que estava suspenso 

entre três galhos finos de Tabebuia nodosa (Bignoniaceae), 3 metros acima do solo. Estava 

bem camuflado entre um aglomerado de Usnea sulcata (Parmeliaceae). Tinha forma de 

semiesfera pequena, translúcido e construído com pequenos pedaços de folhas e brotos de 

Tillandsia cf. tricholepis (Bromeliaceae), todo unido com teias de aranha. Internamente foi 

forrado com pecíolos bem finos e secos de Prosopis sp. (Fabaceae) e acima desse material 

foi inserido Marasmius sp. (Marasmiaceae). O ninho estava um pouco entrelaçado com os 
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liquens ao redor, entre forquilha tripla. O autor apresenta uma imagem do ninho com ovo, 

porém as medidas do ninho não são informadas. Referências: Di Giacomo (2005). 

 

Inezia subflava (Sclater & Salvin, 1873). Ninho é uma semiesfera bem rala e suspensa 

pelas bordas ou apoiada, em partes, pela base em forquilhas. Constrói o ninho 

principalmente em árvores caídas e secas nas margens de rios, às vezes acima da água 

(Snethlage 1935). É construído com raízes e teias de aranha, também casulos (Figura 79). 

Cinco imagens estão disponíveis no site WikiAves (até 31 de dezembro de 2015), porém as 

descrições são escassas e pouco informativas. Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Snethlage (1935), Hilty & Brown 

(1986), Buzzetti & Silva (2008). 

 

 
Figura 79. Adulto de Inezia subflava no ninho. Caseara, TO, Brasil. 03 de junho de 2013. 

Imagem: Eduardo Fernandes. 
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Inezia caudata (Salvin, 1897). Há apenas uma descrição antiga (Penard & Penard 1910) e 

outra mais recente (Hilty 2003). O ninho é uma semiesfera rala e suspensa em forquilhas 

entre 2 e 4m acima do solo. Medem cerca de 5 ou 6cm de diâmetro externo. Referências: 

Penard & Penard (1910), Hilty (2003). 

 

 

Euscarthmus Wied, 1831 

Euscarthmus meloryphus Wied, 1831. Os ninhos dessa espécie são colocados baixos em 

pequenas árvores ou arbustos (e.g. Celtis sp. - Cannabaceae, Guapira sp. - Nyctaginaceae), 

trepadeiras ou outras plantas herbáceas, entre 25cm e 1,8m acima do nível do solo. Possui 

forma de semiesfera e suas paredes são muito finas, normalmente translúcidas. É 

construído com poucos talos secos de nervuras de folhas, hastes de gramíneas ou outras 

plantas herbáceas, gavinhas etc.; internamente é forrado com finas radículas entrelaçadas, 

todo o material unido com teias de aranha. Alguns ninhos podem estar sem forro interno 

(Narosky & Salvador 1998). São apoiados pelas bordas em forquilhas e medem entre 4 e 

7cm de diâmetro externo, 4 e 5cm de diâmetro interno, 3 e 6,5cm de altura externa por 2 e 

4cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/forquilha”. Referências: 

Euler (1900), Snethlage (1928), Marchant (1960), Babarskas & López Lanús (1993), De la 

Peña (1996a, 2005, 2013b, 2016), Narosky & Salvador (1998), Sick (1997), Knowlton 

(2010). 

 

Euscarthmus rufomarginatus (Pelzeln, 1868). Descrição de ninho não encontrada. 
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Ornithion Hartlaub, 1853 

Ornithion semiflavum (Sclater & Salvin, 1860). Há apenas uma descrição, em del Hoyo et 

al. (2014), sobre um ninho possivelmente globular e colocado entre uma folha de Cecropia 

sp. (Urticaceae) morta ou em moitas vivas de bromélias. Não foi possível resgatar de onde 

essa informação foi retirada, talvez tenha sido em parte baseada na publicação de Dantas & 

Pereira (2006) sobre a descrição do ninho de O. inerme (ver descrição adiante). 

Referências: del Hoyo et al. (2014). 

 

Ornithion brunneicapillus (Lawrence, 1862). Ninho descrito insatisfatoriamente. Wetmore 

(1972) descreve um, através de observações feitas por Eisenmann e Chapelle, de um par 

construindo um ninho a 12m acima do solo em uma árvore de tamanho moderado. O 

ninho, ainda incompleto, apresentava forma de semiesfera e havia sido construído com 

finos ramos castanhos misturados com pedaços de cascas de árvores, apoiado sobre uma 

pequena forquilha, parte coberto por folhas [aparentemente do próprio galho suporte]. 

Willis & Eisenmann (1979) citam um ninho sendo construído no alto de uma grande 

palmeira, não entrando em maiores detalhes. Finalmente Hilty & Brown (1986) citam que 

os ninhos dessa espécie podem ser encontrados por volta dos 3,5m acima do solo, em 

pequena árvore e, Hilty (2003), que o ninho possui um formato de semiesfera feito com 

ramos, pecíolos foliares e cascas de árvore [informações provavelmente retiradas de 

Wetmore (1972)], estando apoiados em pequenas forquilhas. O ninho descrito por 

Wetmore (1972) não estava finalizado e não foi possível saber se as descrições posteriores 

informadas por Hilty (2003) são apenas compilações ou informações de observações do 

próprio autor, já que esse último cita algumas observações como comunicação de R. 

Ridgely. De qualquer forma é importante se obter mais informações sobre a arquitetura do 

ninho da espécie, pois se o ninho for realmente uma semiesfera, será distinto daqueles 
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conhecidos para as outras espécies do gênero. Referências: Wetmore (1972), Willis & 

Eiseinmann (1979), Hilty & Brown (1986), Hity (2003). 

 

Ornithion inerme Hartlaub, 1853. Apenas um ninho descrito, construído dentro de uma 

folha seca de Cecropia sp. (Urticaceae), ainda na própria árvore, cerca de 6 metros acima 

do solo, em borda de mata próximo a um pequeno córrego. A folha onde o ninho foi 

construído caiu, estando o ninho já finalizado, comprovado pela presença de um ovo em 

seu interior. O ninho é globular, quase esférico, com uma entrada lateral, sendo possível 

visualizar apenas sua parte superior e uma das laterais por entre a folha da Cecropia sp. 

que o envolve. O ninho mediu externamente 11cm de altura, 9,5cm de largura e 8,6cm de 

profundidade. A entrada mediu 2,2cm de largura por 1,7cm de altura e a câmara oológica 

7cm de altura [no original “deep”]. O ninho era mais amplo na parte inferior do que na 

superior, construído principalmente com fibras vegetais brancas tecidas de maneira 

compacta. O ninho foi inteiramente coberto com pecíolos pequenos secos, folhas, musgos, 

gramíneas e flores no lado externo, formando uma camada distinta de fibras vegetais. A 

concentração de pecíolos era grande no lado da entrada e abaixo do ninho, sendo a lateral 

coberta principalmente com flores secas e musgos. O interior foi completamente coberto 

com fibras vegetais brancas. O ninho da descrição encontra-se depositado no Museu 

Nacional-RJ (MNON-5456). Um ninho fotografado por Fernandes (2015) relembra aquele 

descrito acima por Dantas & Pereira (2015), estando também entre folhas de Cecropia sp. 

que ficaram presos entre galhos de uma árvore (Figura 80). Ninho de difícil categorização 

por ser feito no interior de folhas, pela classificação de Simon & Pacheco (2005) 

sugerimos os tipos: “fechado/esférico/base”, “fechado/esférico/lateral”, 

“fechado/esférico/forquilha” [que parece ser o principal apoio da Figura 80], 
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“fechado/ovalado/base” e “fechado/ovalado/forquilha”. Referências: Dantas & Pereira 

(2006), Fernandes (2015). Museus: MNON-5456. 

 

 
Figura 80. Adulto de Ornithion inerme finalizando a construção do ninho. Alta Floresta, 

MT, Brasil. 18 de julho de 2015. Imagem: Douglas Fernandes. 

 

 

Camptostoma Sclater, 1857 

Camptostoma imberbe Sclater, 1857. Os ninhos dessa espécie são construídos entre 1,3 e 

14 metros acima do solo, em árvores vivas ou mortas (e.g. Palmaceae, Ipomoea 

arborescens - Convolvulaceae, Pithecellobium sp. - Fabaceae etc.), entre teias de lagartas 

(Malacosoma sp.), moitas de Phoradendron sp. (Viscaceae) e Tillandsia sp. 

(Bromeliaceae) ou aglomerados de vagens de Leguminosae (= Fabaceae). Como exemplo, 

de 28 ninhos encontrados no Texas (Werner 2004, Werner et al. 2015), 26 foram 

construídos em árvores de Ulmus crassifolia (Ulmaceae), 15 delas vivas e 11 mortas, 
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sendo todos os ninhos construídos interna ou externamente aos aglomerados de Tillandsia 

usneoides ou T. recurvata. Os ninhos são volumosos com forma globular e uma entrada 

lateral, algumas vezes coberto acima por um pequeno alpendre. São construídos com fibras 

de palmeiras, tiras de plantas herbáceas, folhas secas, alguns pedaços de cascas de árvores 

etc.; internamente são forrados com painas, penas e/ou pelos. Assim como o ninho de 

Ornithion inerme, é de difícil categorização pela classificação de Simon & Pacheco (2005), 

sugerimos os mesmos tipos: “fechado/esférico/base”, “fechado/esférico/lateral”, 

“fechado/esférico/forquilha”, “fechado/ovalado/base” e “fechado/ovalado/forquilha”. 

Referências: Thayer (1906), Peck (1908), van Rossem (1936), Bent (1942), Sutton & 

Pettingill Jr. (1942), Anderson & Anderson (1948), Rowley (1962), Short (1974), Brush 

(1999), Forcey (2002), Werner (2004), Werner et al. (2015). 

 

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824). Ninho bem conhecido e bastante variável 

quanto ao local de construção (alguns exemplos nas Figuras abaixo apresentadas). Pode ser 

encontrado entre 60cm e 10m acima do nível do solo, sobre árvores ou arbustos (e.g. 

Mangifera indica - Anacardiaceae, Euterpe sp. - Arecaceae, Coffea arabica - Rubiaceae, 

Acacia praecox e Prosopis sp. - Fabaceae, Celtis sp. - Cannabaceae, Citrus sp. - Rutaceae 

etc.) vivos ou mortos. Os ninhos são inseridos, na maioria das vezes, entre aglomerados de 

teias de aranha ou de vegetação no geral, como em Tillandsia spp. (Bromeliaceae) e 

Struthanthus flexicaulis (Loranthaceae, obs. pess. MAC). Um ninho foi feito entre 

samambaias que cresceram na lateral de um barranco (Buzzetti & Silva 2008). Possui 

forma globular com entrada lateral e pode apresentar alpendre. É feito com talos finos, 

folhas secas, fibras vegetais variadas e painas, bem entrelaçados, geralmente usando teias 

de aranha para esse fim. Internamente é totalmente forrado com painas. Um ninho foi bem 

escondido por aglomerados de teias de aranhas que havia acumulado detritos de folhas e 
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insetos (Narosky & Salvador 1998). Outro foi fixado na parte inferior de um ninho velho 

de Tolmomyias sp. (provavelmente T. flaviventris), sendo o ninho de Tolmomyias 

basicamente feito com hastes de gramíneas mortas e fibras e o de Camptostoma obsoletum 

com pequenas folhas mortas, estando a entrada de cada um dos ninhos voltada para lados 

opostos (Haverschmidt 1954). É possível que a ave possa utilizar os ninhos de espécies do 

gênero Tolmomyias com maior frequência do que imaginamos, embora não tenha sido 

observado o processo de aquisição e/ou construção do ninho, a Figura 86 aqui apresentada 

quase certamente pertence a uma espécie desse gênero (Crozariol & Pascoal, no prelo). 

Snethlage (1935) cita um ninho construído dentro de uma folha seca de uma Cecropia sp. 

(Urticaceae), aqui também ilustrado com uma fotografia (Figura 81). Os ninhos medem 

externamente entre 8 e 12cm de altura, 6 e 8,5cm de largura e 6 e 10cm de profundidade; a 

câmara oológica mede cerca de 5,5cm de diâmetro por 4cm a altura interna da semiesfera 

que forma o chão da câmara (da altura da entrada até a parte interna inferior do ninho); a 

entrada mede entre 3,5 e 4cm de largura por 2,5 e 3cm de altura, com um alpendre 

pequeno, de cerca de 1cm de comprimento. Haverschmidt (1954) cita que as descrições do 

ninho feitas por Penard & Penard (1910) são na verdade pertencentes à Phaeomyias 

murina e que Belcher & Smooker (1937a) e Hellebrekers (1942) provavelmente 

propagaram esse erro. Marchant (1960) cita que no Equador a maior parte dos ninhos dessa 

espécie estão próximos a vespeiros, como também observado por Solano-Ugalde et al. 

(2007). Lopes et al. (2013) classificam o ninho de C. obsoletum, baseando-se na proposta 

de Simon & Pacheco (2005), como do tipo “fechado/ovalado/base”. Podemos aqui propor 

ainda os tipos: “fechado/esférico/base”, “fechado/esférico/lateral”, 

“fechado/esférico/forquilha” e “fechado/ovalado/forquilha”. Referências: Euler (1900), 

Hartert & Venturi (1909), Penard & Penard (1910), Ihering (1904, 1914a, 1914b), 

Snethlage (1928, 1935), Belcher & Smooker (1937a), Hellebrekers (1942), Pinto (1953), 
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Haverschmidt (1954), Marchant (1960), Yzurieta & Nores (1983), Sick (1997), Narosky & 

Salvador (1998), Höfling & Camargo (1999), Belton (2000), De la Peña (2005, 2013b, 

2016), Di Giacomo (2005), Solano-Ugalde et al. (2007), Buzzetti & Silva (2008), 

Knowlton (2010), Lüthi (2011), Marini et al. (2012), Lopes et al. (2013). 

 
Figura 81. Adulto de Camptostoma obsoletum na entrada de seu ninho, construído entre 

uma folha seca de Cecropia sp. (Urticaceae). Silveiras, SP, Brasil. 22 de novembro de 

2008. Imagem: Eduardo Joel. 
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Figura 82. Adulto de Camptostoma obsoletum no ninho. Ipatinga, MG, Brasil. 01 de 

novembro de 2015. Imagem: Carolina S. Oliveira. 

 

 
Figura 83. Adulto de Camptostoma obsoletum na entrada do ninho feito entre folhas de 

Solanum lycocarpum, cuidando dos filhotes. Araxá, MG, Brasil. 20 de setembro de 2015. 

Imagem: Odilon Simões Corrêa. 
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Figura 84. Adulto de Camptostoma obsoletum no interior do ninho, construído entre um 

aglomerado de Tillandsia cf. usneoides. Ilhabela, SP, Brasil. 20 de setembro de 2015. 

Imagem: Elen Penhafiel. 

 

 
Figura 85. Adulto de Camptostoma obsoletum no ninho. São Paulo, SP, Brasil. 25 de 

agosto de 2015. Imagem: Luciano Bernardes. 
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Figura 86. Adulto de Camptostoma obsoletum no ninho. Nova Olinda, TO, Brasil. 03 de 

julho de 2012. Imagem: Wanieulli Pascoal. 
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Figura 87. Adulto de Camptostoma obsoletum no interior do ninho. São José dos Campos, 

SP, Brasil. 28 de agosto de 2010. Imagem: Roberto Gallacci. 
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Elaenia Sundevall, 1836 

Elaenia ruficeps Pelzeln, 1868. Conhecido de apenas um ninho descrito, construído a 1,95 

metros acima do solo em uma palmeira de Bactris campestris (Arecaceae) cheia de 

espinhos, que media 2,3m de altura. O ninho tinha forma de semiesfera e foi construído 

com uma feltragem densa de inflorescências de gramíneas secas e sem sementes, 

misturado com material vegetal “plumoso” e branco [provavelmente painas]. O autor não 

descreve, mas pela imagem apresentada no trabalho o ninho está apoiado pela base, onde 

as folhas da palmeira se divergem e estão quase na vertical. O ninho mediu 8cm de 

diâmetro externo, 5cm de diâmetro interno, 5cm de altura externa e 3,5cm de altura 

interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. 

Referências: Tostain (1988a). 

 

Elaenia cristata Pelzeln, 1868. Ninhos fixados, normalmente, pela base em forquilhas 

horizontais ou verticais de árvores ou arbustos (e.g. Myrsine sp. - Myrsinaceae, Vochysia 

thyrsoidea - Vochysiaceae, Mimosa calodendron - Mimosaceae, Stachytarpheta glabra - 

Verbenaceae, Lychnophora sp. - Asteraceae), entre 0,6 e 7 metros acima do solo, com 

média de 90cm (n=6) para Hoffmann et al. (2009); Marini et al. (2009a) encontraram 

apenas 17% dos ninhos (de 89 ninhos) acima dos 2m do solo. São semiesferas rasas feitas 

com ramos secos, ráquis de folhas secas, tudo relativamente fino; externamente podem 

estar ornamentados com liquens e ootecas de aranha, além de outros materiais que possam 

ajudar a espécie a camuflar seu ninho na árvore suporte, como por exemplo, frutos do tipo 

aquênio de Asteraceae; teias de aranha são usadas para fixar tanto o ninho no ramo de 

apoio quanto os materiais vegetais entre si. Internamente são forrados com materiais 

macios, como painas. Algumas medidas estão disponíveis na literatura: Hoffmann et al. 

(2009) apresentam para oito ninhos as médias de 6,9cm de diâmetro externo, 5,2cm de 
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diâmetro interno, 4,8cm de altura externa e 3,5cm de altura interna. Hoffmann et al. (2009) 

e Marini et al. (2009a) consideram o ninho, segundo a proposta de Simon & Pacheco 

(2005) como sendo do tipo “cesto baixo/forquilha”, enquanto Lopes et al. (2013) 

consideram do tipo “cesto baixo/base”. Embora Hoffmann et al. (2009) classificam a 

espécie como em forquilhas, no próprio trabalho os autores escrevem “Alguns dos ninhos 

estavam apoiados pela base (n=6) e outros pelas laterais (n=2)”. De qualquer forma 

podemos considerar, pela variação no modo de fixação entre os ninhos conhecidos, os dois 

tipos como corretos. Referências: Berlepsch & Hartert (1902), Lima (2004), Hoffmann et 

al. (2009), Marini et al. (2009a), Costa & Mesquita (2012), Lopes et al. (2013). 

 

Elaenia gigas Sclater, 1871. Foi possível encontrar apenas uma descrição de ninho para a 

espécie. O ninho estava a 13 metros acima do solo na copa de uma alta Piptocoma discolor 

(Asteraceae), com 15m de altura, isolada cerca de 8 metros de uma estrada, 15m de um rio 

e 25m de uma mata já antropizada. Tinha forma de semiesfera e estava suspenso entre 

galhos de uma única forquilha vertical, não apoiado pela base, construído inteiramente com 

radículas pálidas, entrelaçadas e arrumadas circularmente, algumas delas passando pelo 

galho suporte. O ninho foi adicionalmente fixado ao suporte com teias de aranhas esparsas. 

O ninho mediu internamente 6 por 6,5cm de diâmetro e 4,5cm de altura; externamente 8 

por 8,5cm de largura e 5cm de altura no ponto mais baixo e 6,5cm no ponto mais alto, 

onde estava preso ao galho. Não apresentou diferença entre o interior e exterior do ninho, 

nem mesmo decorações externas, como liquens ou musgos. Simon & Pacheco (2005): 

“cesto baixo/forquilha”. Referências: Stawarczyk et al. (2009). 

 

Elaenia dayi Chapman, 1929. Descrição de ninho não encontrada. 
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Elaenia obscura (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Ninho construído em forquilhas duplas 

ou triplas, horizontais ou verticais, ou ainda em galhos grossos horizontais únicos; as 

únicas alturas do ninho com relação ao solo disponíveis são 2,6 e 3,6 metros (De la Peña 

2001, Marini et al. 2012), mas um ninho encontrado por H.C. Peixoto (Figura 88) estava 

cerca de 1 metro acima do solo. Tem forma de semiesfera e é geralmente muito rala, sendo 

os ninhos quase sempre descritos como mal construídos. É feito com talos, raízes, fibras 

vegetais finas e Tillandsia sp. (Bromeliaceae), externamente recoberto escassamente com 

liquens e, eventualmente, musgos. Sick (1957) cita o uso de Marasmius (Marasmiaceae). 

Internamente muitas vezes não possui material diferenciado (Figura 88), mas alguns ninhos 

podem apresentar crinas e/ou plumas. Mede entre 8 e 9cm de diâmetro externo por 5 e 6cm 

de altura externa (Ihering 1900). Hartert & Venturi (1909) citam apenas 3cm de altura 

externa, De la Peña (2001) cita 5,5cm de diâmetro interno, 9cm diâmetro externo, 2cm de 

altura interna e 6cm de altura externa e Lopes et al. (2013), 8cm de diâmetro externo, 7cm 

de diâmetro interno, 5cm de altura externa e 4,5cm de altura interna e outro ninho medindo 

8,2cm de diâmetro externo, 6,5cm de diâmetro interno, 2,8cm de altura externa e 2,6cm de 

altura interna. Os ninhos depositados no Museu Nacional são bastante “enfeitados” com 

painas, liquens, ootecas de aranhas, teias de aranha etc., podendo não ser da presente 

espécie. Lopes et al. (2013) descreve como do tipo “cesto baixo/base”, baseado em Simon 

& Pacheco (2005). Podemos classificá-lo também como do tipo “cesto baixo/forquilha”. 

Referências: Ihering (1900), Hartert & Venturi (1909), Sick (1957), Narosky & Salvador 

(1998), De la Peña (2001, 2005, 2013b, 2016), Marini et al. (2012), Lopes et al. (2013), 

Maurício et al. (2013). Museus: MNON-5499, MNON-5501. 
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Figura 88. Ninho de Elaenia obscura, cerca de 1 metro do solo. Brumadinho, MG, Brasil. 

14 de setembro de 2008. Imagem: Helberth C. Peixoto. 

 

 

Elaenia strepera Cabanis, 1883. Ninho pouco conhecido, construído em forquilhas na 

extremidade de ramos horizontais (e.g. em Podocarpus parlatorei - Podocarpaceae) entre 

1,7 e 21,2m do solo (média de 11,3m; n=17, em Auer et al. 2007). São semiesferas feitas 

com ramos herbáceos e folhas de Pinus sp. (Pinaceae), podendo ser forrados internamente 

com crinas e plumas (Hartert & Venturi 1909). Os ninhos medem entre 11 e 15cm de 

diâmetro externo, 5 e 6cm de diâmetro interno, 1,5 e 2 cm de altura interna e 3 a 3,5cm de 

altura externa (De la Peña 2005, 2013b). Hartert & Venturi (1909) citam que o ninho 

relembra aquele de “tourterelles” e De la Peña (1996a) os de “palomas”, que são nomes 

populares utilizados de maneira geral para espécies da família Columbidae. Simon & 
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Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Hartert & 

Venturi (1909), De la Peña (1996a, 2005, 2013b, 2016), Narosky & Salvador (1998), Auer 

et al. (2007). 

 

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822). Ninhos colocados em arbustos ou árvores (e.g. 

Croton draco - Euphorbiaceae, Solanum sp. - Solanaceae, Psidium guajava - Myrtaceae, 

Araucaria angustifolia - Araucariaceae) apoiados sobre galhos únicos mais grossos e 

horizontais ou em forquilhas horizontais ou verticais, entre 1,5 e 18m do solo, sendo mais 

comum entre 1,8 e 4,5m (n= 44; Skutch, 1960). Griscom (1932) cita um ninho fixado em 

bambu. O ninho é uma semiesfera construída com talos, raízes finas e outras fibras 

vegetais, externamente recoberto com liquens, musgos e cascas de árvores (Figuras 89 a 

93), que são fixados ao corpo do ninho com o auxílio de teias de aranha; normalmente os 

materiais utilizados na parte externa são de coloração semelhante aquela da árvore suporte, 

por vezes retirados da própria árvore (vide variações nos materiais utilizados na parte 

externa nas imagens abaixo). Teias de aranha são também utilizadas para a fixação do 

ninho no galho. Internamente são forrados com penas, podendo usar também crinas, na 

maioria das vezes abaixo da camada de penas. Os ninhos medem em média 6cm de 

diâmetro externo, 5cm de altura externa e 3cm de altura interna. Sclater & Salvin (1879) 

descrevem dois tipos de ninhos, o primeiro semelhante ao descrito aqui acima e um 

segundo feito quase que só com gramíneas pode não pertencer a esta espécie. A descrição 

de Allen (1905) para a espécie em nada bate com as do gênero Elaenia, provavelmente de 

alguma espécie do gênero Todirostrum. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou 

“cesto baixo/forquilha”. Referências: Sclater & Salvin (1879), Taczanowski (1884), 

Goeldi (1894), Cherrie (1890, 1916), Euler (1900), Ihering (1900), Allen (1905), Hartert & 

Venturi (1909), Chubb (1910), Penard & Penard (1910), Hallinan (1924), Snethlage (1928, 
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1935), Griscom (1932), Belcher & Smooker (1937a), Dickey & van Rossem (1938), Bond 

(1943), Pinto (1953), Skutch (1960), Wetmore (1972), Castelino & Saibene (1989), 

Andrade (1996), Narosky & Salvador (1998), Chatellenaz & Ferraro (2000), Lima (2004), 

Buzzetti & Silva (2008), Marini et al. (2012). 

 

 

 

Figura 89. Adulto de Elaenia flavogaster no ninho. Brasília, DF, Brasil. 06 de outubro de 

2010. Imagem: Evando F. Lopes. 
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Figura 90. Adulto de Elaenia flavogaster no ninho. Timburi, SP, Brasil. 04 de novembro 

de 2013. Imagem: Fernando Zurdo. 

 

 
Figura 91. Adulto de Elaenia flavogaster alimentando filhote no ninho. Brasília, DF, 

Brasil. 19 de outubro de 2013. Imagem: Tancredo Maia. 
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Figura 92. Filhotes de Elaenia flavogaster no ninho. São Paulo, SP, Brasil. 04 de 

novembro de 2015. Imagem: Luciano Oliveira. 

 

 
Figura 93. Ninho de Elaenia flavogaster. Camaçari, BA, Brasil. 15 de dezembro de 2004. 

Imagem: Pedro C. Lima. 
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Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868. Ninhos construídos em forquilhas de galhos horizontais 

ou verticais de arbustos ou árvores (e.g. Celtis sp. - Cannabaceae, Acacia sp. e Erythrina 

crista-galli - Fabaceae, Cipressus macrocarpa - Cupressaceae,) entre 1 e 12m acima do 

solo, com média de 5m metros (n=12; Auer et al. 2007). É uma semiesfera feita com ramos 

secos e raízes, tendo as paredes finas, externamente pode ter bastante teia de aranha e 

liquens, internamente forrado com painas (para duas descrições da região do rio Orinoco 

onde a espécie é, teoricamente, migratória - Berlepsch & Hartert 1902 e Cherrie 1916) ou 

penas (para as descrições de ninhos da Argentina - Narosky & Salvador 1998, Auer et al. 

2007 - e  Brasil - Belton 2000, Buzzetti & Silva 2008, Jesus & Buzzato 2010, Schaaf et al. 

2015). Belton (2000) cita ninhos construídos com Tillandsia sp. (Bromeliaceae). Os ninhos 

da espécie medem cerca de 6,5cm de diâmetro externo, 4cm de diâmetro interno, 4,5cm de 

altura externa e 3,5cm de altura interna. Jesus & Buzzato (2010) descrevem um caso de 

roubo de ninho, onde duas E. parvirostris expulsaram um casal de Serpophaga subcristata 

de seu ninho e fizeram algumas modificações no mesmo, basicamente nas suas proporções. 

Segundo os autores, o ninho inicialmente media 4,9 por 4,5cm de diâmetro externo, 3,7 por 

2,8cm de diâmetro interno, 6,8cm de altura externa e 3,5cm de altura interna, após as 

modificações passou a medir 7,9 por 7cm de diâmetro externo, 5,5 por 4,4cm de diâmetro 

interno, 6,2cm de altura externa e 2,1cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”.   Referências: Barrows (1883), Berlepsch & 

Hartert (1902), Cherrie (1916), Serié & Smyth (1923), Traylor Jr. (1982), Narosky & 

Salvador (1998), Belton (2000), Pautasso (2002), De la Peña (2005, 2013b, 2016), Auer et 

al. (2007), Buzzetti & Silva (2008), Jesus & Buzzato (2010), Schaaf et al. (2015). 

 

Elaenia pelzelni Berlepsch, 1907. Ninho apenas conhecido de uma fotografia feita por 

d’Affonseca (2015) e aqui apresentada (Figura 94), encontrado juntamente com Mario 
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Cohn Haft e Cameron Rutz, em Iranduba, estado do Amazonas. O ninho estava a cerca de 

4 metros acima do nível da água numa área de várzea, dominada por embaúbas. Possui 

forma de semiesfera, externamente bem “enfeitado”, o que se assemelha às outras espécies 

do gênero, porém, sem liquens, embora o ninho ainda não estivesse finalizado quando 

fotografado. Apresentou uma coloração geral marrom clara, de um material que, pela 

imagem, relembra tiras de feltro, tudo muito bem coberto com abundante teia de aranha, 

utilizada tanto para fixação do material no ninho como do próprio ninho no galho suporte. 

Está apoiado pela base em um ramo lateral que sai do tronco principal de uma Cecropia sp. 

(Urticaceae). Referências: d’Affonseca (2015). 

 

 

 

Figura 94. Adulto de Elaenia pelzelni no ninho, ainda em construção. Iranduba, AM, 

Brasil. 14 de junho de 2015. Imagem: Anselmo d’Affonseca. 
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Elaenia spectabilis Pelzeln, 1868. Constrói ninhos em forquilhas horizontais ou verticais 

(Figura 95) de árvores (e.g. Geoffroea sp., Acacia caven e Erithrina crista-galli - 

Fabaceae, Luehea divaricata - Tiliaceae, Rupretchia laxiflora - Polygonaceae) entre 1,8 e 

6,5 metros acima do solo. O ninho é uma semiesfera feita com fibras vegetais, hastes de 

gramíneas muito finas e raízes, externamente recoberto com liquens, musgos e pequenas 

folhas, por vezes apenas materiais macios com textura de algodão (Figura 96) e forrado 

internamente com penas; externamente bem recoberto com teias de aranha, que auxiliam 

na fixação do ninho ao galho suporte bem como na união do material empregado. Um 

ninho mediu 7,5cm de diâmetro externo, 5,5cm de diâmetro interno, 4,5cm de altura 

externa e 3cm de altura interna (Narosky & Salvador 1998). Um outro ninho mediu 7,8cm 

de diâmetro externo, 6cm de diâmetro interno, 3,9cm de altura externa e 2,5cm de altura 

interna. Segundo Hoffmann & Krügel (2007) o ninho da espécie, segundo propostas de 

Simon & Pacheco (2005), é do tipo “cesto baixo/forquilha”, mas podemos considerar 

também como sendo do tipo “cesto baixo/base”. Referências: Narosky & Salvador (1998), 

Chatellenaz & Ferraro (2000), Pautasso (2002), Leiva et al. (2004), De la Peña (2005, 

2013b, 2016), Di Giacomo (2005), Hoffmann & Krügel (2007). 
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Figura 95. Adulto de Elaenia spectabilis no ninho. Cruz Alta, RS, Brasil. 24 de novembro 

de 2014. Imagem: Pedro Sessegolo. 

 

 
Figura 96. Adulto de Elaenia spectabilis no ninho. Fortaleza, CE, Brasil. 03 de dezembro 

de 2015. Imagem: Marcel Lucena. 
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Elaenia ridleyana Sharpe, 1888. Embora Straube & Rodrigues (2016) citem que Oren foi a 

primeira pessoa a descrever o ninho da espécie, a primeira menção a ele foi feito por 

Ridley (1888). Os ninhos são construídos a cerca de 2m acima do solo em forquilhas ou 

apoiados pela base, por exemplo, em Erythrina sp. (Fabaceae), Anacardium sp. 

(Anacardiaceae) ou Sepium sceleratum (Euphorbiaceae). É construído com materiais 

vegetais secos, tais como pecíolos, radículas, gavinhas, folhas secas etc., tudo misturado 

com painas e forrado internamente também com painas;  externamente todo recoberto com 

pecíolos muito finos e misturados com penas e, em alguns casos, com fragmentos de 

plástico (Nacinovic & Teixeira 1989). O ninho mede 8cm de diâmetro externo, 6,3cm de 

diâmetro interno, 5cm de altura externa e 2,5cm de altura interna. O ninho depositado no 

Museu Nacional é aquele apresentando por Nacinovic & Teixeira (1989). Simon & 

Pacheco (2005): “cesto baixo/forquilha” ou “cesto baixo/base”. Referências: Ridley 

(1888), Oren (1982, 1984), Nacinovic & Teixeira (1989), Del Hoyo et al. (2014), Straube 

& Rodrigues (2016). Museu: MNON-5496. 

 

Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865. Ninhos colocados em forquilhas horizontais ou 

verticais de arbustos ou árvores entre 40cm e 3 metros acima do solo, são mais comum 

entre os 1,5 e 3m (Skutch 1960), sendo a média de 108 ninhos 1,6m do solo (Medeiros & 

Marini 2007). São semiesferas feitas com inflorescências de gramíneas secas, pedaços de 

materiais fibrosos, gavinhas, fragmentos de folhas, musgos etc.; usa muita teia de aranha, 

tanto para unir o material entre si como para fixar o ninho no galho suporte e, quando 

presentes, são poucas as penas usadas para forrar a câmara oológica, podendo usar também 

algumas fibras vegetais e, às vezes, painas; algumas ocasiões sem nenhum material 

diferenciado (Figura 97). Raramente usa liquens na parte externa do ninho (Figura 98). 

Alguns ninhos são tão finos que é possível observar seu conteúdo por entre as paredes. A 
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média de 27 ninhos foi, segundo Medeiros & Marini (2007): 63,7mm de diâmetro externo, 

46,5mm de diâmetro interno, 33mm de altura externa e 25,6mm de altura interna. Lopes et 

al. (2013) consideram como sendo do tipo “cesto baixo/forquilha”, baseando-se na 

proposta de Simon & Pacheco (2005), podendo ser também do tipo “cesto baixo/base”. 

Referências: Belcher & Smooker (1937a), Blake (1956), Skutch (1960), Dickerman 

(1971), Wertmore (1972), Narosky & Salvador (1998), Lopes & Marini (2005), Medeiros 

& Marini (2007), Buzzetti & Silva (2008), Lopes et al. (2013). 

 

 

Figura 97. Ninho de Elaenia chiriquensis, cerca de 1 metro do solo. Itatiaiuçu, MG, 

Brasil. 15 de outubro de 2009. Imagem: Helberth C. Peixoto. 
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Figura 98. Ninho de Elaenia chiriquensis. Brasília, DF, Brasil. 09 de outubro de 2010. 

Imagem: Keila Nunes Purificação. 

 

 

Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830). Ninhos entre 4,5 e 9 metros acima do solo, construídos 

em árvores ou arbustos (e.g. Araucaria angustifolia - Araucariaceae) e apoiados sobre 

galhos únicos, forquilhas horizontais ou verticais, muitas vezes em locais bem expostos. 

Possuem forma de semiesfera e são construídos frouxamente com musgos misturados com 

Tillandsia sp. (Bromeliaceae) ou hifas de Marasmius sp. (Marasmiaceae), tudo unido com 

teia de aranha. Externamente usa com frequência liquens, que podem ser retirados da 

mesma árvore onde o ninho se encontra, assim como os musgos (Figuras 99 e 100). 

Internamente reveste o ninho com plumas. Um ninho mediu 9cm de diâmetro externo, 5cm 

de diâmetro interno e 4cm de altura [provavelmente externa] (Ihering 1900). Segundo 

Belton (2000) os ninhos de Elaenia parvirostris são mais elaborados e os ninhos de E. 

mesoleuca mais grosseiros e frouxamente trançados, o que parece não ser uma regra. 
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Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: 

Ihering (1900), Naorsky & Salvador (1998), Belton (2000). 

 
Figura 99. Adulto de Elaenia mesoleuca sobre o ninho, com ninhegos. Rio Grande, RS, 

Brasil. 18 de novembro de 2012. Imagem: Cláudio Timm. 

 

 
Figura 100. Ninho de Elaenia mesoleuca. Cascavel, PR, Brasil. 29 de dezembro de 2012. 

Imagem: Valmiro Felippe. 



267 
 

Elaenia pallatangae Sclater, 1862. Apenas uma descrição de ninho pôde ser encontrada, 

sendo o mesmo colocado em uma forquilha de um pequeno arbusto, a cerca de 1 metro do 

solo. Referências: Taczanowski (1884). 

 

Elaenia albiceps (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Ninhos colocados entre 40cm e 15 

metros acima do solo em forquilhas horizontais ou verticais de árvores ou arbustos (e.g. 

Nothophagus pumilio - Nothofagaceae, Berberis sp. - Berberidaceae), também em bambu 

(Chusquea sp. - Poaceae). Um ninho foi encontrado em uma pequena cavidade em forma 

de fenda (Ojeda & Trejo 2002). Possuem forma de semiesfera e são construídos 

principalmente com hastes de gramíneas, usando também outras fibras vegetais como 

raízes; internamente são forrados com finas gramíneas e, ocasionalmente, algumas penas. 

Externamente insere folhas secas e teias de aranha, podendo inserir também liquens e 

musgos. Algumas medidas estão disponíveis: entre 5,5 e 6cm de altura externa, 9 e 10cm 

de diâmetro externo, 5cm de diâmetro interno e 3,5cm de altura interna (Taczanowski 

1884); 7cm de diâmetro externo, 5cm de diâmetro interno e 7cm de altura externa (Ihering 

1900); outro com 11cm de diâmetro externo, 5cm de diâmetro interno, 6,5cm de altura 

externa e 4cm de altura interna (Narosky & Salvador 1998). O ninho encontrado em 

cavidade por Ojeda & Trejo (2002) mediu 10,8cm de diâmetro externo, 5cm de diâmetro 

interno, 6cm de altura externa e 3,5cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Germain (1860), Barrows (1883), 

Taczanowski (1884), Lane (1897), Ihering (1900), Penard & Penard (1910), Pässler 

(1922), Hellmayr (1932), Masramón (1969), Hoy (1971), Traylor Jr. (1982), Narosky & 

Salvador (1998), Ojeda & Trejo (2002), Escobar (2004), De la Peña (2005, 2013b, 2016), 

Maley et al. (2011), Altamirano et al. (2012). 
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Elaenia frantzii Lawrence, 1865. Ninhos construídos em arbustos, árvores ou grandes 

bambus, entre 1,8 e 17 metros acima do solo, normalmente próximo dos 6m, fixados em 

forquilhas horizontais ou verticais, raros em árvores secas com pouca folhagem. Um ninho 

estava entre trepadeiras de Muehlenbeckia tamnifolia (Polygonaceae) (Skutch 1967). São 

feitos com raízes, gramíneas, musgos e liquens, também ootecas cinzas, amareladas ou 

marrons, além de poucas penas de contorno. Internamente forrado com finas raízes pretas, 

crinas e poucas penas. Carriker Jr (1910) descreve um ninho com 8,9cm de diâmetro 

externo, 5cm de altura externa, 5cm de diâmetro interno e 3,1cm de altura interna e Blake 

(1956) 8,9cm de diâmetro externo por 5cm de altura externa e 6,3cm de diâmetro interno 

por apenas 1,9cm de altura interna. Skutch (1967) cita medidas entre 8,9 a 10,2cm de 

diâmetro externo, 5 a 6,3cm de altura externa, 5 a 5,7cm de diâmetro interno e de 2,5 a 

3,8cm de altura interna. Um ninho na coleção Phelps (COP-Tyra034) tinha forma de 

semiesfera e estava preso pelas bordas em uma forquilha com um terceiro ramo apoiando o 

ninho por baixo; foi construído com hastes vegetais finas semelhante à de gramíneas e 

externamente coberto com tiras longas de folhas secas, alguns raros pedaços de musgos e, 

aparentemente, fixado com teias de aranha. Internamente apresentou apenas hastes de 

vegetais. Mediu 8 por 9cm de diâmetro externo, 4,4 por 3,3cm de diâmetro interno, 4,5cm 

de altura externa e 2,7cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” 

ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Carriker Jr. (1910), Dickey & van Rossem 

(1938), Blake (1956), Skutch (1967). Museu: COP-Tyra034.  

 

Elaenia olivina Salvin & Godman, 1884. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Elaenia martinica (Linnaeus, 1766). Ninho feito em forquilhas entre 1,5 e 4 metros acima 

do solo, sendo uma semiesfera feita de raízes e hastes de herbáceas, recoberto 
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externamente com liquens. Segundo Bond (1943), os ninhos de E. martinica são bem 

diferentes daqueles de E. fallax, sendo dessa última espécie feitos com bastante musgos e 

forrados com penas. Referências: Carriker Jr. (1910), Bond (1941, 1943). 

 

Elaenia fallax Sclater, 1861. Segundo Bond (1943), os ninhos dessa espécie são volumosas 

semiesferas de musgos, internamente bastante forrado com penas, bem diferentes dos de E. 

martinica e E. flavogaster, segundo Bond (1943). Ninhos encontrados no Haiti estavam 

situados entre 1,8 e 9 metros acima do nível do solo. Referências: Bond (1943). 

 

 

Tyrannulus Vieillot, 1816 

Tyrannulus elatus (Latham, 1790). No geral, os ninhos dessa espécie estão apoiados pela 

base e construídos acima de forquilhas horizontais, às vezes verticais, entre 7 e 20m acima 

do solo. Quanto à forma, são semiesferas bem pequenos e rasas, com cerca de 4 ou 5cm de 

diâmetro externo e apenas 1cm de altura interna, construído com materiais vegetais finos. 

Externamente seus ninhos são muito característicos, recobertos com sementes pegajosas de 

Loranthaceae regurgitadas durante o processo de construção, como Struthanthus sp. e/ou 

Oryctanthus sp. (Figura 101), podendo talvez utilizar também saliva (Whittaker & Kirwan 

2008). A utilização dessas sementes parece não ser constante, provavelmente devido à 

disponibilidade desse recurso no local. Por exemplo, Penard & Penard (1910) foram os 

primeiros a descrever o ninho dessa espécie: “Het komvormige, nogal platte nestje van 

ongeveer 5 c.M. in doorsnede wordt vervaardigd uit sprietjes, mos, spinnewebben en 

vederen, en van buiten bedekt met stukjes boombast of fungi ; het wordt geplaatst in nogal 

lage boomen of struiken, doorgaans tusschen de spreiding van vertikale takken, maar 

dikwijls ook op een nogal dikken tak gezadeld.” [“O ninho em forma de taça, 
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relativamente plana, de cerca de 5 cm de diâmetro, é feito de capins finos, musgo, teias de 

aranha e penas, e externamente é coberto com pedacinhos de casca de árvore ou com 

fungos; ele é colocado em árvores razoavelmente baixas ou arbustos, geralmente entre a 

ramificação de galhos verticais, mas também muitas vezes é assentado num galho 

razoavelmente grosso.”]. Como pode-se perceber, não citam a utilização dessas sementes, 

assim como Wetmore (1972), que descreve um ninho feito em uma Cecropia sp. 

(Urticaceae), cerca de 10m acima do solo, uma semiesfera rasa e construída acima de 6 

brotos que saiam de um galho, foi feito com finos ramos e filamentos semelhantes à crina, 

alguns dos quais penduravam abaixo do galho onde o ninho estava assentado. Snethlage 

(1935) descreve o ninho dessa espécie como sendo semelhantes àqueles pertencentes ao 

gênero Todirostrum, que consideramos um erro, não sendo aqui, portanto, levado em 

conta. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. 

Referências: Penard & Penard (1910), Snethlage (1928), Wetmore (1972), Hilty & Brown 

(1986), Hosner (2005), Whittaker & Kirwan (2008), del Hoyo et al. (2014). 

 
Figura 101. Adulto de Tyrannulus elatus no ninho. Pela imagem é possível notar as 

sementes coladas na parte externa do ninho. Manaus, AM, Brasil. 29 agosto de 2013. 

Imagem: Marcelo Barreiros. 
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Myiopagis Salvin & Godman, 1888 

Myiopagis caniceps (Swainson, 1835). Apenas um ninho conhecido para a espécie, 

construído cerca de 7 metros acima do solo em um Podocarpus parlatorei 

(Podocarpaceae). O ninho é assentado em grossa forquilha horizontal e possui forma de 

semiesfera, construído com fibras vegetais e recoberto externamente de liquens, musgos e 

algumas folhas pequenas; internamente é forrado com plumas. Mede 7,5cm de diâmetro 

externo, 4cm de diâmetro interno, 4cm de altura externa e 1,5cm de altura interna. Simon 

& Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: De la Peña 

(1996b, 2005, 2013b, 2016).  

 

Myiopagis olallai Coopmans & Krabbe, 2000. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Myiopagis gaimardii (d’Orbigny, 1840). Ninho pouco conhecido, construído entre 3 e 5 

metros acima do solo sobre forquilhas; eventualmente acima da água (Belcher & Smooker 

1937a). Tem forma de semiesfera e é feito com gramíneas e musgos, externamente 

recoberto com liquens. Não insere penas na parte interna do ninho. Referências: Belcher 

& Smooker (1937a), Wetmore (1972). 

 

Myiopagis subplacens (Sclater, 1862). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Myiopagis flavivertex (Sclater, 1887). Uma única descrição antiga pôde ser encontrada, 

como segue, feita pelos irmãos Penard & Penard (1910): “Het komvormige, uit sprietjes, 

mos, enz., vervaardigde nestje wordt in lage boomen of in struiken gebouwd.” [“O ninho 

em forma de taça, fabricado a partir de capins finos, musgo etc., é construído em árvores 

baixas ou em arbustos.”]. Referências: Penard & Penard (1910). 
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Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817). Ninhos entre 4,5 e 8 metros acima do solo, 

construídos em forquilhas de galhos horizontais finos de árvores ou arbustos (e.g. Ipomoea 

arborescens - Convolvulaceae, Peltophorum dubium - Fabaceae), quase sempre bem 

protegidos acima pela vegetação, normalmente da própria planta suporte. Um ninho estava 

a 10 metros da margem de um rio e outro a 15m de uma lagoa (Bodrati 2006). Os ninhos 

possuem forma de semiesferas e estão fixados no galho suporte pelas bordas, com o auxílio 

de teias de aranha. São construídos com pequenos gravetos e fortes fibras vegetais, além de 

finas raízes fibrosas, raques de folhas delgadas, podendo também utilizar em pouca 

proporção Marasmius sp. (Marasmiaceae). Um ninho mediu 4,5cm de diâmetro interno e 

apenas 1,5cm de altura interna (Rowley 1962), outro 6,5cm de diâmetro externo, 5,3cm de 

diâmetro interno e 2,3cm de altura interna (Bodrati 2006). No geral são bem pequenos para 

o tamanho da ave, que fica com a cauda toda para fora do ninho. Possuem também paredes 

muito finas, sendo possível ver seu conteúdo quando olhado por baixo. O ninho descrito 

por Pereyra (1951) em forma de bolsa deve ser um erro. Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/forquilha”. Referências: Snethlage (1928), Pereyra (1951), Rowley (1962), Narosky 

& Salvador (1998), Forcey (2002), Di Giacomo (2005), Bodrati (2006), Forcey & Aragón 

(2009), Lopes et al. (2013). 

 

Myiopagis cotta (Goose, 1849). Ninho é uma semiesfera bem formada e feita com fibras 

vegetais, oculto na folhagem. Referências: Del Hoyo et al. (2014).  

 

 

Suiriri d’Orbigny, 1840. 

Por conta de um problema nomenclatural (vide Kirwan et al. 2014), pode existir uma certa 

confusão quanto aos nomes específicos aqui utilizados. Para evitar problemas, deixa-se 
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claro que no presente trabalho preferiu-se seguir a proposta de Dickinson & Christidis 

(2014), mantendo duas espécies para o gênero: Suiriri suiriri (que inclui nesse trabalho as 

subespécies S.s. affinis e S.s. bahiae) e S. islerorum (que incluí o novo táxon, considerado 

subespécie de Suiriri suiriri, S.s. burmeisteri Kirwan, Steinheimer, Raposo & Zimmer, 

2014). Os ninhos dessas espécies são semelhantes, uma semiesfera. Porém, o local onde o 

ninho é construído tende a ser diferente. No geral, os ninhos de S. suiriri estão apoiados 

pela base e lateralmente ao suporte, principalmente entre o tronco principal e um galho que 

sai deste, enquanto os ninhos de S. islerorum são quase sempre apoiados pelas laterais em 

forquilhas horizontais, ficando a parte inferior do ninho sem contato com o galho suporte. 

A altura dos ninhos também tende a ser diferentes, sendo os ninhos de S. suiriri mais altos 

e profundos (Lopes & Marini 2005), além de possuir o forro da câmara oológica diferente, 

ser mais espesso e feito apenas com painas. 

 

Suiriri suiriri (Vieillot, 1818). Considerados aqui também as formas S.s. affinis e S.s. 

bahiae, mas não S.s. burmeisteri (vide explicação acima e Kirwan et al. 2014). Os ninhos 

são fixados apoiados pela base sobre galhos grossos, frequentemente com parte das laterais 

também fixadas, principalmente entre o tronco principal e um galho que dele sai. Podem 

ser galhos horizontais ou verticais e estão entre 1,5 e 8 metros acima do solo, em árvores 

ou arbustos (e.g. Prosopis sp., Parkinsonia aculeata e Geoffroea decorticans - Fabaceae, 

Sapium sp. - Euphorbiaceae, Celtis sp. - Cannabaceae, Aspidosperma sp. - Apocynaceae 

etc.). Os ninhos possuem forma de semiesfera e são construídos com raques de 

Dimorphandra mollis e Stryphnodendron adstringens (ambas Fabaceae), principalmente 

no início do período reprodutivo, mais no final usadas fibras de gramíneas. A parede 

externa é revestida totalmente com fragmentos de folhas secas e pedaços de liquens 

folhosos (e.g. Rimelia cetrata, Parmotrema eciliatum, Punctelia microsticta e 
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Canomaculina consors - todas pertencentes à família Parmeliaceae) e, em menor 

quantidade, liquens fruticulosos (Ramalina peruviana - Usneaceae), bem como pode 

ocasionalmente utilizar um tipo de material papiráceo e de coloração acinzentada, 

provavelmente retirado de vespeiros (Lopes & Marini 2005). Foi observado roubar 

material de um ninho de Pyrocephalus rubinus (Pereyra, J.A. 1928). Seus ninhos são 

fixados no galho suporte com grande quantidade de teias de aranha (Figuras 102 a 104), 

que podem se espelhar por boa área do galho suporte (vide figuras apresentada abaixo). O 

interior do ninho dessa espécie é revestido com uma camada espessa de paina, 

principalmente de Eriotheca pubescens (Malvaceae). Um ninho mediu 6cm de diâmetro 

externo, 4cm de diâmetro interno, 6cm de altura externa e 2,5cm de altura interna (De la 

Peña 1996a) e outro 7cm de diâmetro externo, 4cm de diâmetro interno, 5cm de altura 

externa e 3,5cm de altura interna, com cerca de 1cm a espessura da parede (Narosky & 

Salvador 1998). Quatro ninhos apresentados por Lopes & Marini (2005) mediram, em 

média, externamente 67,5mm (entre 65 e 74mm) de diâmetro, 48,5mm (entre 44 e 53mm) 

de altura e internamente 51,5mm (entre 50 e 53mm) de diâmetro e 27,3mm (entre 23 e 

33mm) de altura. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. 

Referências: Hartert & Venturi (1909), Friedmann (1927), Pereyra, J.A. (1928, 1938), De 

la Peña (1996a, 2005, 2013b, 2016), Narosky & Salvador (1998), Chatellenaz & Ferraro 

(2000), Di Giacomo (2005), Lopes & Marini (2005), Antas (2009), Marini et al. (2012). 
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Figura 102. Ninho de Suiriri suiriri. Juazeiro, BA, Brasil. 13 de dezembro de 2014. 

Imagem: José Raimundo. 

 

 
Figura 103. Filhotes de Suiriri suiriri no ninho. Cabrobó, PE, Brasil. 05 de maio de 2015. 

Imagem: Paulo De Tarso. 
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Figura 104. Adulto de Suiriri suiriri cuidando da prole. Juazeiro, BA, Brasil. 18 de 

fevereiro de 2016. Imagem: José Raimundo. 

 

 

Suiriri islerorum Zimmer, Whittaker & Oren, 2001 [=S.s. burmeisteri Kirwan, 

Steinheimer, Raposo & Zimmer, 2014]. Os ninhos dessa espécie são semiesferas fixadas 

pelas laterais em forquilhas horizontais de árvores ou arbustos (ex. Palicourea rigida - 

Rubiaceae, Ouratea hexasperma - Ochnaceae etc.) ficando a borda do ninho pouco acima 

do nível do ramo suporte (vide Figuras 105 e 106). Assim como a espécie precedente, os 

ninhos são construídos com raques de Dimorphandra mollis e Stryphnodendron 

adstringens (ambas Fabaceae) principalmente no início do período reprodutivo e, mais no 

final, fibras de gramíneas. A parede externa do ninho é revestida totalmente com 

fragmentos de folhas secas e pedaços de liquens folhosos, usando às vezes um tipo de 

material papiráceo e de coloração acinzentada, provavelmente de vespeiros (Lopes & 

Marini 2005). São fixados no galho suporte com o auxílio de teias de aranha. No entanto, 
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essa espécie constrói apenas uma fina camada de painas no chão da câmara oológica, 

inserindo acima dessa camada uma outra camada, também fina, feita com espigas de 

gramíneas. Lopes & Marini (2005) apresentam uma média externa de 68,2mm (entre 61 e 

74mm; n=12) diâmetro, 35,4 (entre 27 e 48mm; n=11) de altura e internamente 50,7mm 

(entre 45 e 55mm; n=12) de diâmetro por 22,1mm (entre 19 e 26mm; n=11) de altura. 

Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/lateral” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: 

Lopes & Marini (2005). 

 

 

 
Figura 105. Adulto de Suiriri islerorum no ninho. Brasília, DF, Brasil. 21 de outubro de 

2013. Imagem: Bruno Morais. 
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Figura 106. Ninho de Suiriri islerorum. Brasília, DF, Brasil. 09 de outubro de 2010. 

Imagem: Keila Nunes Purificação. 

 

 

Capsiempis Cabanis & Heine, 1860 

Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823). Ninhos construídos entre 1,2 e 6 metros do solo, 

normalmente apoiados em locais do vegetal suporte de ondem saem ramos (Figura 107), 

como por exemplo, nos nós de bambus (Merostachys clausseni - Poaceae). São também 

encontrados em arbustos e pequenas árvores em vegetação fechada e, muitas vezes, 

secundárias em crescimento. Um ninho estava dentro de uma espécie de fenda na lateral de 

uma grande árvore (Carriker Jr. 1910) e outro foi feito entre o talo e o pendão de um pé de 

milho (Zea mays - Poaceae) (Skutch 1960). Normalmente a parte inferior do ninho está 

quase totalmente apoiada no substrato escolhido. Os ninhos são semiesferas feitas com 

tiras vegetais, folhas de gramíneas ou de Merostachys sp. e internamente forrados com 

finas fibras vegetais. Enquanto Skutch (1960) cita que pode usar mais ou menos musgos na 
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parte externa do ninho, Carriker Jr. (1910) descreve um ninho feito quase totalmente desse 

material, ambos para ninhos provenientes da América Central. Já Saibene (1987) não cita o 

uso de musgos para um ninho da Argentina, porém menciona o uso de teia de aranha para 

unir o material. Um ninho de Skutch (1960) mediu 3,8cm de diâmetro interno por 3,1cm de 

altura interna, enquanto o de Saibene (1987) mediu 5,5cm de diâmetro externo, 3,5cm de 

diâmetro interno, 5cm de altura externa e 3,5cm de altura interna. Wetmore (1972) acredita 

que o ninho descrito por Carrkier Jr. (1910) pode não ser da presente espécie. Simon & 

Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Carriker Jr. 

(1910), Skutch (1960), Wetmore (1972), Saibene (1987), Narosky & Salvador (1998). 

 

 
Figura 107. Adulto Capsiempis flaveola no ninho. Santa Maria de Jetibá, ES, Brasil. 03 de 

novembro de 2008. Imagem: Gustavo Magnago. 
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Phyllomyias Cabanis & Heine, 1859 

Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822). Apenas dois ninhos descritos, encontrados entre 7 

e 15m acima do solo apoiados pela base em forquilhas verticais ou horizontais de árvores. 

Possui forma de semiesfera e é construído com musgos e hifas de Marasmius sp. 

(Marasmiaceae), coberto por dentro e por fora, com exceção do forro da câmara oológica, 

com flocos grandes de liquens (vide Figura 108 e 109), assim como os galhos na 

proximidade (Belton 2000). A câmara é forrada com Marasmius sp. Um ninho mediu 

6,6cm de diâmetro externo, 4,1cm de diâmetro interno, 3,3cm de altura externa e 1,4cm de 

altura interna. Para Gonzaga & Castiglioni (2007), baseando-se na proposta de Simon & 

Pacheco (2005), o ninho da espécie é do tipo “cesto baixo/base”, mas podemos considerar 

também como do tipo “cesto baixo/forquilha”. Referências: Belton (2000), Gonzaga & 

Castiglioni (2007). 

 

 
Figura 108. Adulto de Phyllomyias fasciatus sobre o ninho. São Luiz do Paraitinga, SP, 

Brasil. 12 de outubro de 2014. Imagem: Jean Bortolucci. 



281 
 

 
Figura 109. Adulto de Phyllomyias fasciatus sobre o ninho. Conceição do Mato Dentro, 

MG, Brasil. 27 de janeiro de 2012. Imagem: Gustavo Pedersoli. 

 

 

Phyllomyias weedeni Herzog, Kessler & Balderrama, 2008. Descrição de ninho não 

encontrada. 

 

Phyllomyias burmeisteri Cabanis & Heine, 1859 [inclui P. zeledoni (Lawrence, 1869)]. 

Ninho pouco conhecido. Para P.b. burmeisteri em forma de semiesfera feito com alguns 

talos e raízes, forrado internamente com talos grossos de Tillandsia sp. (Bromeliaceae) 

descascados e externamente cobertos com pedaços de liquens; mede entre 9 e 10cm de 

diâmetro externo e entre 5 e 6cm de diâmetro interno, sendo raso (Ihering 1900). Para P.b 

zeledoni um ninho a 12m do solo na copa em um galho de árvore viva, apresenta formato 

de semiesfera apoiado sobre um galho horizontal em um ponto onde havia musgos, 

próximo de uma forquilha e cerca de 1m do final do galho. O ninho não estava completo e 
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os adultos foram observados trazendo feixes de musgos (Christian 2001), esse material 

pode diferenciar esse táxon de P.b. burmeisteri. Referências: Ihering (1900), Christian 

(2001). 

 

Phyllomyias virescens (Temminck, 1824). Apenas uma descrição de ninho, que estava em 

um arbusto de 1,5m de altura que crescia no barranco de um pequeno arroio. O ninho 

estava a 80cm do solo e foi construído ao redor de um ramo que pendia verticalmente e 

servia de eixo longitudinal, aproveitando as ramificações como estrutura das paredes do 

ninho, que foram feitas inteiramente de musgos. Tinha, segundo Castelino & Saibene 

(1989) forma de bolsa com uma entrada lateral superior. Mediu externamente 40cm de 

altura, 10cm de largura e 3cm o diâmetro da abertura. Aparentemente esse ninho se 

encaixa, segundo propostas de Simon & Pacheco (2005), no tipo 

“fechado/alongado/pendente”, embora uma classificação ideal seria 

“fechado/alongado/lateral”. Referências: Castelino & Saibene (1989). 

 

Phyllomyias reiseri Hellmayr, 1905. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Phyllomyias urichi (Chapman, 1899). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Phyllomyias sclateri Berlepsch, 1901. Apenas uma descrição de um ninho construído sobre 

plantas parasitas. Apresentou forma “plana” [semiesfera rasa?], foi construído com 

gravetos e revestido internamente com plumas. Referências: Dinelli (1918). 

 

Phyllomyias griseocapilla Sclater, 1862. Apenas uma publicação recente que descreve dois 

ninhos. São construídos entre 5 e 6m acima do solo em forquilha de árvore na borda de 
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floresta secundária. Um ninho foi feito principalmente com Tillandsia usneoides 

(Bromeliaceae) e, segundo os autores, apresentava uma forma “fechado/esférico/forquilha” 

[no original “closed/globular/fork”] com entrada lateral. Silva (2012) apresenta uma 

imagem de um ninho globular feito entre raízes superficiais na lateral de um barranco 

(Figura 110). Referências: Silva (2012), Piato et al. (2015). 

 

 
Figura 110. Adulto de Phyllomyias griseocapilla diante da entrada de um ninho sendo 

construído em um barranco. Ilhabela, SP, Brasil. 08 de setembro de 2012. Imagem: 

Marcelo Dutra. 

 

 

Phyllomyias griseiceps (Sclater & Salvin, 1871). Apenas uma observação feita por R. 

Ridgely no Equador. O ninho era uma semiesfera apoiado pela base e estava a cerca de 

13m acima do solo em uma pequena forquilha de galho morto de árvore. O ninho foi 

coberto externamente por liquens. Referências: Hilty & Brown (1986), Hilty (2003). 
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Phyllomyias plumbeiceps (Lawrence, 1869). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Phyllomyias nigrocapillus (Lafresnaye, 1845). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Phyllomyias cinereiceps (Sclater, 1860). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Phyllomyias uropygialis (Lawrence, 1869). Descrição de ninho não encontrada. 

 

 

Phaeomyias Berlepsch, 1902 

Phaeomyias murina (Spix, 1825). Ninhos construídos acima de forquilhas verticais ou 

horizontais de arbustos ou árvores, ou sobre galhos horizontais únicos e espessos, como 

por exemplo, de cactos, ou ainda entre aglomerados de folhas e galhos, entre 1 e 6,1 metros 

acima do solo. Alguns ninhos estão fixados pelas laterais (vide Figura 111) Snethlage 

(1935) cita um caso extremo de ninho construído no solo. O ninho é uma semiesfera feito 

com fibras vegetais variadas, como hastes de gramíneas, fragmentos de folhas, musgos, 

liquens, painas e penas, essas últimas principalmente forrando a câmara oológica. Utiliza 

teias de aranha para unir os materiais e fixar o ninho no substrato escolhido. Alguns ninhos 

podem conter casulos de aranhas nas partes externa ou mesmo interna (Cherrie 1916). Um 

ninho mediu 6cm de diâmetro externo, 4,2cm de diâmetro interno, 2,8cm de altura externa 

e 1,3cm de altura interna (Cherrie 1916) e outro 5,5cm de diâmetro externo, 4,5cm de 

diâmetro interno, 4cm de altura externa e 3,2cm de altura interna (Knowlton 2010). Lopes 

et al. (2013) consideram o ninho da espécie como sendo do tipo “cesto baixo/lateral”, 

segundo propostas de Simon & Pacheco (2005). Poderiam ser classificados também como 

do tipo “cesto baixo/base” e “cesto baixo/forquilha”. Referências: Taczanowski (1884), 
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Penard & Penard (1910), Cherrie (1916), Pässler (1922), Snethlage (1928, 1935), Belcher 

& Smooker (1937a), Pinto (1953), Marchant (1960), Haverschmidt (1970), Wetmore 

(1972), Davis (1993), Giraudo & Baldo (1998), Narosky & Salvador (1998), Knowlton 

(2010), Lopes et al. (2013). 

 

 
Figura 111. Adulto de Phaeomyias murina pousado no ninho, com filhotes. Brasília, DF, 

Brasil. 09 de novembro de 2008. Imagem: Amaro Alves. 
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Nesotriccus Townsend, 1895 

Nesotriccus ridgwayi Townsend, 1895. Apenas uma publicação com a descrição de quatro 

ninhos pôde ser encontrada (Sherry 1986), embora Lanyon (1985a) tenha citado sua 

aparência geral, como comunicação pessoal do descritor desses quatro ninhos, um ano 

antes.  Os ninhos são fixados entre 10 e 25 metros acima do solo na ponta de galhos 

horizontais de árvores (e.g. Saccoglottis holdridgei - Houmeriaceae, Hibiscus tiliaceus - 

Malvaceae, Erythrina fusca - Leguminosae). Aparentemente, são apoiados pela base 

[embora as descrições não deixem isso claro e as fotos não esclareçam muito a forma de 

fixação] entre o galho suporte e outras estruturas da vegetação ao redor, como pecíolos 

foliares e cipós finos. Os ninhos apresentavam formato de semiesfera compacto e 

construído com muito finos e pretos filamentos fúngicos de Marasmius crinisiqui 

(Marasmiaceae) e forrado internamente com penas. Externamente os ninhos apresentam 

pequenos casulos de ovos de aranha. Fibras vegetais pálidas de espécie não identificada 

foram usadas para fixar e suportar o ninho em ao menos um caso. Um ninho mediu 7 por 

7,5cm de diâmetro externo, 4 por 4,5cm de diâmetro interno, 5cm de altura externa e 

2,5cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto 

baixo/forquilha”. Referências: Lanyon (1985a), Sherry (1986).  

 

 

Pseudelaenia Lanyon, 1988 

Pseudelaenia leucospodia (Taczanowski, 1877). Nidifica em “guasango” [provavelmente 

Loxopterygium huasango - Anacardiaceae] (n=8), Bursera sp. (Burseraceae) (n=5) e em 

Cordia sp. (Boraginaceae) (n=2) (Marchant 1960) entre 2 e 7 metros acima do solo, com 

média de 3,8m. Normalmente o ninho é colocado na parte superior central da árvore, tendo 

forma de semiesfera internamente alta, ao ponto de ser descrito como tendo forma de 
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“barril” [no original “barrel-shaped”], no entanto medidas do ninho dessa espécie não estão 

disponíveis. É construído sempre com feltro de painas amareladas e não possui um forro 

especial, tendo assim uma aparência muito característica, lembrando um ninho de beija-

flor (Trochilidae). O ninho é suportado abaixo por galhos lisos, mas em alguns casos pode 

não estar apoiado pela base. Referências: Marchant (1960). 

 

  

Mecocerculus Sclater, 1862 

Mecocerculus poecilocercus (Sclater & Salvin, 1873). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Mecocerculus hellmayri Berlepsch, 1907. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Mecocerculus strictopterus (Sclater, 1859). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Mecocerculus leucophrys (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Hábitos de nidificação pouco 

conhecidos. Seus ninhos possuem forma de semiesfera, muitas vezes oculto entre 

aglomerados de Tillandsia sp. (Bromeliaceae), construídos em árvores (e.g. Acacia sp. - 

Fabaceae, Alnus sp. - Betulaceae) entre 1,5 e 4,1m do solo. Os ninhos são apoiados pela 

base sobre galhos horizontais com espessura de 1 a 5cm, principalmente nos locais onde 

saem outros galhos finos, na vertical. Os galhos suportes frequentemente estão cobertos 

com liquens, além de Tillandsia sp. São construídos com talos de trepadeiras, finas raízes e 

liquens ramificados, um ninho apresentou bastante lã de ovelha, além de musgos verdes. 

Internamente são forrados com raízes bem delgadas e sobre elas bastante plumas (e.g., de 

Tinamidae e de Passeriformes). Em um ninho a camada de penas chegou a medir 5mm de 

espessura. A medida de dois ninhos foi: 7cm de diâmetro externo, 4cm de diâmetro 
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interno, 6cm de altura externa e 4,5cm de altura interna para um e o outro mediu 8cm de 

diâmetro externo, 4cm de diâmetro interno, 5cm de altura externa e 3,5cm de altura 

interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. 

Referências: Hilty & Brown (1986), Narosky & Salvador (1998). 

 

Mecocerculus calopterus (Sclater, 1859). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Mecocerculus minor (Taczanowski, 1879). Descrição de ninho não encontrada. 

 

 

Anairetes Reichenbach, 1850 

Anairetes nigrocristatus Taczanowski, 1884. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Anairetes reguloides (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Anairetes alpinus (Carriker, 1933). Apenas conhecido de um único ninho, encontrado no 

Peru. O ninho é uma semiesfera internamente alta, construído sobre um amontoado de 

cipós e epífitas, 1,4m acima do solo, em um Polylepis sp. (Rosaceae) com 5,5 metros de 

altura. O ninho estava apoiado pela base e parte pela lateral por cerca de 5 ou 6 desses 

cipós, mas somente apoiado sobre eles, sem estar de maneira alguma atado ao suporte. Foi 

construído externamente com musgos fortemente compactados e apresentou um espesso 

forro de penas na câmara oológica; essas penas sobram pelas laterais, escondendo o 

conteúdo do ninho por cima. Mediu externamente 9,5cm de diâmetro e 10,5cm de altura e 

internamente 4,5cm de diâmetro por 5,5cm de altura. Pela classificação de Simon & 

Pacheco (2005), Greeney (2013) considera o ninho dessa espécie, juntamente com as 
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outras conhecidas para o gênero, como sendo do tipo “cesto alto/forquilha”. Porém, como 

o ninho estava fixado pela base, poderia também encaixar em “cesto alto/base”, proposta 

essa não indicada por Simon & Pacheco (2005). Referências: Greeney (2013). 

 

Anairetes flavirostris Sclater & Salvin, 1876. Os ninhos dessa espécie são construídos a 

pouca altura com relação ao solo, entre 60cm e 2,3m, em arbustos ou pequenas árvores 

(e.g. Baccharis sp. - Asteraceae, Geoffroea decorticans - Fabaceae, Atriplex lampa - 

Amaranthaceae). Estão apoiados pela base em forquilhas. Tem forma de semiesfera e são 

feitos de gramíneas, fibras vegetais finas, pequenas folhas, material lanoso de Cynara sp. 

(Asteraceae), liquens, lã etc., e internamente forrados com muita pena. São várias as 

descrições de ninhos, tirando uma média de cinco ninhos pudemos obter as seguintes 

médias: 6mm (entre 4,7 e 6,6mm) de diâmetro externo, 3,3mm (entre 3 e 4mm) de 

diâmetro interno, 5,9mm (entre 5,1 e 7mm) de altura externa e 3,5mm (entre 2,5 e 4,9mm) 

de altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto alto/forquilha”. Referências: Narosky 

& Salvador (1998), De la Peña (2001a, 2001b, 2005, 2008, 2013b, 2016), Mezquida 

(2002), Mérida & Bodrati (2004), Calí & Güller (2006). 

 

Anairetes parulus (Kittlitz, 1830). Constrói ninhos sobre plantas com espinhos, árvores ou 

arbustos (e.g. Prunus persica - Rosaceae, Atriplex lampa - Amaranthaceae, Schinus 

polygamus - Anacardiaceae, Berberis sp. - Berberidaceae, Baccharis sp. - Asteraceae, 

Acacia sp. - Fabaceae etc.) entre 1 e 4 metros acima do solo, a maioria próximos a 1m. Os 

ninhos são semiesferas apoiadas pela base, com paredes relativamente espessas e 

construídos externamente com folhas de gramíneas, raízes e liquens, usando às vezes teias 

de aranha para manter o material unido; internamente o ninho é forrado com ervas macias 

misturadas com liquens, inserindo acima dessa camada muitas plumas, que chegam até a 
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parte superior do ninho, escondendo seu conteúdo. Bullock (1923) cita um ninho forrado 

com material felpudo de “cardo” (Cynara sp. - Asteraceae). Um ninho mediu 7cm de 

diâmetro externo, 3,5cm de diâmetro interno, 7cm de altura externa e 4cm de altura interna 

(Taczanowski 1884), outro 7,5cm de diâmetro externo, 3,5cm de diâmetro interno, 6cm de 

altura externa e 4cm de altura interna (Narosky & Salvador 1998) e, por fim, Mérida & 

Bodrati (2004) descrevem um ninho com 5,9cm de diâmetro externo, 3,9cm de diâmetro 

interno, 5,5cm de altura externa e 4,6cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto 

alto/forquilha”. Referências: Germain (1860), Taczanowski (1884), Sclater (1888), Pässler 

(1922), Bullock (1923), Hellmayr (1932), Pereyra (1951), Masramón (1969), Lazo & 

Anabalon (1992), Narosky & Salvador (1998), Mérida & Bodrati (2004), De la Peña 

(2005, 2008, 2013b, 2016), Maley et al. (2011), Altamirano et al. (2012), Salvador & 

Salvador (2012). 

 

Anairetes fernandezianus (Philippi, 1857). Apenas uma descrição encontrada, para nove 

ninhos. Todos os ninhos foram construídos em árvores de Myrceugenia fernandeziana 

(Myrtaceae), endêmica da Ilha Robson Crusoe, no arquipélago Juan Fernández, Chile, de 

onde essa espécie de Anairetes também é endêmica. Um ninho apenas estava em área de 

vegetação mais densa, o restante encontrado em áreas abertas como, por exemplo, 

clareiras. Seis ninhos estavam em galhos laterais, não muito distantes das áreas cheias de 

folhas nas pontas dos galhos. Variaram entre 1,5 e 8,8 metros acima do solo, a maioria 

baixo, com média de 3,3m. O ponto de fixação do ninho variou entre três ramos (n=3), 

quatro ramos (n=5) e cinco ramos (n=1), sendo que a média do diâmetro dos ramos foi de 

7mm. Os galhos variaram de quase horizontais até quase verticais. O ninho é uma 

semiesfera aberta e geralmente bem camuflada, tendo uma coloração externa acastanhada 

ou cinza-esverdeada, algumas vezes cobrindo o ninho com musgos que crescem nos galhos 



291 
 

e entre folhas. Cerca de 66% do ninho foi feito com folhas de gramíneas, 22% folhas de 

Aristotelia chilensis (Elaeocarpaceae), 7% de musgos, 4% de ootecas de aranhas e 1% de 

finas fibras de raízes. Os casulos de aranha estavam presentes em oito dos nove ninhos 

encontrados. O interior do ninho é forrado com muitas penas pequenas, provavelmente da 

própria espécie, mas poucas penas maiores também foram raramente encontradas 

(aparentemente de Puffinus creatopus - Procellariidae, Columba livia - Columbidae e Asio 

flameus suinda - Strigidae). Seu ninho varia muito pouco em forma, cor e material. Em 

média, os ninho mediram 7,4cm de diâmetro externo, 3,8cm de diâmetro interno, 7,5cm de 

altura externa e 5cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto alto/forquilha”. 

Referências: Hahn (2006), Hahn et al. (2011). 

 

 

Polystictus Reichenbach, 1850 

Polystictus pectoralis (Vieillot, 1817). Ninho em forma de semiesfera, construído próximo 

do solo (Figura 112), entre 40 e 80cm de altura, em moitas de plantas herbáceas (e.g. 

Cirsium lanceolatum - Asteraceae, Prosopidastrum globulosum - Fabaceae). Está apoiado 

pela base e/ou pelas laterais em forquilhas ou ramos verticais (Figura 113), é feito com 

raízes finas e gramíneas, densamente forrado com a lanugem de Cirsium sp.; também usa 

teias de aranha. Dois ninhos apresentados por Narosky & Salvador (1998) mediram entre 5 

e 6cm de diâmetro externo, 4cm diâmetro interno, 6cm de altura externa e entre 3 e 4cm de 

altura interna. Um ninho de Carrizo & Delhey (2008) mediu 5cm de diâmetro externo por 

3,5cm de diâmetro interno, 6,5cm de altura externa e 4,5cm de altura interna. Simon & 

Pacheco (2005): “cesto baixo/base”, “cesto baixo/lateral”, “cesto baixo/forquilha”, “cesto 

alto/lateral” e “cesto alto/forquilha”. Poderia ser também “cesto alto/base”, proposta não 



292 
 

indicada em Simon & Pacheco (2005). Referências: Holland (1893), Pereyra (1933, 

1938a, 1938b), Narosky & Salvador (1998), Carrizo & Delhey (2008). 

 
Figura 112. Ninho de Polystictus pectoralis em pequeno arbusto, mostrando a paisagem 

local. Lages, SC, Brasil. 16 de dezembro de 2012. Imagem: Marcio Repenning. 
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Figura 113. Adulto de Polystictus pectoralis pousado no ninho, com filhote. Lages, SC, 

Brasil. 06 de janeiro de 2011. Imagem: Marcio Repenning. 

 

 

Polystictus superciliaris (Wied, 1831). Ninhos construídos em forquilhas de arbustos (e.g. 

Eremanthus erythropappus - Asteraceae e espécies de Lamiaceae) a cerca de 49cm do solo 

(n=21; Hoffmann & Rodrigues 2006a). O ninho (Figura 114), que está na maioria das 

vezes apoiado pela base e raramente pelas laterais, possui forma de semiesfera e é 

construído com gramíneas e fragmentos de folhas, partes de flores de Asteraceae, folhas e 
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raques de Mimosa calodendron (Fabaceae), tudo unido e fixado ao galho suporte com o 

auxílio de teias de aranha e seda de casulos de Lepidoptera; um ninho apresentou 

fragmentos plásticos de sacolas de lixo (Vasconcelos & Lombardi 1996). Internamente os 

ninhos são forrados com penas, quase sempre de coloração clara. Externamente o ninho 

apresenta uma coloração cinza-amarronzada, que recorda aquele principal da vegetação 

onde a ave vive (Hoffmann & Rodrigues 2011). Dois ninhos apresentados por Vasconcelos 

& Lombardi (1996) mediram, respectivamente: 48,5 e 52,9mm de diâmetro externo, 36,6 e 

34,8mm de diâmetro interno, 51 e 54,6mm de altura externa e 35 e 38,5mm de altura 

interna. Hoffmann & Rodrigues (2011) encontraram como média das medidas de 17 

ninhos: 56 ± 8,3mm de diâmetro externo, 36,9 ± 3,5mm de diâmetro interno, 64,7 ± 7,6mm 

de altura externa e 40,9 ± 3,7mm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): Simon & 

Pacheco (2005): “cesto alto/lateral” e “cesto alto/forquilha”. Poderia ser também “cesto 

alto/base”, proposta não indicada em Simon & Pacheco (2005). Referências: Vasconcelos 

& Lombardi (1996), Vasconcelos (1999), Hoffmann & Rodrigues (2006a, 2006b, 2011). 
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Figura 114. Ninho de Polystictus superciliaris. São Roque de Minas, MG, Brasil. 10 de 

outubro de 2011. Imagem: Thiago Souza. 

 

 

Culicivora Swainson, 1827 

Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818). Ninho feito em pequenos arbustos ou plantas 

herbáceas (e.g. Vernonia chamaedrys, Eremanthus glomerulatus, Solidago chilensis, 

Eupatorium ivaefolium - Asteraceae, Desmodium cuneatum - Fabaceae, Esenbeckia pumila 

- Rutaceae) entre 34cm e 1,8m do solo, estando a maioria por volta de 1m. Tem forma de 

semiesfera e está apoiado pela base e/ou pelas laterais sobre ramos verticais ou quase 

verticais (muito semelhante aos do gênero Polystictus), que variam de três a oito, podendo 

também ser feito sobre inflorescências, ex. em Vernonia cognata (Asteraceae) (Di 

Giacomo 2005). É construído com gramíneas, fibras vegetais secas, pecíolos, 

inflorescências de gramíneas etc., tudo unido com teias e ootecas de aranha (Figura 115). 

Internamente é bem acolchoado com o uso de material felpudo (Figura 116), de coloração 
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branca, principalmente de inflorescências de Compositae. Hertert & Venturi (1909), no 

entanto, citam plumas nos ninhos da espécie, inseridas tanto na parede quanto no forro da 

câmara oológica, porém esse material não foi citado em nenhuma outra descrição de ninho 

para a espécie. São poucas as medidas de ninhos disponíveis na literatura. O ninho de 

Hartert & Venturi (1909) mediu 5cm de diâmetro externo, 3cm de diâmetro interno, 7cm 

de altura externa e 4cm de altura interna. Um outro ninho, descrito por Lombardi et al. 

(2010) mediu 5,5cm de diâmetro externo, 3cm de diâmetro interno, 4,5cm de altura externa 

e 3cm de altura interna. Lombardi et al. (2010) classificam o ninho, baseado na proposta de 

Simon & Pacheco (2005), como sendo do tipo “cesto alto/lateral”, o que é um erro para as 

próprias medidas apresentadas por eles, que deveria ser “cesto baixo/lateral”. Porém, pelas 

medidas de Hartert & Venturi (1909) o ninho poderia ser um “cesto alto”. Dessa forma, 

seguindo Simon & Pacheco (2005), o ninho da espécie pode ser considerado como dos 

tipos: “cesto baixo/base”, “cesto baixo/lateral”, “cesto baixo/forquilha”, “cesto alto/lateral” 

ou “cesto alto/forquilha”. O tipo “cesto alto/base” também se encaixaria, porém essa 

classificação não é indicada por Simon & Pacheco (2005). Referências: Hartert & Venturi 

(1909), Sick (1997), Di Giacomo (2005), Silva e Silva (2006), Sousa & Marini (2007), 

Lombardi et al. (2010), Repenning et al. (2010), Marini et al. (2012). 
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Figura 115. Ninho de Culicivora caudacuta. Alto Paraíso de Goiás, GO, Brasil. 20 de 

novembro de 2014. Imagem: Marcelo Lisita Junqueira. 
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Figura 116. Ninho de Culicivora caudacuta. Indianópolis, MG, Brasil. 10 de janeiro de 

2015. Imagem: Eduardi Alteff. 

 

 

Pseudocolopteryx Lillo, 1905 

Pseudocolopteryx sclateri (Oustalet, 1892). Os ninhos dessa espécie são construídos em 

áreas pantanosas apoiados em ramos verticais de arbustos ou moitas (e.g. sobre Dipsacus 

fullonum - Caprifoliaceae, ou outras espécies de ambientes alagados) entre 30cm e 1,2 

metros acima da água ou do solo. É uma semiesfera alta e fixada pela base (Figura 117) 

e/ou pelas laterais. É feito de gramíneas secas, fibras vegetais, inflorescências e 

externamente recoberto com teias e ootecas de aranhas. Internamente é forrado com palhas 

muito finas, radículas e pelos; penas podem estar presentes em pequenas quantidades 

(Figura 118). Hartert & Venturi (1909) cita que um ninho por eles encontrado não possuía 

revestimento interno. Um ninho mediu 5cm de altura externa de um lado e 7,5cm do outro, 
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3cm de diâmetro interno e 4cm de altura interna (Hartert & Venturi 1909), outro 6,5cm de 

diâmetro externo, 4cm de diâmetro interno, 6,5cm de altura externa e 4,5cm de altura 

interna (Di Giacomo 1992). Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”, “cesto 

baixo/lateral”, “cesto baixo/forquilha”, “cesto alto/lateral” ou “cesto alto/forquilha”. O tipo 

“cesto alto/base” também se encaixaria, porém essa classificação não é indicada por Simon 

& Pacheco (2005). Referências: Hartert & Venturi (1909), Belcher & Smooker (1937a), 

Teixeira & Nacinovic (1985), Di Giacomo (1992, 2005), Narosky & Salvador (1998), 

Belton (2000), De la Peña (2005, 2013b, 2016). 

 

 

 
Figura 117. Adulto de Pseudocolopteryx sclateri no ninho. Vila Velha, ES, Brasil. 31 de 

julho de 2014. Imagem: Mario Candeias. 
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Figura 118. Ninho de Pseudocolopteryx sclateri. Vila Velha, ES, Brasil. 30 de julho de 

2014. Imagem: Mario Candeias. 

 

 

Pseudocolopteryx acutipennis (Sclater & Salvin, 1873). Ninhos construídos entre 70cm e 1 

metro acima do solo ou da água, fortemente preso a ramos e talos de plantas Compositae 

(e.g. Carduus sp. = Asteraceae). Apresenta forma de semiesfera com a borda superior 

estreita, bastante alto internamente. É feito com crina de cavalo, ramos finos de ervas secas 

e materiais lanosos, internamente revestido com plumas (Dinelli 1918), plumas e flor de 

Carduus sp. (Roesler 2008) ou crinas de cavalo (Ortiz et al. 2006). Um ninho mediu 9cm 

de altura externa e 7cm de diâmetro externo (Dinelli 1918), outro mediu 12cm de altura 

externa por 8cm de diâmetro externo (Ortiz et al. 2006) e, por fim, outro mediu 5,8cm de 

altura externa, 7,8cm de largura externa e 4,7cm de altura interna (Roesler 2008). O ninho 

descrito por Roesler (2008) precisa ser analisado com calma, pois tanto suas medidas (mais 
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largo do que alto), quanto a coloração dos ovos descritos para o ninho não batem com as 

anteriormente conhecidas para a espécie. A coloração creme com manchinhas bem finas 

rosas para os ovos difere tanto para os descritos para o gênero Pseudocolopteryx quanto 

para a espécie P. acutipennis, que são de coloração unicamente creme (vide revisão de 

Narosky & Salvador 1998); Abalos & Areta (2009), no entanto, apresentam um ovo 

pintado para P. citreola. Simon & Pacheco (2005): “cesto alto/lateral” ou “cesto 

alto/forquilha”. O tipo “cesto alto/base” também se encaixaria, porém essa classificação 

não é indicada por Simon & Pacheco (2005). Referências: Dinelli (1918), Ortiz et al. 

(2006), Roesler (2008). 

 

Pseudocolopteryx dinelliana Lillo, 1905. Ninhos construídos entre 64cm e 1,2m acima do 

solo ou da água, em hastes ou forquilhas verticais de arbustos ou plantas herbáceas, sendo 

uma semiesfera compacta e resistente, apoiado pelas laterais ou pela base, às vezes com 

borda superior desnivelada. É feito com palhas leves, fibras de junco e ervas vegetais, 

externamente coberto com material, como estopas, retirado de flores e algumas teias de 

aranha. Seu interior é bem acabado e feito com crinas vegetais e animais, radículas e 

poucas plumas. Mede 5,8cm de diâmetro externo, 3,9cm de diâmetro interno no meio da 

câmara oológica (que é mais larga) e 3,4cm na parte superior, 6,2cm de altura externa e 

3,7cm de altura interna (Dinelli 1933). Outro ninho mediu 7cm de diâmetro externo, 4cm 

de diâmetro interno, 7cm de altura externa e 4cm de altura interna. Simon & Pacheco 

(2005): “cesto baixo/base”, “cesto baixo/lateral”, “cesto baixo/forquilha”, “cesto 

alto/lateral” ou “cesto alto/forquilha”. O tipo “cesto alto/base” também se encaixaria, 

porém essa classificação não é indicada por Simon & Pacheco (2005). Referências: 

Dinelli (1933), Molli (1985), Naorsky & Salvador (1998). 
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Pseudocolopteryx flaviventris (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Os ninhos dessa espécie 

são semiesferas colocadas a baixa altura, entre 50cm e 1,6 metros acima do solo ou da 

água, em hastes de Typha sp. (Typhaceae) e Schoenoplectus californicus (Cyperaceae) 

folhas de Scirpus sp. (Cyperaceae) ou plantas herbáceas. São construídos com tiras de 

capim, de Typha sp., elementos florais, bem como alguns materiais felpudos, externamente 

pode usar também gavinhas e alguns detritos, além de teias de aranha; internamente 

forrados com “algodão vegetal”, poucas pequenas raízes e plumas. Dois ninhos 

apresentados por Narosky & Salvador (1998) mediram, respectivamente: 7 e 8 x 6cm de 

diâmetro externo, 4 x 3cm e 3,5cm de diâmetro interno, 10 e 8cm de altura externa e 8 e 

4cm de altura interna; outro ninho mediu 6,2cm de diâmetro externo e 3,3cm de diâmetro 

interno (Leiva et al. 2004). Simon & Pacheco (2005): “cesto alto/lateral” ou “cesto 

alto/forquilha”. O tipo “cesto alto/base” também se encaixaria, porém essa classificação 

não é indicada por Simon & Pacheco (2005). Referências: Sclater (1888), Ihering (1900, 

1902), Wilson (1926), Hellmayr (1932), Pereyra (1938a), Narosky & Salvador (1998), 

Leiva et al. (2004), De la Peña (2005, 2013b, 2016). 

 

Pseudocolopteryx citreola (Landbeck, 1864). Espécie recém-separada de P. flaviventris 

(vide Abalos & Areta 2009), principalmente pelas diferenças vocais. Há apenas uma 

descrição antiga de Landbeck (1864), que descreve o ninho como sendo semelhante ao do 

gênero Tachuris e está fixado de maneira semelhante, em uma forquilha ou em hastes de 

“totoras” (Typha sp. - Typhaceae) próximas uma das outras, feitos com flores de 

Phragmites vulgaris (Poaceae) e painas de Salix humboldtiana (Salicaceae) 1,5m do solo. 

O ninho mediu cerca de 7,6cm de diâmetro externo, 3,1cm de diâmetro interno, 10cm de 

altura externa e 5cm de altura interna. Abalos & Areta (2009) apresentam um ninho mais 

recente, relativamente exposto, uma semiesfera com “forma cônica”, a 65cm do solo em 
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uma Baccharis salicifolia (Asteraceae). Foi sustentado por dois ramos verticais em 

forquilha e apoiado em outros ramos abaixo. Foi construído com finas raízes, capim seco e 

ramos de diferentes arbustos, a maioria de Baccharis sp. Todo o material foi unido com 

teias de aranha. Mediu 6,4cm de diâmetro externo, 4,7cm de diâmetro interno e 8,3cm de 

altura externa. Simon & Pacheco (2005): “cesto alto/lateral” ou “cesto alto/forquilha”. O 

tipo “cesto alto/base” também se encaixaria, porém essa classificação não é indicada por 

Simon & Pacheco (2005). Referências: Landbeck (1864), Abalos & Areta (2009). 

 

 

Serpophaga Gould, 1839 

Serpophaga cinerea (Tschudi, 1844). Ninhos construídos na maioria das vezes acima da 

água, nas margens de rios ou em ilhotas, entre 50cm e 4m acima da superfície, estando a 

maioria próximo de 1m. É uma semiesfera compacta e construída por entre a folhagem 

terminal de um galho delgado que pende acima do rio, estando preso pelas laterais e/ou 

pela base. Excepcionalmente um galho morto e sem folhas é escolhido, bem como raízes 

ou epífitas; um ninho foi feito entre moita de gramíneas em fenda de rocha (Skutch 1960). 

O ninho é alto e com paredes espessas, externamente todo coberto com musgos verdes, 

com uma camada central feita de finas raízes e fibras vegetais e, internamente forrados 

com macias fibras de cores claras onde insere acima um amplo forro de penas. 

Anormalmente pode construir ninho com materiais secos, como folhas de gramíneas, 

inflorescências e tiras de epidermes vegetais, além de raízes, tendo poucos musgos verdes 

e algumas folhas de gramíneas penduradas abaixo (Skutch 1960). Um ninho mediu 8cm de 

diâmetro externo, 4cm diâmetro interno e 8cm de altura interna (Taczanowski 1884). 

Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”, “cesto baixo/lateral” ou “cesto alto/lateral”. 
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Referências: Taczanowski (1884), Skutch (1960), Wetmore (1972), Young & Zook 

(1999).  

 

Serpophaga hypoleuca Sclater & Salvin, 1866. Apenas um ninho descrito, estava a 55cm 

acima do solo em uma forquilha, entre o galho principal e outro lateral, de uma Pultea 

trinervis (Malvaceae). É uma semiesfera delicada e construída com capim fino e teias de 

aranha, principalmente nos pontos de fixação com o galho suporte; forrado internamente 

com grandes penas brancas. O ninho mediu 4,5cm de diâmetro externo, 3,2cm de diâmetro 

interno, 3,5cm de altura externa e 2,7cm de altura interna. Um ninho fotografado por 

Almeida-Santos (2015) e aqui apresentado (Figura 119) foi construído em uma Cecropia 

sp. (Urticaceae) e parece ser semelhante ao descrito por Cruz & Andrews (1989). Simon & 

Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Cruz & 

Andrews (1989), Almeida-Santos (2015). 
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Figura 119. Adulto de Serpophaga hypoleuca no ninho, construído em uma Cecropia  sp. 

cerca de 3 metros acima do solo, em uma área de várzea. Santarém, PA, Brasil. 15 de 

janeiro de 2015. Imagem: Danilo Almeida-Santos. 

 

 

Serpophaga nigricans (Vieillot, 1817). Nidifica sempre próximo da água, em beiras de 

barranco, abaixo de pontes etc., entre 30cm e 2,5m acima do solo ou da água, em raízes ou 

arbustos (e.g. Grabowskia duplicata - Solanaceae, Acacia caven - Fabaceae). Na maioria 

das vezes está protegido acima de maneira natural pelo barranco ou similar, sendo o local 

relativamente escuro. O ninho é uma semiesfera e pode estar fixado, por exemplo, entre 

duas raízes, onde fica pendurado, ou mesmo sobre forquilhas verticais (Figura 120) ou até 

encaixados em pequenos nichos (Figura 121). É feito majoritariamente com fibras vegetais 
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e recoberto externamente com bastante musgos, entrelaçados com hastes de gramíneas, 

raízes ou talos finos, além de teias de aranha. O material que forra internamente a câmara 

oológica parece variar, provavelmente conforme a disponibilidade dos recursos locais, 

podendo ser com material semelhante à construção geral do ninho, porém um material 

mais fino (Barrows 1883), apenas com penas (Euler 1900, Pereyra 1938a, De la Peña 

1996a, Narosky & Salvador 1998, Belton 2000, Lopes et al. 2013), com painas e penas 

(Ihering 1900, Leiva et al. 2004) ou mesmo com penas sobre radículas amareladas 

(Narosky & Salvador 1998). Normalmente as penas são abundantes. Os ninhos medem 

entre 5,5 e 8cm de diâmetro externo, 3,5 e 4cm de diâmetro interno, 7 e 10cm de altura 

externa e 3,5 e 5cm de altura interna, com 0,5 e 2cm a espessura da parede (De la Peña 

1996a). A média de outros três ninhos foram: 7,5cm (entre 7 e 8cm) de diâmetro externo, 

4,1cm (entre 4 e 4,7cm) de diâmetro interno, 7,7cm (entre 5,5 e 10cm) de altura externa e 

4,8cm (entre 4 e 5,4cm) de altura interna (Narosky & Salvador 1998, Leiva et al. 2004, 

Lopes et al. 2013). Lopes et al. (2013) consideram o ninho dessa espécie, se baseando na 

proposta de Simon & Pacheco (2005), como do tipo “cesto baixo?/base”. A “?” foi inserida 

pelos próprios autores, provavelmente devido a ausência do tipo “cesto alto/base” na 

proposta de Simon & Pacheco. Podemos considerar também os tipos: “cesto baixo/lateral”, 

“cesto baixo/forquilha”, “cesto alto/lateral” ou “cesto alto/forquilha”. Referências: 

Barrows (1883), Sclater (1888), Holland (1892), Euler (1900), Ihering (1900), Pereyra 

(1938a), Masramón (1969), De la Peña (1996a, 2005, 2013b, 2016), Sick (1997), Narosky 

& Salvador (1998), Belton (2000), Leiva et al. (2004), Lopes et al. (2013). 
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Figura 120. Ninho de Serpophaga nigricans. Guaratuba, PR, Brasil. 29 de setembro de 

2008. Imagem: Marcelo Villegas. 
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Figura 121. Adulto de Serpophaga nigricans diante do ninho, feito no pilar de uma ponte 

sobre represa. Piraju, SP, Brasil. 07 de agosto de 2013. Imagem: José Carlos Garcia. 

 

 

Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817). Ninhos construídos normalmente em galhos com 

espinhos de árvores ou arbustos (e.g. Celtis sp. - Cannabaceae, Populus sp. e Salix 

humboldtiana - Salicaceae, Geoffroea sp. e Erythrina crista-galli - Fabaceae, Cupressus 

macrocarpa - Cupressaceae, Croton sp. - Euphorbiaceae), apoiados pela base sobre 

forquilhas verticais ou horizontais, entre 90cm e 5,9m do solo, mais comum por volta de 

2m. Belton (2000) cita ninho feito entre pequenas bromélias. É uma semiesfera pequena, 

tendo quase forma esférica (Dinelli 1918), lembrando o ninho de Anairetes parulus 

(Pereyra 1951). São construídos com hastes de gramíneas e outras fibras vegetais, 

externamente cobertos com musgos e, principalmente, liquens e internamente forrados com 

materiais macios, como algodão, finas crinas e majoritariamente penas; pode usar teias de 
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aranha para unir o material (Serié & Smyth 1923). O ninho depositado no Museu Nacional, 

RJ (MNON-5500) apresentou na parte externa ootecas, provavelmente de aranha, como 

citado por Holland (1892); nesse mesmo ninho, as penas que forram o interior da câmara 

oológica estão dispostas, em sua maioria, com as pontas voltadas para cima, de maneira 

que estão curvadas para o centro do ninho, camuflando seu conteúdo. Algumas medidas 

estão disponíveis na literatura para o ninho da espécie, de cinco ninhos, a média foi: 5,9cm 

(n=6; entre 4,6 e 7,5cm) de diâmetro externo, 3,5cm (n=6; entre 3,2 e 3,9cm) de diâmetro 

interno, 6,4cm (n=5; entre 5,5 e 9,4cm) de altura externa e 3,8cm (n=5; entre 2,5 e 4,8cm) 

de altura interna (Narosky & Salvador 1998, Leiva et al. 2004, Jesus & Buzzato 2010, 

Lopes et al. 2013, MNON-5500). Lopes et al. (2013), seguindo a proposta de Simon & 

Pacheco (2005), classificam o ninho como sendo do tipo “cesto baixo/base”, devido a 

ausência do tipo “cesto alto/base” na proposta de Simon & Pacheco (2005). Podemos ainda 

considerar o ninho dessa espécie como do tipo: “cesto alto/forquilha”. Referências: White 

(1882), Barrows (1883), Sclater (1888), Holland (1892), Ihering (1900), Dinelli (1918), 

Serié & Smyth (1923), Pereyra (1938a, 1951), Masramón (1969), Mason (1985), Sick 

(1997), Narosky & Salvador (1998), Höfling & Camargo (1999), Belton (2000), Pautasso 

(2002), Leiva et al. (2004), De la Peña (2005, 2013b, 2016), Di Giacomo (2005), Jessus & 

Buzzato (2010), Marini et al. (2012), Lopes et al. (2013). Museus: MNON-5500. 

 

Serpophaga munda Berlepsch, 1893. Ninhos construídos entre 2,5 e 5 metros acima do 

solo em árvores ou arbustos (e.g. Geoffroea sp. e Caesalpinia praecox - Fabaceae, Schinus 

sp. - Anacardiaceae etc.), que normalmente apresentam espinhos. Possui forma de 

semiesfera e está fixado pela base em galhos horizontais ou verticais. São feitos com hastes 

de gramíneas bem entrelaçadas, pecíolos e outras fibras vegetais; externamente coberto 

com ootecas de aranhas e liquens e internamente forrados com penas e crinas, bem como lã 
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vegetal. Um ninho mediu, segundo Reed (1919), “6 x 5 centímetros” [altura externa x 

diâmetro externo ?] por 4cm de diâmetro interno e 3cm de altura interna. Outro ninho 

mediu 5,5cm de diâmetro externo, 3,5 de diâmetro interno, 5,5cm de altura externa e 3,8cm 

de altura interna (Narosky & Salvador 1998). O ninho feito de Tillandsia sp. 

(Bromeliaceae) com entrada lateral e apresentado por Hartert & Venture (1909), “Le nid 

est couvert et construit de ‘barba del monte.’ L’entrée en est située sur un côté. Le nid est 

généralement placé sur une assez grosse branche.”, provavelmente não pertence a presente 

espécie. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”, “cesto baixo/forquilha”, “cesto 

alto/forquilha”. Poderia ser também “cesto alto/base”, tipo não indicado na proposta de 

Simon & Pacheco (2005). Referências: Hartert & Venturi (1909), Reed (1919), Narosky 

& Salvador (1998). 

 

Serpophaga griseicapilla Straneck, 2008. Ninhos construídos em áreas onde Geoffroea 

decorticans (Fabaceae) é abundante, estando próximo aos 2 metros do solo, em árvores e 

arbustos. Mezquida (2004) encontrou, de 85 ninhos, que 94,4% estavam em Geoffroea 

decorticans, 1,6% em Atriplex lampa (Amaranthaceae) e 1,6% em Larrea divaricata 

(Zygophyllaceae), 0,8% em Condalia microphylla (Rhamnaceae) e 1,6% em outras 

espécies. Os ninhos são semiesferas suportadas por baixo e/ou pelas laterais por cerca de 4 

ramos. São construídos com hastes de gramíneas (e.g. Pappophorum sp., Diplachne sp., 

Trichloris sp. - Poaceae), liquens, ootecas e teias de aranhas, lã, aquênios felpudos de 

Compositae e pecíolos de Prosopis flexuosa (Fabaceae) O interior é forrado com penas 

(com cerca de 2 e 4cm de comprimento). O peso médio dos ninhos é de 3,2g (n=6; 

Mezquida & Marone 2000). A média das medidas de alguns ninhos, segundo Mezquida & 

Marone (200), são: 4,9 ± 0,1cm (n=15) de diâmetro externo, 3,8 ± 0,1cm (n=24) de 

diâmetro interno, 4,4 ± 0,3cm (n=8) de altura externa e 3,4 ± 0,1cm (n=26) de altura 
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interna. Um ninho encontrado por De la Peña (2001a) mediu 6cm diâmetro externo, 4cm 

de diâmetro interno, 5cm de altura externa e 3cm de altura interna, sendo mais largo do que 

aqueles apresentados por Mezquida & Marone (2000). Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/base”, “cesto baixo/lateral” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Mezquida & 

Marone (2000), De la Peña (2001a, 2005, 2013b, 2016), Mezquida (2004). 

 

 

Uromyias Hellmayr, 1927 

Uromyias agilis (Sclater, 1856). Conhecido por um ninho, que estava a 4,3 metros acima 

do solo na borda de um agrupamento de Chusquea sp. (Poaceae), estando o ninho em uma 

dessas Chusquea sp. O ninho era uma semiesfera pequena e feita principalmente com 

folhas de Chusquea sp. e colocado numa ramificação criada por cerca de 70 pequenos 

brotos (com 2-3mm de diâmetro), tendo a haste central com 7mm de diâmetro. O ninho 

estava “prensado” entre a haste principal e os brotos de folhas, apoiado pela base, sendo 

protegido por elas nos seus 360°. Foi construído internamente com 54,9% de folhas de 

Chusquea sp., 20,2% de penas de aves de várias espécies, 17,8% de finas tiras de fibras de 

Chusquea sp., 3,5% de liquens etc., sendo a camada mais interna composta totalmente por 

penas. Externamente apresentou 88% de folhas de Chusquea sp., 7,8% de musgos, 2,6% de 

liquens etc. O ninho mediu 14,5 por 14cm de diâmetro externo, 5,5 por 5cm de diâmetro 

interno, 12cm de altura externa e 5cm de altura interna; havia cerca de 3cm de material 

pendente abaixo do ninho. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto 

baixo/forquilha”. Referências: Bonier et al. (2008). 

 

Uromyias agraphia (Chapman, 1919). Descrição de ninho não encontrada. 
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4.1.10.3. SUBFAMÍLIA MUSCIGRALLINAE 

 

Muscigralla d’Orbigny & Lafresnaye, 1837 

Muscigralla brevicauda d’Orbigny & Lafresnaye, 1837. Apenas uma publicação pôde ser 

encontrada com a descrição do ninho dessa espécie, através de 41 ninhos encontrados no 

Equador. Os ninhos são construídos no solo e de todos apenas nove estavam sem algum 

tipo de proteção acima (como por exemplo, galhos mortos, moitas de gramíneas, 

coberturas de barrancos etc.). Os ninhos são uniformemente feitos com gramíneas mortas e 

de coloração acinzentada, o que auxilia na camuflagem com o ambiente. Normalmente é 

forrado com finas gramíneas, mas ao menos um ninho não apresentou nenhum tipo de 

material. O ninho possui forma de semiesfera, mas quando é construído em locais abertos, 

cerca de um terço do ninho está coberto acima pela própria construção. Nenhuma medida 

de ninho é conhecida. [Embora medidas não sejam informadas, consideramos como sendo 

do tipo “cesto baixo/base”, pela proposta de Simon & Pacheco (2005)]. Referências: 

Marchant (1960). 
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4.1.10.4. INCERTAE SEDIS 

 

Attila Lesson, 1831 

Attila phoenicurus Pelzelni, 1968. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Attila cinnamomeus (Gmelin, 1789). Apenas duas descrições encontradas, a primeira feita 

pelos irmãos Penard & Penard (1910), como “A[ttila] thamnophiloides, Spix” em holandês 

“Het nest van grootendeels zwartachtige worteltjes wordt in verlaten spechtenholen, 

tusschen de kronen van palmen of onder de bladeren van orchideeën of ook wel in 

houtluizennesten gebouwd.” [“O ninho que consiste pela sua maior parte de pequenas 

raízes enegrecidas, é construído em buracos abandonados de pica-paus, entre as copas de 

palmeiras ou sob as folhas de orquídeas ou também em ninhos de cupins.”]. A segunda 

descrição é feita por Pinto (1953) de um ninho encontrado a 3 metros do solo em um 

“anajazeiro” [espécie de palmeira, provavelmente Attalea maripa - Arecaceae], sendo o 

ninho em forma de semiesfera larga e feito com raízes que variam em espessura de uma 

crina de cavalo até de um barbante, medindo 12cm de largura. Silva et al. (no prelo) 

apresentam uma boa revisão sobre a reprodução da espécie, além de dois novos ninhos, 

ambos encontrados na base de frondes de palmeiras. Para Silva et al. (no prelo), pela 

classificação de Simon & Pacheco (2005), os ninhos podem ser considerados do tipo 

“cesto baixo/base”, porém não satisfatoriamente, visto que ao menos um dos ninhos foi 

encontrado em uma espécie de nicho. No entanto, pelas observações de Penard & Penard 

(1910), o ninho pode ser considerado também do tipo “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. 

Referências: Penard & Penard (1910), Pinto (1953), Silva et al. (2016). 
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Attila torridus Sclater, 1860. Conhecido de apenas um ninho a 2 metros acima do solo, 

próximo de tronco entre uma grande moita de bromélias em uma árvore. O ninho estava 

parcialmente coberto acima pelas próprias folhas das bromélias. Tinha formato de 

semiesfera larga, rasa e semicircular, tendo a parte de trás formada pelo próprio tronco da 

árvore. O ninho todo foi construído com musgos vermelhos ao vermelho-amarronzado e 

secos (similar em coloração ao adulto), raízes grosseiras e radículas. Não possuía 

diferenciação entre o ninho e a câmara oológica. Mediu 15cm de diâmetro externo, 7,5cm 

de diâmetro interno, 6cm de altura externa e 4,5cm de altura interna. Simon & Pacheco 

(2005): “cesto baixo/base”. Referências: Greeney (2006b). 

 

Attila citriniventris Sclater, 1859. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Attila bolivianus Lafresnaye, 1848. Naumburg (1930) diz ter observado um exemplar 

carregando material molhado, como radículas de coloração preta e musgos verdes para 

uma forquilha [no original “crotch”] de uma grande árvore; o ninho estava apenas metade 

construído a cerca de 1 metro acima do solo. Posteriormente, Hilty & Brown (1986) 

descrevem um ninho encaixado entre epífitas em um tronco, 1,3 metros acima da água em 

mata de várzea, tinha forma de uma semiesfera feita de musgos com uma coloração 

ferrugem (semelhante à coloração da ave). Referências: Snethlage (1928), Naumburg 

(1930), Hilty & Brown (1986). 

 

Attila rufus (Vieillot, 1819). Ninhos construídos em cavidades de barrancos (Figura 122) 

[não sabemos se adquirida ou construída, provavelmente a primeira], cavidades de troncos 

e aglomerados de samambaias ou bromélias em árvores (Figura 123), na maioria das vezes 

o ninho está escondido pela vegetação diante a entrada. Pode ser encontrado entre 2 e 3 
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metros acima do solo. O ninho é uma semiesfera larga, construído com raízes na base e 

forrado com folhas e pedúnculos internamente. Externamente é revestido com radículas 

pretas e a frente recoberta com musgos. Internamente é forrado com finos pedúnculos. Um 

ninho mediu 15cm de diâmetro externo na base e 13cm na borda, 10cm de diâmetro 

interno, 3,5cm de profundidade [altura interna?] e 7cm de altura na frente por 6cm na 

traseira [externas?] (Euler 1900). Outro mediu 7,5cm de altura externa, 5cm de altura 

interna, 19cm de diâmetro externo e 10cm de diâmetro interno (Simon 2000). Simon & 

Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: 

Euler (1900), Mitchell (1957), Sick (1997), Höfling & Camargo (1999), Simon (2000). 

 

 
Figura 122. Adulto de Attila rufus em seu ninho, dentro de um barranco. São José dos 

Campos, SP, Brasil. 27 de outubro de 2012. Imagem: Calebe Dalprat. 
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Figura 123. Adulto de Attila rufus no ninho, oculto entre bromélias em árvore. Santo 

Amaro da Imperatriz, SC, Brasil. 16 de outubro de 2014. Imagem: Alessandra Freitas. 

 

 

Attila spadiceus (Gmelin, 1789). Os ninhos dessa espécie são construídos em musgos de 

afloramentos rochosos, pequenos nichos de árvores (Figura 124) ou pontos de 

convergência entre um galho e o tronco principal de árvores (ex. Terminalia lucida - 

Combretaceae), entre 80cm e 4 metros acima do solo. O ninho possui formato de 

semiesfera e é construído com finas raízes e principalmente pecíolos desfolhados de folhas 

compostas; externamente coberto com espessa camada de musgos. Um ninho foi 

internamente forrado com raques secundárias de duas folhas compostas de Pentaclethra 

macroloba (Fabaceae) delgadas e curvas, misturadas com poucas raízes e longas fibras 

vegetais de cores claras (Skutch 1971). Pode também usar musgos na construção (Greeney 

& Gelis 2007). Um ninho mediu 10cm de diâmetro externo, 6cm de diâmetro interno e 

5cm de altura externa (Pinto 1953) e outro mediu 8,2cm de diâmetro [externo?] por 3,8cm 
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de altura [interna? - no original “deep”] (Skutck 1971). Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/base” ou “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: Beebe (1925), Pinto 

(1953), Skutch (1971), Wetmore (1972), Willis & Eisenmann (1979), Hilty & Brown 

(1986), Hilty (2003), Greeney & Gelis (2007). 

 

 
Figura 124. Vista superior de um ninho de Attila spadiceus. Manaus, AM, Brasil. 25 de 

março de 2015. Imagem: Felipe Bittioli R. Gomes. 

 

 

Legatus Sclater, 1859 

Legatus leucophaius (Vieillot, 1818). Única espécie da família que sabidamente não 

constrói ninho, porém usurpa os ninhos de espécies que constroem ninhos fechados. 

Podemos considerar esse tipo de comportamento como nidoparasitismo, termo proposto 

por Sick (1997). Através da presente revisão, conseguimos reunir um total de 27 espécies 

de aves que possuem algum tipo de documentação de terem seus ninhos utilizados pelo L. 
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leucophaius (vide Tabela 2). As espécies são principalmente aquelas das famílias 

Tityridae, Pipromorphidae, Tyrannidae (Figura 128) e Icteridae (Figuras 125, 126 e 127). 

Caso extremo é apresentado por Skutch (1960), que observou a espécie nidificando dentro 

de vespeiro arbóreo do gênero Synoeca (Vespidae), anteriormente usado por Trogon 

violaceus (Trogonidae). Embora não construa um ninho, L. leucophaius costuma forrar os 

ninhos roubados, utilizando pra isso principalmente folhas secas ou cascas de árvores. 

Skutch (1960) acredita que o hábito de forrar o chão dos ninhos pode ser instintivo, 

provavelmente por nidificar às vezes em ninhos que não possuem um forro, como 

observado por ele no caso do Trogon violaceus. Se esse autor estiver correto, é provável 

que muitas outras espécies de aves possam ser nidoparasitadas por L. leucophaius. Esse 

comportamento de carregar material para forrar a câmara oológica pode ter confundido 

alguns pesquisadores no passado (ex. Carriker Jr. 1910) [Meise (1968) apresenta 

problemas também quanto a identificação de ovos], que acreditaram que os ninhos tinham 

sido construídos pela própria espécie. Os ninhos usurpados estiveram distribuídos entre 4 e 

20 metros acima do nível do solo, embora poucas informações a esse respeito estejam 

disponíveis. Porém, a altura do ninho com relação ao solo não parece influenciar na hora 

da escolha (Sandoval & Barrantes 2009). O ninho descrito por Snethlage (1935) como 

semelhante aos de Empidonomus sp. e Tyrannus melancholicus não deve pertencer a essa 

espécie. Alguns ninhos podem estar próximos de vespeiros, visto que algumas espécies 

nidoparasitadas possuem esse comportamento (Haverschmidt 1957b). Simon & Pacheco 

(2005): consideramos aqui todos os tipos de ninhos “fechados”, com exceção do tipo 

“forno”, e o tipo “cavidade/sem túnel/simples/plataforma” para a espécie. Referências: 

Carriker Jr (1910), Penard & Penard (1910), Cherrie (1916), Naumburg (1930), Smith 

(1932), Girard (1932), Snethlage (1935), Belcher & Smooker (1937a, 1937b), Eisenmann 

(1952), Pinto (1953), Skutch (1960, 1969a, 1969b), Davis (1961), Slud (1964), 
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Haverschmidt (1957b, 1971, 1974a), Wetmore (1972), ffrench (1973), Morton (1977), 

Willis & Eisenmann (1979), Novaes (1980), Oniki & Willis (1982, 1983, 2003), Robinson 

(1985), Hilty & Brown (1986), Cuadros (1991), Lago-Paiva (1996), Sick (1997), Narosky 

& Salvador (1998), Di Giacomo & López Lanús (2000), Hilty (2003), De la Peña (2005, 

2013b), Sandoval & Barrantes (2009), Salvador (2014). 

 

Tabela 2. Lista das espécies até então documentadas como tendo sido nidoparasitadas por 

Legatus leucophaius. 

Famílias/Espécies Tipo de ninho Referência 

Trogonidae   

Trogon violaceus Cavidade/sem túnel Skutch (1960). 

Furnariidae   

Phacellodomus sp. Fechado/retorto ffrench (1973) 

Phacellodomus rufifrons Fechado/retorto/pendente Skutch (1969b) 

Tityridae   

Pachyramphus sp. Fechado Sick (1997). 

Pachyramphus aglaiae Fechado/ovalado/pendente Sandoval & Barrantes (2009). 

Pachyramphus cinnamomeus Fechado/ovalado/base ou 

forquilha 

Wetmore (1972). 

Pachyramphus minor Fechado/ovalado/pendente Oniki & Willis (1983, 2003). 

Pachyramphus polychopterus Fechado/ovalado/base ou 

forquilha 

Haverschmidt (1957b), Skutch 

(1960, 1969a). 

Pachyramphus rufus Fechado/ovalado/base ou 

forquilha 

Wetmore (1972), Oniki & Willis 

(1982). 

Pipromorphidae   

Rhynchocyclus brevirostris Fechado/retorto/pendente Skutch (1960). 

Tolmomyias sp. Fechado/retorto/pendente Sick (1997). 

Tolmomyias flaviventris Fechado/retorto/pendente Haverschmidt (1957b, 1974a). 

Tolmomyias poliocephalus Fechado/retorto/pendente Sandoval & Barrantes (2009). 

Tolmomyias sulphurescens Fechado/retorto/pendente Skutch (1960, 1969b), Slud 

(1964), Cuadro (1991), Studer 
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(2015). 

Poecilotriccus sylvia Fechado/alongado/pendente Sandoval & Barrantes (2009). 

Todirostrum nigriceps Fechado/ovalado/pendente Sandoval & Barrantes (2009). 

Tyrannidae   

Pitangus sp. Fechado Penard & Penard (1910). 

Pitangus sulphuratus Fechado/esférico ou 

ovalado/base ou forquilha 

Wetmore (1972), Di Giacomo & 

López Lanús (2000). 

Myiozetetes sp. Fechado Penard & Penard (1910), 

Eisenmann (1952), Willis & 

Eisenmann (1979), Sick (1997). 

Myiozetetes cayanensis Fechado/esférico ou 

ovalado/base ou forquilha 

Skutch (1960), Davis (1961), 

Haverschmidt (1971), Wetmore 

(1972) 

Myiozetetes granadensis Fechado/esférico ou 

ovalado/base ou forquilha 

Smith (1932), Skutch (1960), 

Sandoval & Barrantes (2009). 

Myiozetetes similis Fechado/esférico ou 

ovalado/base ou forquilha 

Smith (1932), Skutch (1960), 

Slud (1964), Sandoval & 

Barrantes (2009). 

Cinclidae   

Cinclus leucocephalus Fechado/ovalado/base Sandoval & Barrantes (2009). 

Icteridae   

Cacicus sp. Fechado/alongado/pendente Penard & Penard (1910), 

Belcher & Smooker (1937a). 

Cacicus cela Fechado/alongado/pendente Belcher & Smooker (1937b), 

Pinto (1953), Wetmore (1972), 

Morton (1977), Novaes (1980), 

Robinson (1985), Sick (1997), 

Oniki & Willis (2003), Sandoval 

& Barrantes (2009). 

Cacicus chrysopterus Fechado/alongado/pendente Girard (1932), Sick (1997). 

Cacicus haemorrhous Fechado/alongado/pendente Oniki & Willis (1983, 2003), 

Sick (1997), Narosky & 

Salvador (1998), De la Peña 

(2005, 2013b), Salvador 

(2014), Cockle et al. (2016). 

Cacicus uropygialis Fechado/alongado/pendente Wetmore (1972). 

Procacicus solitarius (?) Fechado/alongado/pendente Naumburg (1930) 

Icterus sp. Fechado/alongado/pendente Penard & Penard (1910), 
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Belcher & Smooker (1937a), 

Wetmore (1972). 

Icterus nigrogularis Fechado/alongado/pendente Cherrie (1916), Skutch (1960). 

Psarocolius sp. Fechado/alongado/pendente Belcher & Smooker (1937a), 

Eisenmann (1952), Willis & 

Eisenmann (1979). 

Psarocolius decumanus Fechado/alongado/pendente Di Giacomo & López Lanús 

(2000), Sandoval & Barrantes 

(2009), Salvador (2014). 

Psarocolius montezuma Fechado/alongado/pendente Slud (1964). 

Psarocolius wagleri Fechado/alongado/pendente Smith (1932), Skutch (1960), 

Slud (1964) 
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Figura 125. Adulto de Legatus leucophaius acima de um ninho de Cacicus chrysopterus 

por ele usurpado. São Luiz do Paraitinga, SP, Brasil. 20 de janeiro de 2013. Imagem: 

Demis Bucci. 
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Figura 126. Adulto de Legatus leucophaius sobre um ninho, provavelmente de Cacicus 

cela, sendo usado para nidificação. Caseara, TO, Brasil. 05 de outubro de 2015. Imagem: 

Emerson Kaseker. 
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Figura 127. Adultos de Legatus leucophaius próximos de ninhos de Cacicus 

haemorrhous. Um estava sendo utilizado para nidificação. Ubatuba, SP, Brasil. 14 de 

novembro de 2008. Imagem: Ricardo Zabotini. 

 

 
Figura 128. provável ninho de Pitangus sulphuratus sendo usado por Legatus leucophaius 

para reprodução. Murici, AL, Brasil. 10 de janeiro de 2008. Imagem: Robson Czaban. 
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Ramphotrigon Gray, 1855 

Ramphotrigon megacephalum (Swainson, 1835). Embora seja espécie relativamente 

comum em algumas regiões e possua ampla distribuição, que é disjunta, foi possível 

encontrar apenas uma descrição de ninho para essa espécie. Um ninho foi encontrado no 

fundo de uma cavidade com 10cm de profundidade, em um toco quebrado e vertical de 1 

metro de altura de um Euterpe sp. (Arecaceae) no sub-bosque da mata, próximo a um 

bambuzal. A cavidade, que estava aberta no topo, possuía 6,5cm de largura na abertura. 

Pouco ou nenhum material foi notado no chão do ninho, que continha dois ninhegos. 

Referências: Parker III (1984). 

 

Ramphotrigon ruficauda (Spix, 1825). Ninhos são semiesferas construídas no interior de 

cavidades naturais de árvores podres (Figura 129), entre 40cm e 1,6m acima do solo. A 

cavidade é forrada na base com uma camada farta de musgos verdes e algumas fibras finas, 

inserindo logo acima com abundante quantidade de painas de Bombax sp. (Malvaceae), 

Asclepias sp. Odontadenia sp. (Apocynaceae) além de algumas fibras vegetais finas de 

coloração escura, folhas secas e tiras de folhas de Jessenia bataua (Arecaceae). Além 

desses materiais, podem ser encontradas poucas penas, mudas e/ou escamas de lagartos 

(ex. Tupinambis sp. - Teiidae) e de serpentes (Tostain 1989, Gomes & Barreiros 2011). A 

abertura do buraco, que pode conter acima algum tipo de proteção natural, varia bastante 

quanto às medidas, já que as mesmas são criadas normalmente pela quebra da madeira 

quando em estado avançado de degradação, variando entre 4,9 e 10cm de largura por 11 a 

12cm de altura. O ninho pode estar entre 12,5 e 35cm abaixo da abertura da cavidade e 

medem cerca de 5,5 e 6cm de diâmetro interno e 6cm de altura externa por 5cm de altura 

interna (Tostain 1989) ou 6cm de diâmetro por 11,5cm de altura [externas, segundo F.B.R. 

Gomes, in litt., 2.V.2016] (Gomes & Barreiros 2011). Simon & Pacheco (2005): 
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“cavidade/ com túnel/ cesto baixo”, embora o ideal fosse “cavidade/sem túnel/cesto alto”, 

proposta essa não indicada por Simon & Pacheco (2005). Referências: Parker III (1984), 

Tostain (1989), Gomes & Barreiros (2011). 

 

 
Figura 129. Ninho de Ramphotrigon ruficauda. Manacapuru, AM, Brasil. 31 de julho de 

2010. Imagem: Felipe Bittioli R. Gomes. 

 

 

Ramphotrigon fuscicauda Chapman, 1925. Ninho pobremente conhecido, uma semiesfera 

construída no interior de cavidades naturais de árvores podres a baixa altura, entre 41 e 

50cm acima do solo. Lebbin et al. (2007) cita que havia uma mancha de Guadua sp. 

(Poaceae) próximo ao local do ninho, em floresta de Terra Firme. O interior da cavidade é 

forrado com finas fibras vegetais, painas cinzentas, folhas e pelos de mamíferos (tanto 

negros brilhantes como os de Tayassu sp. - Tayassuidae, quanto amarelados). Parker III 
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(1984) cita que havia apenas pelos, porém esse autor observou o interior do ninho com o 

auxílio de lanterna, podendo outros materiais ter passado despercebidos. Lebbin et al. 

(2007) encontraram também pele de serpentes no ninho. A câmara está entre 18 e 31cm 

abaixo da abertura de entrada. A abertura de entrada de um ninho mediu 8cm de largura 

por 11cm de altura (Lebbin et al. 2007). Nenhuma medida do ninho, propriamente dito, 

está disponível. Referências: Parker III (1984), Lebbin et al. (2007). 

 

 

Deltarhynchus Ridgway, 1893 

Deltarhynchus flammulatus (Lawrence, 1875). Conhecidos apenas pela descrição de dois 

ninhos, ambos construídos no interior de cavidades naturais, um em um toco de árvore e 

outro em árvore morta de Croton sp. (Euphorbiaceae) com cerca de 6m de altura. No 

primeiro, a abertura de entrada estava a 90cm acima do solo, tendo o ninho formato de 

semiesfera, feito unicamente com finas fibras vegetais, pequenos fragmentos de folhas 

mortas e cascas de árvores picadas, medindo a entrada 6cm de largura (Lanyon 1982). O 

segundo ninho estava a 2,1m do solo e foi forrado principalmente com finas fibras vegetais 

escuras de Tillandsia usneoides (Bromeliaceae) e algumas raques de folhas pinadas de 

Leguminosae, acompanhados de alguns pequenos fragmentos de folhas secas, cascas 

desfiadas, uma asa de insetos, um pequeno ramo, micélio de fungos e fragmentos de muda 

de serpentes (que não foram encontradas no primeiro ninho). A entrada mediu 8,3cm de 

largura por 18,2cm de altura e estava a 15cm para dentro da cavidade. Nenhuma medida de 

ninho, propriamente dito, está disponível. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/com 

túnel/cesto baixo?”. Referências: Lanyon (1982), Vega Rivera et al. (2011). 
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4.1.10.5. SUBFAMÍLIA TYRANNINAE 

 

Pitangus Swainson, 1827 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766). Uma das espécies com maior número de 

descrições de ninhos. Devido a isso, são grandes as variações encontradas nos seus hábitos 

de nidificação, tanto quanto a escolha do local de construção dos ninhos, uso dos materiais 

e até mesmo sua arquitetura. Os ninhos são construídos em estado natural normalmente em 

áreas abertas, bordas de mata e árvores isoladas, próximo ou acima da água. Porém podem 

ser encontrados nos mais diversos tipos de ambientes e locais. São construídos apoiados 

sobre arbustos e árvores no geral, principalmente aquelas de galhos grossos, mas também 

em coqueiros, trepadeiras, postes, entre transformadores etc. (vide Figuras abaixo 

apresentadas). Pode nidificar em árvores com espinhos que estão protegidas por formigas 

(Jansen 1969). Alguns casos extremos podem ser encontrados, como por exemplo: ninho 

construído sobre um vespeiro (van Rossem 1914), sobre ou dentro de ninho de Furnarius 

rufus (Furnariidae) (Zuberbühler 1951, Belton 2000, De la Peña 2016 - Figura 149), de 

Anumbius anumbi (Furnariidae) (Zaberbühler 1971), de Phacellodomus ruber 

(Furnariidae) (Di Giacomo 2005) e P. rufifrons (Furnariidae) (Skutch 1969b, Lopes et al. 

2013), sobre um ninho antigo de “Mexican Cormorant” [Phalacrocorax brasilianus 

mexicanus] (Friedmann 1925) ou na lateral de ninho de Jabiru mycteria (Ciconiidae) (Sick 

1997). Também foram encontrados ninhos no solo ou sobre o capinzal (Pereyra 1938a - 

Figuras 142 e 143), bem como dentro de cavidade em árvore feita por Picidae 

(Haverschmidt 1974b), cavidades naturais (Smith 1962, Di Giacomo 2005 - Figura 148) ou 

cavidades de construções humanas (Lago-Paiva 1996). A altura do ninho com relação ao 

solo pode variar de 0 até 22 metros de altura. Os ninhos são quase sempre globulares com 

uma entrada lateral-superior protegida por um pequeno alpendre e apoiados pela base sobre 
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forquilhas, quase nunca trançados no suporte de apoio. Esse tipo pode ser considerado 

como “normal” para a espécie, no passado considerado como o único tipo construído 

(Euler 1900, Willis 1962). Porém, ao menos até onde pudemos encontrar, Carvalho (1960) 

foi o primeiro a citar ninhos abertos, semiesféricos, em forma de “tigela grande”, 

encontrados sobre a base de folhas das palmeiras de buriti (Mauritia flexuosa - Arecaceae). 

Posteriormente alguns outros autores também citaram ninhos abertos (Smith 1962, Sick 

1985, 1997, Traylor & Fitzpatrick 1982, Lago-Paiva 1996, Baicich & Harrison 1997). 

Embora ainda não exista uma análise detalhada, os ninhos abertos parecem ocorrer quando 

os ninhos são construídos em locais protegidos naturalmente acima (vide Figura 153), 

como chamam a atenção Smith (1962), Lago-Paiva (1996) e Baicich & Harrison (1997). 

São construídos comumente com hastes de gramíneas (e.g. Cynodon dactylon e Eragrostis 

airoides - Poaceae), gravetos, raízes de plantas aquáticas, Usnea sp. (Parmeliaceae), 

Tillandsia sp. (Bromeliaceae) e materiais macios e lanosos. Internamente forrados com 

penas, pelos, painas ou apenas materiais vegetais mais finos; com frequência utiliza 

material antrópico (van Rossem 1914, Friedmann 1927, Leiva et al. 2004, Di Giacomo 

2005, Nascimento et al. 2007, Almeida et al. 2012, Monte et al. 2014, Studer 2015). Há 

ainda um relato do uso de sementes de “mitletoe”, que conhecemos como “erva-de-

passarinho” (Struthanthus flexicaulis - Loranthaceae) plantas hemiparasitas da Ordem 

Santalales (Hosner 2005). Embora existam inúmeras descrições de ninhos, as medidas não 

são muito divulgadas, mas também variam bastante, não apenas de indivíduo para 

individuo e entre populações (Sick 1997), como também entre o início da nidificação e a 

saída dos filhotes (van Rossem 1914), tanto por conta do impacto da presença dos próprios 

filhotes, quanto pela ação das águas das chuvas, já que na maior parte das vezes os ninhos 

estão bastante expostos. Os ninhos medem cerca de 24 a 33cm de diâmetro externo, 14 e 

34,5cm de altura externa e a entrada cerca de 8 cm de diâmetro, podendo variar quanto a 
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forma, sendo normalmente mais largo do que alto. A câmara oológica de ninho mediu 17 

por 17cm (Olivares 1962). Um ninho de João Pessoa, no estado da Paraíba, pesou um total 

de 602g, sendo 375g de material natural, 90g de material antrópico e 165g de areia/poeira, 

além de muitas traças (ou seja, 79,86% de material natural e 20,13% de material de origem 

humana) (Monte et al. 2014). A espécie nidifica muitas vezes ao lado de outras aves, bem 

como já foi registrado nidificando em Vachellia cornigera (Fabaceae), planta que possui 

forte simbiose com formigas do gênero Pseudomyrmex (Formicidae) (Pettingill Jr. 1942). 

Também com frequência costuma roubar material de ninhos de outras espécies (Hudson 

1872, Penard & Penard 1910, Serié & Smyth 1923, Friedmann 1927, Carvalho 1958, Sick 

1997, Llambias & Ferretti 2003, Lopes et al. 2013). A descrição do ninho de P. lictor feita 

por Davis (1961), provavelmente se trata de P. sulphuratus (Haverschmidt 1961, Smith 

1962). Lopes et al. (2013) consideram o ninho dessa espécie, pela proposta de Simon & 

Pacheco (2005), como sendo do tipo “fechado/esférico/base” e “fechado/esférico/lateral”. 

Porém, podemos ainda indicar vários outros tipos para essa espécie tão generalista: “cesto 

baixo/base”, “fechado/esférico/forquilha”, “fechado/ovalado/base”, 

“fechado/ovalado/forquilha” e “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Caberiam ainda os tipo 

“cesto alto/base” e “cavidade/sem túnel/fechado/esférico”, não indicados na proposta de 

Simon & Pacheco (2005). Referências: Schomburgk (1848), Descourtilz (1854), Sclater & 

Salvin (1859), Owen (1861), Hudson (1872), Lawrence (1874), White (1882), Barrows 

(1883), Taczanowski (1884), Salvin & Godman (1888-1904), Sclater (1888), Aplin (1894), 

Goeldi (1894), Lloyd (1897), Euler (1900), Ihering (1900), Carriker Jr. (1910), Penard & 

Penard (1910), van Rossem (1914), Cherrie (1916), Chubb (1921), Serié & Smyth (1923), 

Pereyra (1923, 1938a), Devincenzi (1925), Young (1925, 1929), Bonini (1927), Friedmann 

(1925, 1927), Snethlage (1928, 1935), Naumburg (1930), Skutch (1930, 1969b), Belcher & 

Smooker (1937a), Dickey & van Rossem (1938), Pereyra (1938a), Bent (1942), Pettingill 
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Jr. (1947), Lamm (1948), Zuberbühler (1951, 1971), Kühlhorn (1953, 1954), Pinto (1953), 

Friedmann & Smith Jr. (1955), Eisenmann (1957), Carvalho (1958), Gilliard (1959), 

Carvalho (1960), Davis (1961), Haverschmidt (1961, 1974b), Smith (1962), Olivares 

(1962), Willis (1962), Janzen (1969), Masramón (1969), Rutkis (1972), Wetmore (1972), 

Foster & Johnson (1974), Erickson (1976), Leveque (1979), Willis & Eisenmann (1979), 

Oniki & Willis (1983), Ramo & Busto (1984), Sick (1985, 1997), Mason (1985), Lago-

Paiva (1996), Baicich & Harrison (1997), Höfling & Camargo (1999), Belton (2000), 

Chatellenaz & Ferrado (2000), Pautasso (2002), Forcey (2002), De la Peña (2003, 2005, 

2013b, 2016), Llambias & Ferretti (2003), Leiva et al. (2004), Lima (2004), Di Giacomo 

(2005), Hosner (2005), Smith (2006), Nascimento et al. (2007), Antas (2009), Almeida et 

al. (2012), Munin et al. (2012), Pereira & Melo (2012), Lopes et al. (2013), Luz et al. 

(2013), Monte et al. (2014), Studer (2015), Cockle et al. (2016). 
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Figura 130. Ninho de Pitangus sulphuratus em transformador. Ibirici, MG, Brasil. 10 de 

outubro de 2010. Imagem: Ademir Costa. 
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Figura 131. Ninho de Pitangus sulphuratus construído entre holofotes de uma quadra de 

tênis. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 17 de dezembro de 2014. Imagem: Carlos Nei Ortúzar 

Ferreira. 

 

 
Figura 132. Ninho de Pitangus sulphuratus construído entre fiação elétrica de poste. 

Araraquara, SP, Brasil. 11 de novembro de 2014. Imagem: Welinton Zanachi. 
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Figura 133. Filhote de Pitangus sulphuratus na entrada do ninho construído entre fiação 

elétrica de poste. Fortaleza, CE, Brasil. 02 de janeiro de 2016. Imagem: Pablo G. Reis. 

 



335 
 

 

Figura 134. Adulto de Pitangus sulphuratus próximo ao ninho, construído entre fiação 

elétrica. Palotina, PR, Brasil. 27 de setembro de 2015. Imagem: Juliano Boff. 
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Figura 135. Ninho de Pitangus sulphuratus sobre estátua. São José do Rio Pardo, SP, 

Brasil. 28 de julho de 2014. Imagem: Leonardo Marin Bonilha. 

 

 
Figura 136. Adulto de Pitangus sulphuratus no ninho. Aripuanã, MT, Brasil. 01 de janeiro 

de 2015. Imagem: Cleverson Veronese. 
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Figura 137. Ninho de Pitangus sulphuratus em uma Araucaria angustifolia. Santo 

Antônio do Pinhal, SP, Brasil. 19 de setembro de 2015. Imagem: Débora Murgel. 

 

 
Figura 138. Ninho de Pitangus sulphuratus. Torres, RS, Brasil. 15 de setembro de 2013. 

Imagem: Silvia Richter. 
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Figura 139. Filhotes de Pitangus sulphuratus no ninho. Três Rios, RJ, Brasil. 11 de 

dezembro de 2012. Imagem: Rodrigo Mayworm. 

 

 
Figura 140. Adulto de Pitangus sulphuratus próximo ao ninho. Pium, TO, Brasil. 28 de 

julho de 2014. Imagem: Marcos Robfer. 
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Figura 141. Adulto de Pitangus sulphuratus tratando de filhotes no ninho, construído 

sobre uma folha de coqueiro. Florianópolis, SC, Brasil. 14 de novembro de 2015. Imagem: 

Paulo V. Silva. 
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Figura 142. Ninho de Pitangus sulphuratus construído sobre o assoalho de uma 

plataforma ao lado de uma área alagada. Parauapebas, PA, Brasil. 20 de julho de 2015. 

Imagem: Elenilson Veríssimo. 

 

 
Figura 143. Ninho de Pitangus sulphuratus construído entre o solo e dois pequenos 

cactos; adulto próximo ao ninho. Quixadá, CE, Brasil. 21 de janeiro de 2011. Imagem: 

Ciro Albano.  
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Figura 144. Filhote de Pitangus sulphuratus no interior de um ninho construído sobre 

telhado de uma casa. Parelhas, RN, Brasil. 05 de abril de 2007. Imagem: Luiz Gonzaga. 

 

 
Figura 145. Adulto de Pitangus sulphuratus diante do ninho. Brasília, DF, Brasil. 16 de 

setembro de 2015. Imagem: Eric Robert. 
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Figura 146. Ninho de Pitangus sulphuratus. Rio Bonito, RJ, Brasil. 29 de novembro de 

2010. Imagem: Reinaldo Silva. 

 

 
Figura 147. Ninho de Pitangus sulphuratus. Volta Redonda, RJ, Brasil. 25 de setembro de 

2010. Imagem: Luiz Fernando Junior. 
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Figura 148. Adulto de Pitangus sulphuratus na entrada do ninho construído no interior de 

uma cavidade de Palmeira na margem do rio Johannes. Camaçari, BA, Brasil. 04 de 

outubro de 2011. Imagem: Gilberto Müller. 

 

 
Figura 149. Adulto de Pitangus sulphuratus alimentando a prole no seu ninho, construído 

no interior de um antigo ninho de Furnarius rufus. Brasília, DF, Brasil. 29 de novembro de 

2015. Imagem: Leninha Caldas. 
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Figura 150. Adulto de Pitangus sulphuratus na entrada de um ninho construído em um 

capacete de ciclista. Foz do Iguaçu, PR, Brasil. 06 de fevereiro de 2014. Imagem: 

Claudinei Gonçalves. 

 

 
Figura 151. Filhote de Pitangus sulphuratus no interior de um ninho feito dentro de uma 

luminária de poste. Caratinga, MG, Brasil. 14 de novembro de 2013. Imagem: Elder 

Gomes da Silva. 
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Figura 152. Adulto de Pitangus sulphuratus no ninho. São José do Rio Preto, SP, Brasil. 

19 de outubro de 2013. Imagem: Hamilton Filho. 

 

 
Figura 153. Adulto de Pitangus sulphuratus sobre o ninho construído no alto de um poste. 

Segundo o autor, a ave parecia estar chocando e, portanto, o ninho finalizado. Porém não 

foi confirmado a presença de ovos ou filhotes. João Pessoa, PB, Brasil. 26 de outubro de 

2014. Imagem: Nailson Júnior. 
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Pitangus lictor (Lichtenstein, 1823). As descrições dos ninhos dessa espécie é um dos 

casos mais interessantes encontrados para o grupo aqui analisado, muito provavelmente 

por conta da semelhança na coloração da plumagem entre ela e outras espécies que 

habitam ambientes similares, como o próprio Pitangus sulphuratus e espécies do gênero 

Myiozetetes. Inicialmente, chamando de “Muscicapa cayennensis” (vide Cory & Hellmayr 

1927) o príncipe zu Wied (1831) foi, aparentemente, o primeiro a descrever o ninho dessa 

espécie, como segue: “Sein Nest erbaut er in der Gabel eines Astes in gewöhnlicher, 

halbkugelförmiger Gestalt, oben offen.” [em tradução livre: ninho construído em forquilha, 

com forma semiesférica, aberto no topo], sendo assim, sem dúvidas, um ninho aberto na 

parte superior [“oben affen”]. Depois de Wied, Schomburgk (1848) apenas cita o ninho 

como sendo semelhante ao de Pitangus sulphuratus e, portanto, fechado. Euler (1867b, 

1900), assim como Schomburgk (1848), também descreve o ninho como sendo fechado. O 

próprio Euler (1900) fala a respeito do ninho de Wied “o ninho era uma meia esphera 

aberta por cima. Os ninhos que observei aqui sempre eram fechados na forma descripta.”. 

Visto que Euler fazia suas pesquisas especialmente na região de Cantagalo e Nova 

Friburgo, no estado do Rio de Janeiro (vide Euler 1900: 130), muito provavelmente esse 

autor confundia a presente espécie com Myiozetetes similis ou M. cayanensis, já que P. 

lictor é bastante raro no estado do RJ (e.g. Pacheco et al. 2010) estando na lista das 

espécies “Provavelmente Ameaçadas” do estado (Alves et al. 2000). Para confundir ainda 

mais, Ihering (1900: 233) fala que Euler (1867b) chamou de “Saurophagus lictur” o que 

Wied (1831) chamou de “Muscicapa cayanensis”, porém Ihering fala isso na espécie 

Myiozetetes similis, não ficando claro se o mesmo quis dizer que Euler identificava P. 

lictor como M. similis ou se para Ihering Saurophagus lictor é sinônimia de M. similis. De 

qualquer forma, tanto Muscicapa cayanensis como Saurophagus lictor são sinônimos de 

Pitangus (Philohydor) lictor (vide Cory & Hellmayr 1927) e Wied (1831) descreve como 
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sendo um ninho aberto na parte superior e Euler (1867b, 1900) como sendo fechado com 

abertura lateral. Os próximos a descrever o ninho da espécie são os irmãos Penard (Penard 

& Penard 1910), como sendo um ninho aberto e bastante plano, feito com gramíneas e 

folhas. Esses autores chamam a atenção para a descrição de Schomburgk (1848), que para 

eles está errada. Snethlage (1928) descreve o ninho como tendo forma de “plataforma”, 

porém alguns anos depois o descreve como sendo semelhante ao de P. sulphuratus 

(Snethlage 1935), assim como Young (1929) também descreve. Até que Haverschmidt 

(1957a) descreve o ninho como sendo semiesférico e construído com pequenas raízes 

secas, alguns ramos e forrado internamente com raízes muito finas, em uma Erythrina 

glauca (Fabaceae) 4 metros acima do solo, medindo externamente 7cm de diâmetro e 3cm 

de altura interna [no original “depth”]; esse autor coleta a fêmea (Leyden Museum, n° 

2417) como prova. Davis (1961) cita que a descrição de Haverschmidt (1957a) está errada 

e que pertence provavelmente a um Empidonomus varius, bem como a descrição de Penard 

& Penard (1910) também está, concluindo que todos os ninhos descritos como 

semiesféricos para a espécie estejam errados. Davis foi prontamente respondido através de 

outra publicação de Haverschmidt (1961), que além de rebater os erros daquele autor 

descreve um outro ninho, novamente semiesférico. Smith (1962) fez uma revisão sucinta 

dessas discussões apresentadas acima e concorda com as descrições dos ninhos 

semiesféricos, descrevendo, ele próprio, dois novos ninhos. O primeiro era uma semiesfera 

construída num toco acima da água e semelhante ao descrito por Haverschmidt (1957a), 

enquanto o segundo, embora também tivesse uma aparência de semiesfera, estava oculto 

em uma moita de gramíneas na ponta de um outro toco, sendo que de um lado o ninho foi 

cercado pelas gramíneas da touceira, inclusive na parte superior, fazendo com que o ninho 

parecesse ser um pouco fechado, tendo uma aparência entre um ninho fechado e um ninho 

aberto [no original: “domed sort and the open sort”]. Smith (1962), maleável nas suas 
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conclusões, não exclui a possibilidade de P. lictor construir os dois tipos de ninhos, ou 

mesmo usar ninhos fechados de outras espécies, como ocorre às vezes com Myiozetetes 

cayanensis usando ninhos de M. similis. Todas as publicações subsequentes a Smith (1962) 

descrevem o ninho da espécie como tendo formato semiesférico. Concordamos com essas 

publicações e consideramos, até que se prove o contrário, o ninho semiesferoide como o 

único tipo construído por P. lictor (vide Figuras 154 e 155). Dessa forma, seus ninhos são 

construídos em tocos, árvores ou arbustos (e.g. Annona glabra - Annonaceae), 

normalmente em galhos horizontais acima ou próximo da água, entre 1,2 e 2,4 metros 

acima do solo ou da água. São feitos com hastes de gramíneas secas e outras fibras 

vegetais, internamente forrados com material semelhante, porém mais finos e macios. Um 

ninho mediu 7,5cm de diâmetro externo e 4cm de altura interna (Wetmore 1972), outro 

mediu externamente 10 por 8cm (tendo então formato oval) de diâmetro e 4,5cm de altura; 

internamente 6,5 por 5cm de diâmetro e 2,5cm de altura interna (Dyrcz 2000a) e, por fim, 

outro ninho mediu 9,5 por 11cm de diâmetro externo, tendo pontas de ramos espalhadas 

entre 5 e 15cm para todas as direções (Greeney & Merino 2006). Lopes et al. (2013) 

consideram o ninho como sendo do tipo “cesto baixo/forquilha”, segundo propostas de 

Simon & Pacheco (2005). Podemos indicar também o tipo “cesto baixo/base”. 

Referências: zu Wied (1831), Schomburgk (1848), Euler (1867b, 1900), Ihering (1900), 

Penard & Penard (1910), Snethlage (1928, 1935), Young (1929), Haverschmidt (1957a, 

1961), Davis (1961), Smith (1962), Willis (1962), Wetmore (1972), Willis & Eisenmann 

(1979), Sick (1997), Dyrcz (2000a), Greeney & Merino (2006), Lopes et al. (2013). 
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Figura 154. Ninho de Pitangus lictor com filhotes. Porto Nacional, TO, Brasil. 01 de 

março de 2013. Imagem: Wanieulli Pascoal. 

 

 
Figura 155. Adulto de Pitangus lictor no ninho. Araguatins, TO, Brasil. 27 de novembro 

de 2010. Imagem: Cristóvão Silva. 
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Machetornis Gray, 1841 

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819). A presente espécie possui um bom número de 

publicações que comentam sobre seus hábitos reprodutivos, porém poucas são as 

informações sobre seus materiais de construção e principalmente sobre suas medidas. Isso 

é explicado, como veremos adiante, em parte pelo hábito de utilizar locais “pouco usuais” 

para a confecção dos ninhos (ver Figuras apresentada abaixo), sendo assim de difícil 

medição. Seus ninhos são construídos normalmente em aberturas naturais de árvores 

(Figura 160), em cavidades formadas nas axilas de folhas de palmeiras (e.g. Copernicia 

alba - Arecaceae) ou no interior de ninhos de outras espécies de aves, principalmente 

Furnariidae (e.g. Anumbius anumbi, Furnarius sp., Coryphistera alaudina, Synallaxis sp., 

Phacellodomus sp. - Figuras 159, 161, 162), porém, Davis (1993) cita um caso onde um 

par expulsou um casal de Tangara palmarum (Thraupidae) do ninho, fazendo pequenas 

modificações nele; Sick (1997) cita reprodução em ninhos de Picidae e Narosky & 

Salvador (1998) em ninho de Myiopsitta monachus (Psittacidae). Usa também com 

frequência estruturas antrópicas, como telhados, buracos de parede, vasos vazios etc. 

(Figuras 156, 157, 158). Serié & Smyth (1923) citam que pode lutar com os donos dos 

ninhos para poder usá-los, porém não parece ser frequente esse tipo de comportamento, 

como já mencionado acima para T. palmarum. Existem ninhos documentados entre 1,7 e 

11 metros acima do solo, que possuem forma de semiesferas e são construídos na base com 

materiais mais grosseiros como ramos, gravetos e folhas, forrados internamente com 

crinas, plumas e/ou lã. Um ninho foi construído com arames retorcidos e cravos de ferro, 

porém forrado internamente com palhas, plumas e lã (Dabbene 1924). O tamanho do ninho 

varia conforme o local de construção (Masramón 1969), De la Peña (1996a) cita como 

medida média entre 10 e 11cm de diâmetro externo, 7cm de diâmetro interno, 8cm de 

altura externa e entre 4 e 5cm de altura interna, enquanto Narosky & Salvador (1998) citam 
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um ninho com 12cm de diâmetro externo, 7cm de diâmetro interno, 7,5cm de altura 

externa e 5cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto 

baixo”. Referências: Sclater (1888), Holland (1892), Aplin (1894), Euler (1900), Ihering 

(1900, 1904), Chubb (1910), Dinelli (1918), Serié & Smyth (1923), Wilson (1924), 

Dabbene (1924), Friedmann (1927), Snethlage (1928), Naumburg (1930), Pereyra (1938a), 

Friedmann & Smith Jr. (1955), Masramón (1969), Skutch (1969b), Ramo & Busto (1984), 

Mason (1985), Davis (1993), Nores & Nores (1994), De la Peña (1996a, 2005, 2013b, 

2016), Sick (1997), Narosky & Salvador (1998), Höfling & Camargo (1999), Belton 

(2000), Oniki & Willis (2003), Lima (2004), Di Giacomo (2005), Lopes et al. (2013), 

Salvador (2012, 2014). 

 

 
Figura 156. Adulto de Machetornis rixora próximo a uma cambuca onde estava 

nidificando, abaixo do telhado de uma habitação. Conceição da Aparecida, MG, Brasil. 16 

de novembro de 2013. Imagem: Ariane Marcelino. 
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Figura 157. Adulto de Machetornis rixosa alimentando filhotes no ninho, construído cerca 

de 3 metros do solo em construção humana. Alfenas, MG, Brasil. 18 de outubro de 2013. 

Imagem: Marcelo Duhart. 

 

 
Figura 158. Ninho de Machetornis rixosa feito no interior de uma caixa-ninho presa numa 

árvore. Alegrete, RS, Brasil. 15 de novembro de 2010. Imagem: Marcos Ceolin. 
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Figura 159. Adulto de Machetornis rixora próximo a um antigo ninho de Furnarius rufus, 

onde estava nidificando em seu interior. Rio Grande, RS, Brasil. 16 de janeiro de 2010. 

Imagem: Carlos Timm. 

 

 
Figura 160. Filhotes de Machetornis rixosa no ninho em tronco morto emerso. Panorama, 

SP, Brasil. 12 de janeiro de 2009. Imagem: Flávio Kulaif Ubaid. 
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Figura 161. Adulto de Machetornis rixosa diante de um provável ninho de Anumbius 

annumbi, onde nidificava. Varre-Sai, RJ, Brasil. 15 de outubro de 2011. Imagem: Luana 

Bianquini. 

 

 
Figura 162. Machetornis rixosa diante de um grande ninho de Furnariidae que estava 

usando para nidificar. Botucatu, SP, Brasil. 08 de dezembro de 2013. Imagem: Lorena 

Patrício. 
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Tyrannopsis Ridgway, 1905 

Tyrannopsis sulphurea (Spix, 1825). Se reproduz nos buritizais, onde passam a maior parte 

do tempo, sendo os próprios ninhos construídos na base das folhas dessa palmeira 

(Mauritia flexuosa - Arecaceae), cerca de 12m acima do solo. O ninho é uma semiesfera, 

mede cerca de 11cm de diâmetro externo e possui paredes bem espessas, embora a 

cavidade seja rasa, tendo como material predominante gavinhas com caules flexíveis e 

pedúnculos desse mesmo vegetal. O ninho tem um revestimento interno e espesso, feito 

com pecíolos característicos e encurvado em arco, de folhas penadas, provavelmente de 

leguminosas (Fabaceae) (Pinto 1953). Um ninho foi observado em construção entre as 

bases das folhas de Mauritia flexuosa em novembro de 2010 por MAC e Tulio Dornas na 

região do Jalapão, TO, sendo à base da cavidade preenchida com as flores secas e 

amarronzadas da própria planta, e acima desse material estava o ninho, propriamente dito. 

Estava a cerca de 4 ou 5 metros acima do solo. Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/base”. Referências: Belcher & Smooker (1937a), Pinto (1953), Rull & Montoya 

(2014). 

 

 

Megarynchus Thunberg, 1824 

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766). A espécie nidifica em forquilhas ou entre folhas 

de ramos de árvores (e.g. Prosopis sp., Piptadenia sp. - Fabaceae, Astronium balansae - 

Anacardiaceae etc.), podendo construir seu ninho também sobre um único galho espesso, 

ou ainda entre moitas de Tillandsia meridionalis (Bromeliaceae) (Di Giacomo 2005), entre 

3 e 30 metros do solo, normalmente acima dos 7m. O ninho é uma semiesfera rasa e de 

construção “relaxada”, algumas vezes podendo ver seu conteúdo por baixo, apoiado pela 

base e feito com tiras de folhas de bananeira, raízes de plantas epífitas, gravetos, pecíolos 
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etc., com forro interno feito normalmente com materiais mais macios e finos, como finas 

gavinhas, finas gramíneas ou raízes de samambaias e orquídeas. Pode também usar liquens 

na parte externa do ninho (del Toro 1952, Pascoal et al. 2016). Skutch (1951) cita que a 

espécie nunca foi observada por ele recolhendo material do solo para a construção do 

ninho, usando a ave de seu bico robusto para cortar e quebrar o material escolhido para a 

construção. Os ninhos medem entre 16 e 20cm de diâmetro externo, 7,5 e 9cm de diâmetro 

interno, 6,6 e 10cm de altura externa e entre 3,5 e 5cm de altura interna (Cherrie 1916, del 

Toro 1952, Lopes et al. 2013). O ninho depositado no Museu Nacional (MNON-5492) é 

uma semiesfera elipsoide, medindo 21 por 14cm de diâmetro externo, 8,5 por 8cm de 

diâmetro interno, 5,5cm de altura externa de um lado e 3cm do outro e apenas 2,3cm de 

altura interna. Di Giacomo (2005) encontrou três ninhos próximos de ninhos ativos de 

Pachyramphus validus. MAC observou em novembro de 2013 essa espécie nidificando 

próximo de ninhos de Empidonomus varius e Hemithraupis guira (Thraupidae), no estado 

do Tocantins. Allen (1905) e Carriker Jr. (1910) descrevem ninhos diferentes para a 

espécie, provavelmente pertencentes à Pitangus sulphuratus ou Myiozetetes sp. e Sutton & 

Burleigh (1940) para Pitangus sulphuratus, como retratado em Sutton & Pettingill Jr. 

(1942). Antas (2009) também o descreve como semelhante ao de P. sulphuratus. 

Consideramos todos esses registros como erros. Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/base” e “cesto baixo/forquilha”. Referências: Cherrie (1892, 1916), Goeldi (1894), 

Euler (1900), Allen (1905), Carriker Jr. (1910), Chubb (1910), Penard & Penard (1910), 

Snethlage (1928, 1935), Belcher & Smooker (1937a), Dickey & Rossem (1938), Sutton & 

Burleigh (1940), Sutton & Pettigill Jr. (1942), Skutch (1951, 1960), del Toro (1952), 

Haverschmidt (1957a), Wetmore (1972), Willis & Eisenmann (1979), Oniki & Willis 

(1983), Sick (1997), Narosky & Salvador (1998), Höfling & Camargo (1999), Belton 
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(2000), Lima (2004), De la Peña (2005, 2013b), Di Giacomo (2005), Antas (2009), Lopes 

et al. (2013), Cockle et al. (2016), Pascoal et al. (2016). Museus: MNON-5492. 

 

 

Myiodynastes Bonaparte, 1857 

Myiodynastes hemichrysus (Cabanis, 1861). Ninho pouco conhecido e a maioria dos 

ninhos encontrados não puderam ser analisados, visto que são construídos a grande altura, 

com registros entre 6 e 30 metros do solo. Nidifica em cavidades entre as massas de 

musgos e raízes de epífitas que crescem nos troncos das árvores. São semiesferas rasas 

construídas principalmente com finas raízes e musgos. del Hoyo et al. (2014) citam que 

pode também utilizar de cavidades de ninhos antigos de Picidae. Nenhuma medida para o 

ninho dessa espécie foi encontrada. Referências: Skutch (1960), Wetmore (1972), Ewert 

(1975), del Hoyo et al. (2014). 

 

Myiodynastes chrysocephalus (Tschudi, 1844). Ninho pobremente conhecido, encontrado 

entre 4,5 e 12 metros acima do solo ou da água em nichos ou fendas de afloramentos 

verticais, como escarpas, bem como em buracos de barranco ou de árvores. O ninho é uma 

semiesfera feito com musgos. O ninho encontrado na coleção Phelps (COP-Tyra039) é 

robusto, feito com fibras vegetais mais espessas na parte externa e finas na parte interna. É 

uma semiesfera que parece ter sido encaixado sobre algum substrato e, como pode se notar 

na Figura 163, a câmara dos ovos não é centralizada. Esse ninho mediu 20,5 por 16,5mm 

de diâmetro externo, 67,2 por 70,9mm de diâmetro interno, 9,3cm de altura externa e 

44mm de altura interna. Não apresentou musgos como citado em publicações. Simon & 

Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: Ewert (1975), Hilty & 

Brown (1986), Brumfield & Maillard (2007). Museus: COP-Tyra039. 
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Figura 163. Ninho de Myiodynastes chrysocephalus, Parque Nacional El Ávila, Venezuela 

e depositado no Museu Phelps (COP-Tyra039), Caracas, Venezuela. Imagem: Marco A. 

Crozariol. 

 

 

Myiodynastes bairdii (Gambel, 1847). Ninho conhecido apenas de uma publicação baseado 

na observação de cinco ninhos. Três desses ninhos estavam a cerca de 10m acima do solo 

em “standard” de luz elétrica e em outras estruturas antrópicas. Em algumas regiões, como 

no noroeste do Peru, parece nidificar sempre em cavidades. O ninho é bem construído com 

ramos, sendo o revestimento do forro interno feito com hastes de finas plantas e raízes, 

muito semelhante aos de Tyrannus niveigularis, porém maior. Medidas não disponíveis. 

Referências: Marchant (1960). 
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Myiodynastes luteiventris Sclater, 1859. Ninhos construídos em cavidades naturais de 

árvores (e.g. Platanus racemosa - Platanaceae e Toxodium mucronatum - Cupressaceae), 

normalmente secas ou mortas (Skutch 1960), cavidades feitas por Picidae, Trogonidae ou 

mesmo em caixas-ninho (Ligon 1971). Forcey & Aragón (2009) citam ainda casos de 

nidificação em um ninho abandonado de Pitangus sulphuratus. São encontrados entre 3 e 

27 metros acima do solo, normalmente próximo dos 11m. O oco escolhido para nidificação 

é preenchido de maneira quase uniforme e simples, normalmente ficando a câmara dos 

ovos próximo da entrada do ninho, diferente das outras espécies do gênero Myiarchus que 

normalmente constroem ninhos mais para dentro dos ocos. O ninho tem forma de 

semiesfera e está inserido acima do preenchimento do oco, que é feito com ramos, hastes 

de folhas secas, às vezes cascas de árvores e pequenos gravetos. Normalmente não utiliza 

materiais macios na câmara oológica. As medidas de ninhos são raras e as proporções 

externas dependem do tamanho e formato da cavidade onde está inserido. Bent (1942) cita 

entre 7,6 e 10,1cm de diâmetro interno. Skutch (1960) fala que uma abertura mediu 7,6 de 

altura por 12,7 de largura. Pode expulsar a ave que está usando a cavidade, por exemplo, 

Tityra semifasciata (Sutton & Pettingill Jr. 1942). Simon & Pacheco (2005): 

“cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: Lusk (1899), Dickey & van Rossem 

(1938), Bent (1942), Sutton & Pettingill (1942), Skutch (1960), Slud (1964), Rowley 

(1966), Baicich & Harrison (1997), Forcey & Aragón (2009). 

 

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776). Sem dúvida a espécie do gênero com o 

ninho melhor conhecido. Nidifica em inúmeros tipos de cavidades naturais (Figuras 164 e 

172) ou feitas por Picidae, em árvores vivas ou mortas (e.g. Prosopis caldenia - Fabaceae, 

Tabebuia avellanedae - Bignoniaceae, Copernicia alba - Arecaceae, Eucalyptus sp. - 

Myrtaceae). Também utilizam como substrato para a construção dos ninhos, ninhos de 
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outras espécies, sendo comum aqueles dentro de ninhos de Furnarius rufus (Furnariidae) 

(Figuras 167 e 168) e até de vespas (Figuras 170 e 171), além de variados tipos de 

estruturas antrópicas (Figuras 165 e 166), como caixas-ninho, cambucas furadas para ter 

função de caixa-ninho (Figura 169), beirais de telhados, cumeeiras de janelas etc. Pode 

nidificar também acima da água, em árvore mortas pelo alagamento de uma represa, por 

exemplo (Gross 1950, Skutch 1960). São encontrados entre 1,5 e 22,5 metros acima do 

solo, feitos com materiais vegetais secos e, normalmente, rígidos, como gravetos e pecíolos 

secos, podendo utilizar por vezes algumas folhas e materiais mais finos na câmara 

oológica. Um ninho mediu 15cm de diâmetro externo, 10cm de diâmetro interno, 9cm de 

altura externa e 6cm de altura interna (Di Giacomo & López Lanús 1998), outro mediu 

9cm de diâmetro externo, 8cm de altura externa e 3cm de altura interna (Narosky & 

Salvador 1998) e, por fim, outro ninho mediu 11,9cm de diâmetro externo, 8,2cm de 

diâmetro interno, 3,7cm de altura externa e 4cm de altura interna (Gussoni & Guaraldo 

2009). Ninhos descritos como construídos em forquilhas parecem ser um erro (como em: 

Sclater & Salvin 1879, Goeldi 1894, Euler 1900 e Friedmann 1927), muito provavelmente 

confundido com Empidonomus varius, espécie de plumagem semelhante, mas que constrói 

ninho diferente. Um ninho citado por Maurício et al. (2013) como semelhante ao de 

Turdus spp. construído em galho semi-horizontal de Eucalyptus sp., também consideramos 

como não pertencente a espécie. Utilizando as propostas feitas por Simon & Pacheco 

(2005), Gussoni & Guaraldo (2009) citam ninho como sendo do tipo “cavidade/com túnel 

vertical [?]/cesto baixo/base[?]” [consideramos aqui “cavidade/com túnel/cesto baixo”, 

visto que a classificação de Gussoni & Guaraldo, embora detalhada de maneira muito 

satisfatória, não consta na proposta de Simon & Pacheco (2005)], Lopes et al. (2013) como 

“cavidade/sem túnel/simples/plataforma” e Maurício et al. (2013) como do tipo “cesto 

baixo/base” [que não consideraremos aqui, devido o explicado acima]. Realmente é difícil 
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classificar os tipos de ninhos de M. maculatus, principalmente devido a ambiguidade em 

algumas propostas feitas por Simon & Pacheco (2005) e a difícil distinção entre elas, por 

exemplo, os tipos “plataforma” e “cesto baixo”. De qualquer forma indicamos aqui os 

seguintes tipos: “cavidade/sem túnel/cesto baixo” e “cavidade/com túnel/cesto baixo”, 

podendo também os tipos “cavidade/sem túnel/simples/plataforma” e “cavidade/com 

túnel/simples/plataforma” serem aceitos. Referências: Sclater & Salvin (1879), Goeldi 

(1894), Euler (1900), Allen (1905), Hartert & Venturi (1909), Penard & Penard (1910), 

Cherrie (1916), Friedmann (1927), Snethlage (1928, 1935), Pereyra (1934, 1937, 1938a), 

Belcher & Smooker (1937a), Aldrich & Bole Jr. (1937), Gross (1950), Eisenmann (1952), 

Skutch (1960), Marasmón (1969), Wetmore (1972), Willis & Eisenmann (1979), Di 

Giacomo & López Lanús (1998), Narosky & Salvador (1998), Höfling & Camargo (1999), 

Oniki & Willis (2003), De la Peña (2005, 2013b, 2016), Di Giacomo (2005), Buzzetti & 

Silva (2008), Gussoni & Guaraldo (2009), Cockle et al. (2011, 2012), Marini et al. (2012), 

Lopes et al. (2013), Maurício et al. (2013), Salvador (2012, 2014). 
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Figura 164. Adulto de Myiodynastes maculatus no ninho, em oco natural de árvore. 

Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil. 28 de novembro de 2015. Imagem: Anna Jiulia 

Goulart. 

 

 
Figura 165. Filhote de Myiodynastes maculatus em um ninho feito entre vigas de metal de 

um telhado. Marau, RS, Brasil. 10 de dezembro de 2014. Imagem: Cláudio Longo. 
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Figura 166. Adulto de Myiodynastes maculatus na entrada de um ninho feito sobre o 

beiral de uma construção. São Paulo, SP, Brasil. 08 de dezembro de 2012. Imagem: Paulo 

Marcelli. 

 

 
Figura 167. Filhote de Myiodynastes maculatus em ninho construído no interior de um 

ninho antigo de Furnarius rufus. Conselheiro Lafaiete, MG, Brasil. 30 de outubro de 2015. 

Imagem: Demétrio Alves. 
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Figura 168. Adulto de Myiodynastes maculatus cuidando de ninhegos em um ninho 

construído dentro de um antigo ninho de Furnarius rufus. Embu das Artes, SP, Brasil. 09 

de dezembro de 2015. Imagem: Ester Campos. 

 

 
Figura 169. Adulto de Myiodynastes maculatus levando alimento para o ninho (segundo o 

autor da foto, os filhotes recusaram o alimento, provavelmente muito grande), construído 

no interior de uma cambuca. Lima Duarte, MG, Brasil. 08 de novembro de 2009. Imagem: 

Luciano Cunha. 
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Figura 170. Adulto de Myiodynastes maculatus diante de um ninho construído no interior 

de um ninho de vespas. Ponta Grossa, PR, Brasil. 10 de janeiro de 2015. Imagem: Karen 

Morais. 

 

 
Figura 171. Filhotes de Myiodynastes maculatus em um ninho construído no interior de 

um vespeiro. Agudo, RS, Brasil. 11 de dezembro de 2015. Imagem: Aquiles Naressi. 
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Figura 172. Adulto de Myiodynastes maculatus diante de um ninho sendo construído no 

interior de uma base de folha seca de palmeira caída e que ficou presa na vegetação. 

Caraguatatuba, SP, Brasil. 28 de outubro de 2011. Imagem: Miguel Nema. 

 

 

 

 

Myiozetetes Sclater, 1859 

Os ninhos das espécies desse gênero são semelhantes e, segundo Skutch (1960), 

indistinguíveis, ao menos para as espécies que esse autor estudou (M. cayanensis, M. 

similis e M. granadensis). Muitas descrições podem estar erradas pela semelhança entre os 

exemplares dessas espécies, precisando de melhores amostragens para tentar se encontrar 

alguma diferença entre eles. 

 

Myiozetetes cayanensis (Linnaeus, 1766). Ninhos construídos sobre forquilhas múltiplas de 

galhos mais finos (Figuras 173 e 174) ou forquilhas duplas de galhos espessos, alguns 
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apoiados diretamente pela base em tocos. Podem ser encontrados entre 40cm e 11 metros 

acima do nível do solo  ou da água, mais comum entre 2 e 4m. O ninho, como para todas 

as espécies do gênero, é globular com entrada lateral, normalmente próximo ao topo, e 

presença de alpendre acima. É construído principalmente com hastes de gramíneas e 

internamente forrado com material semelhante, porém mais macio e fino. Alguns ninhos 

estão misturados com painas e outros materiais vegetais com textura felpuda. Smith (1962) 

cita a espécie usando ninhos de M. similis, talvez chegando mesmo a roubar ninhos dessa 

espécie (Willis & Eisenmann 1979). Um ninho grande e frouxamente construído mediu 

externamente 11cm de diâmetro, 15cm de altura externa, 12cm de profundidade e 7cm de 

diâmetro interno (Oniki & Willis 1983) e outro mediu 13cm de largura externa por 14cm 

de profundidade externa, a abertura de entrada 5,5cm altura por 6,5cm de largura (Almeida 

et al. 2012). O ninho depositado na coleção da Universidade Federal do Acre - UFAC 

(AC-0011) mediu externamente 28cm de altura, 11cm de profundidade (com mais 4cm de 

alpendre); a entrada mediu 7,5cm de altura por 4cm de largura. Constrói com frequência 

ninhos próximo a vespeiros (Dyrcz 2002, Solano-Ugalde et al. 2007, Almeida & Anjos-

Silva 2015). Pode utilizar material antrópico, como barbantes e pedaços de sacolas 

plásticas (Pascoal et al. 2016). Simon & Pacheco (2005): “fechado/esférico/base”, 

“fechado/esférico/forquilha”, “fechado/ovalado/base” e “fechado/ovalado/forquilha”. 

Referências: Berlepsch & Hartert (1902), Penard & Penard (1910), Cherrie (1916), 

Snethlage (1928, 1935), Friedmann & Smith Jr. (1950), Pinto (1953), Skutch (1960), 

Carvalho (1960), Davis (1961), Haverschmidt (1971), Smith (1962), Wetmore (1972), 

Willis & Eisenmann (1979), Ricklefs (1980), Oniki & Willis (1983), Ramo & Busto 

(1984), Hilty & Brown (1986), Dyrcz (1991, 2000b, 2002), Solano-Ugalde et al. (2007), 

Almeida et al. (2012), Marini et al. (2012), Almeida & Anjos-Silva (2015), Pascoal et al. 

(2016). Museus: UFAC-AC-0011.  
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Figura 173. Adulto de Myiozetetes cayannensis na entrada do ninho. Porto Nacional, TO, 

Brasil. 04 de novembro de 2011. Imagem: Wanieulli Pascoal. 

 

 
Figura 174. Adulto de Myiozetetes cayanensis próximo ao ninho. Unaí, MG, Brasil. 02 de 

fevereiro de 2008. Imagem: Amaro Alves. 
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Myiozetetes similis (Spix, 1825). Nidifica no extremo de ramos de arbustos ou em árvores, 

seja em locais com ramos divergentes ou sobre substratos mais amplos onde o ninho possa 

ser apoiado totalmente pela base (vide Figuras 175 e 176). Pode nidificar sob telhados 

(Lopes et al. 2013) ou mesmo no interior de cavidades, que são preenchidas com 

gramíneas (Hilty & Brown 1986, Hilty 2003), bem como utilizar a construção de ninhos de 

outras espécies para iniciar a sua própria, como por exemplo ninhos de Ramphocelus 

passerinii (Thraupidae) e M. granadensis (Skutch 1960). Estão entre 35cm e 15 metros 

acima do solo ou da água, a maioria abaixo dos 7,5 metros. A altura dos ninhos com 

relação a água pode variar conforme o nível da água no ano e os suportes disponíveis para 

nidificação local (vide Dyrcz 2002). O ninho possui formato semelhante aquele descrito 

para M. cayanensis, construído com pequenas raízes e gramíneas, podendo misturar com 

material felpudo, bem como painas; pode raramente apresentar musgos na parte externa do 

ninho (Skutch 1960). Internamente usa apenas materiais mais finos do que na construção 

geral. Euler (1900) cita um ninho onde o alpendre havia “se tornado” um tubo, que mediu 

cerca de 13cm de comprimento e 8cm de diâmetro. O tamanho varia consideravelmente 

entre os ninhos (Allen 1905), o ninho medido na coleção da UFAC (AC-033) mediu 

externamente 14cm de altura, 18cm de largura e a entrada 4,2cm de altura por 3,5cm de 

largura. Costuma nidificar próximo de vespeiros ou em “Cornusuela” [provavelmente uma 

Acacia sp. (Fabaceae) mirmecófita (Pettingill Jr. 1942)] (Carriker Jr. 1910, Skutch 1960, 

Dyrcz 2002, Almeida & Anjos-Silva 2015), como aquela encontrada por Dickey & van 

Rossem (1938), Acacia cornigera, que além dos insetos hostis apresenta inúmeros 

espinhos. Também nidifica próximo a ninhos ativos de outras espécies de aves, como 

Pitangus sp., Icterus sp. (Icteridae), Campylorhynchus brunneicapillus (Troglodytidae) etc. 

A descrição de Ihering (1914a, 1914b) é confusa, mas parece não ser para a presente 

espécie. Lopes et al. (2013) consideram o ninho da espécie como sendo do tipo 
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“fechado/esférico/base e lateral”, pela proposta de Simon & Pacheco (2005). Podemos 

ainda considerar os tipos: “fechado/esférico/forquilha”, “fechado/ovalado/base” e 

“fechado/ovalado/forquilha”. Poderíamos ainda propor os tipos: “fechado/ovalado/lateral” 

e “cavidade/sem túnel/fechado/esférico”, ambos não indicados por Simon & Pacheco 

(2005). Referências: Sclater & Salvin (1859, 1873), Lawrence (1874), Cherrie (1890, 

1916), Euler (1900), Allen (1905), Carriker Jr. (1910), Ihering (1914a, 1914b), Hallinan 

(1924), Snethlage (1928), Griscon (1932), Dickey & van Rossem (1938), Sutton & 

Burleigh (1940), Sutton & Pettingill Jr. (1942), Pettingill Jr. (1942), Eisenmann (1957), 

Skutch (1960), Rowley (1966), Ramo & Busto (1984), Hilty & Brown (1986), Willis 

(1988), Sick (1997), Narosky & Salvador (1998), Höfling & Camargo (1999), Dyrcz 

(2000b, 2002), Forcey (2002), Hilty (2003), Hosner (2005), Greeney & Gelis (2008a), 

Sandoval & Barrantes (2009), Lopes et al. (2013), Almeida & Anjos-Silva (2015). Museu: 

UFAC-AC-033.  
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Figura 175. Filhotes de Myiozetetes similis no ninho. São Francisco do Sul, SC, Brasil. 30 

de outubro de 2010. Imagem: Adrian Eisen Rupp. 

 

 
Figura 176. Filhote de Myiozetetes similis no ninho, construído sobre vigas do Iate Clube 

da Bahia, no galpão onde as embarcações ficam guardadas. Salvador, BA, Brasil. 15 de 

fevereiro de 2009. Imagem: Francisco Neto. 
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Myiozetetes granadensis Lawrence, 1862. Nidifica em árvores, arbustos, tocos ou outras 

estruturas que sustentem o ninho por baixo, entre 75cm e 18 metros acima do solo ou da 

água. Skutch (1960) cita que a espécie parece preferir como local de nidificação, em 

primeiro lugar vespeiros e em segundo palmeiras com espinhos. Também pode usar como 

base para a construção de seu ninho, ninhos de outras espécies de aves, como Tangara 

episcopus (Thraupidae) e Tyrannus melancholicus (Skutch 1960). Os ninhos possuem 

formatos semelhantes àqueles descritos acima para M. cayanensis e são construídos, 

também, principalmente com gramíneas secas, podendo misturar esse material com hastes 

herbáceas, raízes, tiras de fibras de cascas de árvores, painas etc.; forrado internamente 

apenas com fibras vegetais claras. Um ninho foi construído quase totalmente com 

inflorescências de Gynerium sagittatum (Poaceae). Dois ninhos mediram externamente 

cerca de 25cm de profundidade por 13cm de largura. Simon & Pacheco (2005): 

“fechado/esférico/base”, “fechado/esférico/forquilha”, “fechado/ovalado/base” e 

“fechado/ovalado/forquilha”. Referências: Carriker Jr. (1910), Skutch (1960), Wetmore 

(1972), Willis & Eisenmann (1979), Willis (1988), Greeney & Gelis (2008a), Sandoval & 

Barrantes (2009). 

 

Myiozetetes luteiventris (Sclater, 1858). Espécie com história natural muito pouco 

conhecida (Remsen Jr. 1977). Ninhos são grandes e fechados, semelhantes ao de M. similis 

(Lanyon 1984a), construído com gramíneas tendo algumas longas hastes pendendo abaixo 

da entrada, que é lateral. Estava a menos de 1m do topo de uma grande árvore na borda 

florestal. Medidas indiretas são dadas por observações de Mark B. Robbins (em Lanyon 

1984a), com cerca de 30,5 por 15,2cm. Kirwan (2009) observou um exemplar carregando 

um ramo seco com aproximadamente 15cm de comprimento, provavelmente para construir 
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um ninho, que não foi encontrado. Referências: Lanyon (1984a), Kirwan (2009), Del 

Hoyo et al. (2014). 

 

 

Conopias Cabanis & Heine, 1859 

Conopias albovittatus (Lawrence, 1862). Ninho pessimamente conhecido, construído no 

interior de cavidades naturais, fendas, nichos em moitas de bromélias ou em antigos ninhos 

de Picidae, normalmente no topo de árvores, entre 10 e 15m acima do solo. Referências: 

Slud (1964), del Hoyo et al. (2014). 

 

Conopias parvus (Pelzeln, 1868). Foi possível encontrar apenas duas descrições para o 

ninho dessa espécie, ambas feitas no Suriname. O primeiro estava em um antigo buraco de 

Picidae (Haverschmidt 1957a) próximo ao topo de uma árvore morta e alta, sendo o ninho 

feito com gramíneas secas. O autor não descreve os ninhos em detalhes, mas apresenta 

uma imagem e através dela podemos observar que o ninho estava apoiado no fundo da 

cavidade, uma semiesfera e, aparentemente, não possui forro de penas ou material similar. 

Posteriormente Haverschmidt (1973) encontrou um segundo ninho, este construído dentro 

de ninho antigo de Cacicus cela (Icteridae). O ninho dessa espécie é alongado em forma de 

bolsa e feito com fibras vegetais, tendo a entrada no topo. A ave foi observada carregando 

material no bico para dentro do ninho, porém não pôde ser melhor analisado. Simon & 

Pacheco (2005): pelo uso do ninho de C. cela poderíamos classificar como 

“fechado/alongado/pendente”, mas por nidificar em ocos como “cavidade/com túnel/cesto 

baixo” ou “cavidade/sem túnel/cesto baixo”, porém Haverschmidt (1957a) não indica se 

havia ou não um túnel de acesso a câmara oológica. Referências: Haverschmidt (1957a, 

1973). 
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Conopias trivirgatus (Wied, 1831). Hábitos de nidificação pobremente conhecidos, Sick 

(1997) cita que a espécie se associa a ninhos de Icteridae, Narosky & Salvador (1998) 

citam uma observação de um par carregando folhas para um velho ninho de Picidae em 

pau, em um galho quebrado de árvore a 6m do solo e Oniki & Willis (2003) citam a 

espécie reusando um oco a 17m do solo. Provavelmente seus hábitos reprodutivos se 

assemelham aos de C. parvus. Aqui apresentamos duas imagens (Figuras 177 e 178) que 

comprovam o comportamento de nidificar em cavidades de árvores. Em uma das imagens 

(Figura 177) é possível notar um adulto com uma folha quase seca no bico, provavelmente 

usada como forro da câmara oológica. Indicamos aqui os mesmos tipos de ninhos que 

foram propostos acima para C. parvus, segundo Simon & Pacheco (2005): pelo uso do 

ninho de Icteridae poderíamos classificar como “fechado/alongado/pendente”, mas por 

nidificar em ocos como “cavidade/com túnel/cesto baixo” ou “cavidade/sem túnel/cesto 

baixo”. Referências: Sick (1997), Narosky & Salvador (1998), Oniki & Willis (2003). 
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Figura 177. Adulto de Conopias trivirgatus diante da entrada do ninho. Pedro de Toledo, 

SP, Brasil. 14 de setembro de 2014. Imagem: Jo Bernardes. 
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Figura 178. Casal de Conopias trivirgatus diante do ninho. Rorainópolis, RR, Brasil. 09 

de outubro de 2013. Imagem: Thiago Laranjeiras. 
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Conopias cinchoneti (Tschudi, 1844). Outra espécie do gênero pessimamente conhecida 

quanto aos hábitos de nidificação. Um ninho ativo foi encontrado em 15 de agosto de 2007 

no Equador, em uma árvore alta de Lauraceae, em pastagem aberta de floresta secundária. 

A espécie estava usando um ninho (de 3 disponíveis e relativamente deteriorados) 

abandonado de Icteridae, provavelmente de Cacicus cela (Freile & Moscoso 2008). O 

ninho estava a cerca de 18 ou 20m acima do solo e entre 10 e 15m da mancha de mata mais 

próxima. O ninho tinha cerca de 15cm de altura e uma entrada superior, típica de C. cela 

(Freile & Moscoso 2008). del Hoyo et al. (2014) citam três indivíduos inspecionando 

ninhos inativos de Psarocolius angustifrons (Icteridae), porém não confirmaram se a 

espécie nidificou ali. Referências: Freile & Moscoso (2008), del Hoyo et al. (2014). 

 

 

Phelpsia Lanyon, 1984 

Phelpsia inornata (Lawrence, 1869). Os ninhos dessa espécie são construídos selados 

sobre forquilhas de galhos horizontais, normalmente espessos, entre 3 e 13 metros acima 

do solo, mais encontrado por volta dos 6m. Normalmente construídos em árvores de cascas 

lisas (ex. Ficus sp. - Moraceae, Genipa americana - Rubiaceae, Enterolobium cyclocarpum 

e Cassia grandis - Fabaceae, Lecythis ollaria - Lecythidaceae). O ninho, que possui 

formato de semiesfera, é construído com pecíolos finos, radículas, gavinhas e pedaços de 

esqueletos foliares, ocasionalmente usando algumas penas; externamente é quase 

totalmente coberto com liquens de coloração cinzenta, ou ficam dessa cor com o passar do 

tempo, auxiliando assim na camuflagem do ninhego, que possui essa mesma coloração 

(Thomas 1979). Internamente os ninhos são forrados com finas fibras vegetais de 

coloração amarronzada, que estão por vezes entremeadas com liquens cinzas. Um ninho foi 

internamente forrado com crinas de cavalo de coloração preta (Thomas 1979). O material é 
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todo unido com teias de aranha. Cherrie (1916) descreve um ninho com 9,3cm de diâmetro 

externo na base, 5,7cm de diâmetro interno, 3,5cm de altura externa e 2cm de altura 

interna, enquanto Thomas (1979) descreve um ninho “típico” como medindo 8cm de 

diâmetro externo, 5cm de diâmetro interno e 2cm de altura interna. Simon & Pacheco 

(2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Cherrie (1916), 

Thomas (1979). 

 

 

Empidonomus Cabanis & Heine, 1859 

Empidonomus varius (Vieillot, 1818). Os ninhos dessa espécie são construídos em árvores 

ou arbustos, nos galhos e forquilhas horizontais (Figura 179), muitas vezes distante do 

tronco principal (ex. Prosopis sp. - Fabaceae, Astronium balansae e Schinopsis balansae - 

Anacardiaceae, Tabebuia nodosa - Bignoniaceae etc.), entre 1,3 e 25 metros acima do solo. 

Um ninho foi construído sobre uma bromélia (Figura 181). São construídos de maneira 

simples, com gravetos, pequenos ramos e normalmente usa gavinhas (vide Figura 180), 

forrado internamente com hastes grosseiras de plantas herbáceas ou finas raízes de 

coloração anegrada. Belton (2000) e Di Giacomo (2005) citam ninhos construídos em 

partes com Tillandsia sp. (Bromeliaceae); Di Giacomo (2005) cita ainda o uso de Usnea 

sulcata (Parmeliaceae). O ninho é normalmente tão frágil e ralo que pode lembrar aqueles 

dos Columbidae (Beebe et al. 1917, Sick 1997, Lopes et al. 2013). Um ninho mediu 13cm 

de diâmetro externo, 8cm de altura externa e apenas 2cm de altura interna (Beebe et al. 

1917), outro mediu 13cm de diâmetro externo, 6,5cm de diâmetro interno, 12cm de altura 

externa e 3,5cm de altura interna, pesando 40g (Oniki & Willis 1983) e ainda outro 15cm 

de diâmetro externo, 6cm de diâmetro interno, 7cm de altura externa e 2cm de altura 

interna (Narosky & Salvador 1998). MAC observou em novembro de 2013 essa espécie 
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nidificando próximo de ninhos de Megarynchus pitangua e Hemithraupis guira 

(Thraupidae), no estado do Tocantins. Lopes et al. (2013) o consideram como sendo do 

tipo “simples/plataforma”, pela proposta de Simon & Pacheco (2005). Podem ser também 

“cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Penard & Penard (1910), 

Ihering (1914a, 1914b), Beebe et al. (1917), Snethlage (1928, 1935), Naumburg (1930), 

Pinto (1953), Davis (1961), Haverschmidt (1961), Oniki & Willis (1983), Sick (1997), 

Narosky & Salvador (1998), Belton (2000), De la Peña (2005, 2013b, 2016), Di Giacomo 

(2005), Marini et al. (2012), Lopes et al. (2013), Maurício et al. (2013). Museus: MNON-

5485, MNON-5486. 

 

 
Figura 179. Adulto de Empidonomus varius sobre o ninho. Brasília, DF, Brasil. 23 de 

novembro de 2014. Imagem: Vitor Laerte Pinto Junior. 
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Figura 180. Ninho de Empidonomus varius. Camaçari, BA, Brasil. 18 de dezembro de 

2010. Imagem: Pedro C. Lima. 
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Figura 181. Adulto de Empidonomus varius no ninho construído sobre bromélia. São José 

dos Campos, SP, Brasil. 15 de outubro de 2010. Imagem: Roberto Gallacci. 
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Griseotyrannus Lanyon, 1984 

Griseotyrannus aurantioatrocristatus (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). A presente espécie 

nidifica normalmente em galhos horizontais (Figura 183) de árvores ou arbustos (ex. 

Tabebuia nodosa - Bignoniaceae, Geoffroea decorticans, Prosopis sp. e Accacia sp. - 

Fabaceae, Caryocar brasiliense - Caryocaraceae), ocasionalmente diretamente sobre uma 

touceira de Tillandsia duratii ou T. meridionalis (Bromeliaceae) (Di Giacomo 2005). Estão 

distribuídos entre 1,8 e 8 metros acima do solo, possuem forma de semiesfera rasa e são 

frouxamente construídos com gravetos e raízes; internamente pode conter material vegetal 

mais fino (Figura 182), bem como Usnea sulcata (Parmeliaceae), penas ou pelos na 

câmara oológica (Masramón 1969, Pérez & Petracci 1997, Di Giacomo 2005). Um ninho 

citado em Narosky & Salvador (1998) mediu 13cm de diâmetro externo, 8cm de diâmetro 

interno, 6cm de altura externa e 4cm de altura interna. Já a média para oito ninhos 

encontrados por Mezquida (2002) foi: 8,7cm de diâmetro externo, 5,9cm de diâmetro 

interno, 4,8cm de altura externa e 3,3cm de altura interna. Lopes et al. (2013) o consideram 

como sendo do tipo “cesto baixo/base”, segundo propostas de Simon & Pacheco (2005). 

Podemos considerá-los também como do tipo “cesto baixo/forquilha”. Referências: 

Barrows (1883), Sclater (1888), Ihering (1900), Dinelli (1918), Snethlage (1928), 

Friedmann (1927), Masramón (1969), Belenguer & Di Martino (1993), Pérez & Petracci 

(1997), Narosky & Salvador (1998), Mesquida (2002), De la Peña (2005, 2013b, 2016), Di 

Giacomo (2005), Rodrigues (2008), Marini et al. (2012), Lopes et al. (2013). 
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Figura 182. Ninho de Griseotyrannus aurantioatrocristatus. Brasília, DF, Brasil. 25 de 

outubro de 2009. Imagem: Tancredo Maia. 

 

 
Figura 183. Adulto de Griseotyrannus aurantioatrocristatus no ninho. São Desidério, BA, 

Brasil. 21 de outubro de 2013. Imagem: Luiz Trinchão. 
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Tyrannus Lacépede, 1799 

Tyrannus niveigularis Sclater, 1860. Apenas uma publicação encontrada sobre os hábitos 

reprodutivos da espécie. Os ninhos são construídos em grandes arbustos ou pequenas 

árvores, vivas ou mortas, frequentemente isoladas e em posição conspícua. De 33 ninhos, 

20 estavam em Erythrina velutina (Fabaceae), sendo que 16 estavam em exemplares vivos 

e 4 em exemplares mortos. O principal local escolhido para construção dos ninhos é nas 

pontas de um longo e delgado galho, bastante aberto, estando o ninho um pouco escondido 

entre folhas e liquens. A média de 31 ninho foi de 3,7 metros acima do solo, variando entre 

2,1 e 7,5m. O ninho é uma semiesfera e possuí ampla fundação, feito com gravetos finos, 

hastes de plantas secas ou apenas liquens, ordenadamente forrado com finas fibras de 

coloração marrom, radículas e crinas. Mede cerca de 8 a 10cm de diâmetro externo. Simon 

& Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Marchant 

(1960). 

 

Tyrannus albogularis Burmeister, 1856. Quase nada está disponível na literatura sobre o 

ninho dessa espécie. É tido como sendo uma semiesfera achatada e mal construída, com 

raminhos, cipós e internamente forrado com raízes, capim etc. Um ninho mediu 17 por 

12cm [medidas externas?] (Ihering 1902). Davis (1993) observou a espécie carregando 

gramíneas para o alto de uma palmeira de Scheelea princeps (Arecaceae).  Um ninho 

apresentado por Madeira (2012) e aqui ilustrado (Figura 184), foi construído sobre folhas 

de palmeira, uma semiesfera volumosa e grosseiramente construída com gravetos e fibras 

secas. Referências: Ihering (1902), Davis (1993), Madeira (2012). 
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Figura 184. Adulto de Tyrannus albogularis no ninho. Três Corações, MG, Brasil. 03 de 

novembro de 2012. Imagem: Lucas Madeira. 

 

 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819. Ninho bem conhecido, apoiado pela base sobre 

forquilhas de galhos horizontais (Figuras 187 e 188), principalmente no extremo de ramos 

de arbustos ou árvores, entre 1,2 e 8m metros acima do solo ou da água; em locais onde as 

árvores são mais altas pode nidificar entre 12 e 15m acima do solo. Também constrói, com 

certa frequência, ninhos em palmeiras (Naumburg 1930, Oniki & Willis 1983, Narosky & 

Salvador 1998), sobre moitas de Tillandsia duratii (Bromeliaceae) (Di Giacomo 2005) etc. 

Um ninho foi construído na entrada de uma abertura natural de árvore (Figura 185), um no 

interior de uma cavidade de coqueiro (Figura 186) e outro no interior de um vespeiro 

abandonado (Figura 189). O ninho possui uma forma semiesférica, quase plana, sendo a 

base construída com materiais mais rígidos, como gravetos e talos, acima deles o forro é 

feito com materiais mais macios, como gavinhas, gramíneas, crinas, Usnea sp. 
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(Parmeliaceae) etc. (vide Figura 190). Narosky & Salvador (1998) citam que às vezes o 

ninho não possui forro interno. No geral o ninho é frouxo e ralo, podendo seu conteúdo ser 

visualizado por baixo. Há alguns casos de ninhos feitos com materiais antrópicos, como 

fios de nylon e de plástico (Legal 2007), além de arames (Lima 2002, Antas 2009). Pode 

usar também como base, ninhos antigos de outras aves (Dinelli 1918), esse pode ser o caso 

de um ninho semicoberto (1/4 da parte superior do ninho) encontrado por Hunt Jr. (1964), 

numa área onde comumente ocorre Myiozetetes cayanensis e M. similis. A média de 

medida de alguns ninhos é: 12,9cm de diâmetro externo (n=5; entre 9 e 16cm), 7,9cm de 

diâmetro interno (n=4; entre 6,5 e 9cm), 5,7cm de altura externa (n=4; entre 5 e 6cm) e 

3,4cm de altura interna (n=4; entre 3 e 4cm) (Allen 1905, Narosky & Salvador 1998, Leiva 

et al. 2004, Legal 2007). Eventualmente pode nidificar próximo de vespeiros (Dickey & 

van Rossem 1938). Lopes et al. (2013), seguindo propostas de Simon & Pacheco (2005), 

consideram seu ninho como sendo do tipo “cesto baixo/base”. Podemos aqui acrescentar os 

tipos: “cesto baixo/forquilha” e “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: Sclater & 

Salvin (1859, 1973, 1879), Owen (1861), Barrows (1883), Taczanowski (1884), Sclater 

(1888), Holland (1892), Goeldi (1894), Euler (1900), Berlepsch & Hartert (1902), Allen 

(1905), Chubb (1910), Penard & Penard (1910), Carriker Jr. (1910), Cherrie (1916), 

Dinelli (1918), Daguerre (1922), Serié & Smyth (1923), Young (1925, 1929), Friedmann 

(1927), Snethlage (1928, 1935), Naumburg (1930), Belcher & Smooker (1937), Dickey & 

Rossem (1938), Bent (1942), Skutch (1960), Hunt Jr. (1964), Rowley (1966), Masramón 

(1969), Wetmore (1972), Short (1975), Oniki & Willis (1983), Ramo & Busto (1984), 

Baicich & Harrison (1997), Narosky & Salvador (1998), Höfling & Camargo (1999), Lima 

(2002), Pautasso (2002), Leiva et al. (2004), Lima (2004), De la Peña (2005, 2013b, 2016), 

Di Giacomo (2005), Solano-Ugalde et al. (2007), Legal (2007), Antas (2009), Marini et al. 

(2012), Lopes et al. (2013), Wilson et al. (2015). Museus: MNON-5498. 
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Figura 185. Adulto de Tyrannus melancholicus alimentando ninhego em um ninho 

construído no interior de um oco de pau que estava emerso no leito do rio Purus. Manuel 

Urbano, AC, Brasil. 26 de agosto de 2011. Imagem: Emerson Kaseker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 186: retirada do PDF, pois a espécie havia sido errôneamente identificada como T. 

melancholicus, sendo na realidade Machetornis rixosa. 
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Figura 187. Adulto de Tyrannus melancholicus no ninho. Itariri, SP, Brasil. 18 de 

dezembro de 2009. Imagem: Lindolfo Souto. 

 

 

 
Figura 188. Adulto de Tyrannus melancholicus sobre o ninho. Penedo, AL, Brasil. 07 de 

fevereiro de 2016. Imagem: Marcelo De Barros Pimentel. 
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Figura 189. Adulto de Tyrannus melancholicus construindo o ninho no interior de um 

vespeiro abandonado. Viçosa, MG, Brasil. 20 de outubro de 2010. Imagem: Marinês 

Eiterer. 

 

 
Figura 190. Ninho de Tyrannus melancholicus; notar os materiais de construção. Antônio 

Dias, MG, Brasil. 09 de outubro de 2008. Imagem: Gustavo Pedersoli. 
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Tyrannus couchii Baird, 1858. Nidifica em árvores ou arbustos (ex. Celtis laevigata - 

Cannabaceae, Ulmus crassifolia - Ulmaceae, Pithecellobium ebano - Fabaceae, Fraxinus 

berlandieriana - Oleaceae), às vezes no topo de árvores mortas ou postes, em algumas 

regiões é frequentemente construído próximo de corpos d’água e em bordas de florestas, 

entre 3 e 10 metros acima do solo, ocasionalmente mais baixo. O ninho é uma semiesfera 

rasa, feito em galhos horizontais ou forquilhas multirramificadas. É construído com ramos 

finos, raízes, talos herbáceos, folhas etc.; internamente é forrado com finas raízes e 

ocasionalmente Tillandsia sp. (Bromeliaceae), tiras de cascas de árvores e painas. As 

laterais podem estar desordenadas, ficando de difícil medição. Medem cerca de 15,2cm de 

diâmetro externo, 5cm de altura externa, 7,6cm de diâmetro interno e 3,2cm de altura 

interna (Baicich & Harrison 1997). Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto 

baixo/forquilha”. Referências: Sennett (1884), Bent (1942), Baicich & Harrison (1997), 

del Hoyo et al.(2014). 

 

Tyrannus vociferans Swainson, 1826. Nidifica normalmente em galho horizontais de 

árvores (e.g. Platanus wrightii - Platanaceae, Salix sp. e Populus sp. - Salicaceae, Juglans 

sp. - Juglandaceae, Acer negundo - Sapindaceae, Yucca sp. - Asparagaceae, Juniperus 

monosperma - Cupressaceae etc.); também pode construir seu ninho sobre estruturas 

antrópicas, como postes. Seus ninhos podem ser encontrados entre 1,8 e 12 metros acima 

do solo, normalmente por volta dos 10m. Em algumas regiões parece preferir ambientes 

ripários para nidificação. O ninho é uma semiesfera volumosa, feito na base e nas 

estruturas de sustentação com pequenos gravetos, raízes, talos herbáceos, tiras de cascas de 

árvores, folhas secas etc., e internamente algumas penas e inflorescências, sendo o chão da 

câmara oológica forrado com finas raízes, gramíneas e pequenas penas, podendo também 

utilizar painas. O material pode estar um pouco “mal arrumado”, ficando assim algumas 



391 
 

pontas pendentes nas laterais e abaixo do ninho. Em média, seus ninhos medem 20cm de 

diâmetro externo, 7,5cm de altura externa, 8,9cm de diâmetro interno e 4,5cm de altura 

interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. 

Referências: Merriam (1896), Bent (1942), Hespenheide (1964), Tatschl (1967), 

Ohlendorf (1974), Blancher & Robertson (1984), Baicich & Harrison (1997), Tweit & 

Tweit (2000), del Hoyo et al. (2014). 

 

Tyrannus crassirostris Swainson, 1826. Parece preferir a proximidade de córregos para 

construir seu ninho em algumas regiões. O ninho é uma semiesfera de paredes finas e, no 

geral, é relativamente frágil, pouco compacto e construído em forquilhas de árvores, 

próximo do tronco principal, entre 1,5 e 20 metros acima do solo, mais comum acima dos 

6 metros, muitas vezes inacessível ao pesquisador, como já chamava a atenção Lawrence 

(1874). São feitos principalmente de ramos, gravetos e hastes de gramíneas. Simon & 

Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Lawrence 

(1874), Baicich & Harrison (1997), del Hoyo et al. (2014). 

 

Tyrannus verticalis Say, 1822. Constrói seu ninho de maneira bastante variada no 

ambiente, porém, parece preferir os galhos horizontais e/ou forquilhas verticais de árvores 

e arbustos (ex. Populus sp. e Salix amygdaloides - Salicaceae, Fraxinus pennsylvanica - 

Oleaceae, Platanus wrightii - Platanaceae) em ambientes desérticos. Pode também ser 

observados nidificando em postes, antenas, sobre vigas no interior de construções 

humanas, beirais de janelas e até mesmo no interior de ocos de Picidae e caixas de 

madeiras abertas. Seu ninho é encontrado entre 1,5 e 17 metros acima do solo, é uma 

semiesfera volumosa e compacta, construída com uma grande variedade de materiais, indo 

de ramos, gramíneas, fibras vegetais variadas, raízes, cascas de árvores, até material de 
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origem antrópica, como pedaços de plástico etc.; internamente são forrados com lã, crinas, 

penas, painas, folhas etc., bem como já foi registrado peles de serpentes (vide Baicich & 

Harrison 1997). Mede entre 14 e 17,8cm de diâmetro externo, entre 7 e 12,7cm de altura 

externa, 6,4 e 10,2cm de diâmetro interno e entre 5,1 e 6,4cm de altura interna. Davis & 

Webster Jr. (1970) descrevem um ninho feito por um exemplar híbrido, entre T. verticalis e 

T. forficatus. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”, “cesto baixo/forquilha”, 

“cavidade/sem túnel/cesto baixo” e “cavidade/com túnel/cesto baixo”. Referências: 

Cameron (1907), Munro (1919), Bent (1942), Ingles (1950), Hespenheide (1964), Davis & 

Webster Jr. (1970), Ohlendorf (1974), MacKenzie & Sealy (1981), Blancher & Robertson 

(1984), Bergin (1991, 1997), Baicich & Harrison (1997), del Hoyo et al. (2014). 

 

Tyrannus tyrannus (Linnaeus, 1758). Espécie com hábitos reprodutivos bastante 

conhecidos, mesmo no que concerne aos estudos mais focados em ecologia, como tamanho 

da postura, territorialidade etc., principalmente pelos trabalhos de Murphy e colaboradores 

(Murphy 1981, 1983b, 1983c, 1986a, 1986b, 1988, 2007 Woodard & Murphy 1999, Rowe 

et al. 2001). Seus ninhos são construídos em uma variedade de espécies de árvores 

(Cratageus sp. - Rosaceae, Ulmus sp. - Ulmaceae, Maclura pomifera - Moraceae, Fraxinus 

sp. - Oleaceae, Picea abies - Pinaceae, Quercus sp. - Fagaceae, Acer sp. - Sapindaceae, 

Gleditsia sp. - Fabaceae, Carpinus caroliniana - Betulaceae, Platanus occidentalis - 

Platanaceae etc.), mesmo em árvores recém queimadas (Hamas 1983) ou em tocos de 

árvores de locais alagados (Blancher & Robertson 1985), bem como em estruturas 

antrópicas, como postes, caixas, refletores de luz etc. Pode ainda utilizar ninhos antigos de 

outras espécies de aves, como ocos de Picidae ou em ninhos de Turdus migratorius 

(Turdidae), Icterus sp. (Icteridae) e Tyrannus forficatus. Em condições naturais, são feitos 

sobre galhos horizontais entre 60cm e 30 metros acima do solo ou da água, mais 
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frequentemente encontrados entre os 2 e 8 metros; Mayfield (1952) acredita que a espécie 

prefira nidificar abaixo dos 6 metros. O ninho é uma semiesfera grande e volumosa, 

algumas vezes com aspecto bagunçado e elíptico. É construído com o uso de ramos, raízes, 

hastes herbáceas, folhas, tiras de cascas de árvores, musgos, liquens, barro, painas etc.; 

internamente forrado com painas, crinas, folhas, teias de aranha, penas etc. É comum o uso 

de materiais de origem antrópica, como bitucas de cigarros, papel e plásticos. Os ninhos 

medem em média entre 12 e 15cm de diâmetro externo, 6,5 e 13cm de altura externa, 6,5 e 

7,5cm de diâmetro interno e 4 e 5,5cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Stockard (1905), Wood & 

Frothingham (1905), Cameron (1907), Carriker Jr. (1910), Penard & Penard (1910), 

Gardner (1921), Davis (1941, 1955), Bent (1942), Mayfield (1952), Lawrence (1953), 

Friedmann & Smith Jr. (1955), Johnston (1971), MacKenzie & Sealy (1981), Hamas 

(1983), Murphy (1983a), Blancher & Robertson (1985), Peck & James (1987), Bergin 

(1997), Baicich & Harrison (1997), Murphy et al. (1997), Redmond et al. (2007), del Hoyo 

et al. (2014). 

 

Tyrannus dominicensis (Gmelin, 1788). Ninhos construídos entre 90cm e 15 metros acima 

do solo, mais comumente encontrados abaixo dos 6 metros. São normalmente construídos 

em forquilhas ou em galhos horizontais, muitas vezes em posição bastante exposta, de 

árvores, arbustos ou mesmo em construções humanas. O ninho dessa espécie possui 

formato de semiesfera, apresentando paredes finas e um pouco frouxas, de aparência 

bagunçada. É construído com ramos, hastes de gramíneas, gavinhas e algumas outras fibras 

vegetais; internamente estão forrados com finas gramíneas, musgos, pequenas raízes e, 

eventualmente, crinas ou material semelhante. Um ninho mediu 24cm de diâmetro externo, 

7cm de altura externa, 8,5cm de diâmetro interno e 3,5cm de altura interna. Simon & 
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Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Gosse 

(1847), Cory (1885), Cherrie (1916), Belcher & Smooker (1937a), Bond (1941, 1943), 

Bent (1942), Ramo & Busto (1984), Baicich & Harrison (1997), del Hoyo et al. (2014). 

 

Tyrannus caudifasciatus d’Orbigny, 1839. Ninhos fixados acima de forquilhas de galhos 

horizontais, em arbustos ou árvores, entre 2 e 14m acima do nível do solo, com média de 

4,6m. São semiesferas feitas com gravetos, raízes e algumas vezes crinas, sem apresentar 

um forro interno diferenciado. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto 

baixo/forquilha”. Referências: Gosse (1847), Bond (1943), Wiley et al. (2010), del Hoyo 

et al. (2014). 

 

Tyrannus cubensis Richmond, 1898. Espécie com hábitos reprodutivos pouco conhecidos, 

sendo os ninhos normalmente construídos na forquilha horizontal no alto de grandes 

árvores vivas (ex. Ceiba pentandra - Malvaceae) ou mortas próximo de áreas florestadas 

com córregos. Possuem formato de semiesfera e são construídos com raízes, gramíneas 

secas e pequenos ramos, aparentemente sem apresentar um forro interno diferenciado. 

Referências: del Hoyo et al. (2014). 

 

Tyrannus forficatus (Gmelin, 1789). Ninhos construídos acima de galhos horizontais ou 

forquilhas, de árvores ou arbustos (Celtis pallida - Cannabaceae, Acacia farnesiana, 

Gleditsia triacanthos e Parkinsonia aculeata - Fabaceae, Morus sp. - Moraceae, Quercus 

nigra - Fagaceae etc.) bem como em estruturas antrópicas variadas. Frequentemente em 

árvores isoladas, mas também na borda florestal e beira de córregos, às vezes em árvores 

muito cobertas por Tillandsia sp. (Bromeliaceae) e difícil de encontrar; no geral, no 

entanto, os ninhos estão em situação bastante exposta, entre 1,5 e 9m acima do nível do 
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solo; Nolte & Fulbright (1996) apresentam uma média de 2,8m do solo para 60 ninhos 

analisados. Os ninhos são semiesferas rasas, construído de forma frouxa, com variado tipo 

de material vegetal e antrópico; Fitch Jr. (1950) encontrou um ninho que foi utilizado terra, 

entre o forro interno e os materiais mais externos do ninho. Esse mesmo autor divide o 

ninho da espécie em três partes: a mais externa que ele chama de “armação” [no original 

“framework”], composta principalmente por materiais mais rígidos e grosseiros; uma 

camada central, o “copo”, construído com materiais menores e mais macios e; o “forro” 

[no original “lining”], principalmente feito com raízes secas, além de materiais mais 

macios como vegetais felpudos e painas. Pode usar também lã, crinas, ootecas de 

Lepidoptera, penas etc. Os ninhos medem em média 12cm de diâmetro externo, 8,2cm de 

diâmetro interno, 5,8cm de altura externa, 4,2cm de altura interna e 31g (Fitch Jr. 1950). 

Algumas vezes nidifica próximo de ninhos ativos de outras aves, ex. Buteo jamaicensis 

(Accipitridae) (Taylor 1946). Davis & Webster Jr. (1970) descrevem um ninho feito por 

um exemplar híbrido, entre T. verticalis e T. forficatus. Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Bendire (1985), Nice (1931), Bent 

(1942), Taylor (1946), Fitch Jr. (1950), Davis & Webster Jr. (1970), Regosin & Pruett-

Jones (1995), Nolte & Fulbright (1996), Baicich & Harrison (1997), del Hoyo et al. 

(2014). 

 

Tyrannus savana Daudin, 1802. A presente espécie nidifica normalmente acima de 

forquilhas duplas ou triplas, verticais (Figura 193) ou horizontais, na extremidade de 

galhos altos de arbustos ou árvores, bem como em tocos (Figura 191) e estruturas 

antrópicas (Pereyra, C.B. 1928, Hilty & Brown 1986, Reyes 2014 - Figura 192), entre 

40cm e 20 metros acima do solo. Os ninhos possuem formato de semiesfera e são mais 

volumosos do que a maioria das espécies do gênero. São construídos com variados tipos de 
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materiais vegetais, estando os mais rígidos como gravetos, talos e raízes mais espessas 

dispostos numa estrutura central e de sustentação geral do ninho, externamente podem 

conter materiais mais macios como painas, outros materiais felpudos e gramíneas. 

Internamente são forrados com painas, crinas, gramíneas finas etc. No geral, grande parte 

do material tende a ser misturado em maior ou menor proporção, dependendo da 

disponibilidade de materiais disponíveis e, provavelmente, da própria experiência da ave. 

Pode usar material de ninhos antigos de outras espécies para construir seu próprio ninho 

(Lopes & Marini 2005). Sick (1997) cita um ninho com algumas sementes de “erva-de-

passarinho” Struthanthus flexicaulis (Loranthaceae), aparentemente utilizadas para auxiliar 

na adesão do material empregado na construção do ninho (como também relatado 

anteriormente para Tyrannulus elatus e Pitangus sulphuratus). A média de 13 ninhos 

medidos por Devincenzi (1925) foi: 10,8cm de diâmetro externo (entre 9 e 14cm), 6,9cm 

de diâmetro interno (entre 6 e 8cm), 7,7cm de altura externa (entre 5 e 10cm) e 4,9cm de 

altura interna (entre 4 e 6cm). Outras medidas encontradas na literatura se encaixam nesse 

intervalo, com exceção de um ninho que mediu 5cm de diâmetro interno (Narosky & 

Salvador 1998) e outro que mediu 5,5cm, também de diâmetro interno e apenas 3,5cm de 

altura interna (Leiva et al. 2004). Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto 

baixo/forquilha”. Referências: Sclater & Salvin (1879), White (1882), Taczanowski 

(1884), Sclater (1888), Cherrie (1892), Aplin (1894), Euler (1900), Penard & Penard 

(1910), Serié & Smyth (1923), Devincenzi (1925), Friedmann (1927), Pereyra, C.B. 

(1928), Snethlage (1928), Bent (1942), Masramón (1969), Wetmore (1972), Ramo & 

Busto (1984), Mason (1985), Hilty & Brown (1986), Sick (1997), Narosky & Salvador 

(1998), Höfling & Camargo (1999), Belton (2000), Pautaso (2002), Mezquida (2002), 

Leiva et al. (2004), Lima (2004), De la Peña (2005, 2013b, 2016), Di Giacomo (2005), 
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Lopes & Marini (2005), Teul et al. (2007), Buzzetti & Silva (2008), Antas (2009), Marini 

et al. (2009b), Reyes (2014). 

 

 
Figura 191. Adulto de Tyrannus savana chocando ovos sobre um mourão. Pouso Alegre, 

MG, Brasil. 14 de novembro de 2015. Imagem: Jane Rotta. 

 

 
Figura 192. Casal de Tyrannus savana com filhote no ninho, construído sobre alambrado 

de cerca. Monte Santo de Minas, MG, Brasil. 27 de outubro de 2012. Imagem: Aline 

Patricia Horikawa. 



398 
 

 
Figura 193. Vista superior de um ninho de Tyrannus savana. Conceição do Rio Verde, 

MG, Brasil. 12 de novembro de 2011. Imagem: Calebe Dalprat. 

 

 

 

Rhytipterna Reichenbach, 1850 

Rhytipterna holerythra (Sclater & Salvin, 1860). Espécie pessimamente conhecida quanto 

aos hábitos de nidificação, apenas citado que constrói seu ninho em buracos no barranco 

ou em cavidades de árvores, normalmente em ninhos antigos de Picidae. Referências: 

Hilty & Brown (1986), del Hoyo et al. (2014). 
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Rhytipterna simplex (Lichtenstein, 1823). A única menção sobre o provável 

comportamento de nidificação dessa espécie está em Sick (1997), como sendo 

provavelmente construído em ocos de árvores. Referências: Sick (1997). 

 

Rhytipterna immunda (Sclater & Salvin, 1873). Descrição de ninho não encontrada. 

 

  

Casiornis Des Murs, 1856 

Casiornis rufus (Vieillot, 1816). Apenas é conhecido que nidifica em cavidades de árvores 

entre 1,2 e 1,5 metros acima do solo. O ninho construído internamente é uma semiesfera, 

feito com palhas, pelos e mudas de serpentes, medindo 8cm de diâmetro interno por 4cm 

de altura interna (De la Peña 2005, 2013b, 2016). Serpa (2012) apresenta uma imagem da 

ave diante de uma abertura em termitário terrestre (Figura 194). Kassius Santos (in litt., 

02.II.2016) informa sobre um ninho encontrado em 14 de outubro de 2010 (vide Figuras 

195 e 196): “Ninho contendo três filhotes em cavidade de um tronco seco, em um corredor 

estreito de vegetação que margeia uma estrada rural. O corredor se formou ao longo de 

uma vala com cerca de 70 cm de profundidade, que separa duas áreas de pastagens. A 

abertura da cavidade encontrava-se praticamente a altura do barranco e ficava bem 

camuflada entre a vegetação emaranhada. A cavidade, aparentemente era forrada com 

material macio, possivelmente fibra vegetal bem fina e pelos de animais. Durante cerca de 

30 minutos de observação, os pais foram vistos trazendo insetos (Lepidoptera,  Orthoptera, 

Hemiptera [Figura 197]), a intervalos com espaçamento médio de 5 minutos.”. Três ninhos 

encontrados em Arcos, MG, por Anita Studer, são semelhantes aos aqui apresentados e em 

breve serão publicados. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo” ou 
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“cavidade/com túnel/cesto baixo”. Referências: Eiseintraut (1935), Lanyon (1985a), De la 

Peña (2005, 2013b, 2016), Serpa (2012). 

 
Figura 194. Adulto de Casiornis rufus na entrada do ninho, feito em cupinzeiro no solo. 

Sacramento, MG, Brasil. 14 de setembro de 2012. Imagem: Guilherme Serpa. 

 

 
Figura 195. Visão geral do tronco onde havia um ninho de Casiornis rufus. A seta 

vermelha indica o local da entrada da cavidade. Lavras, MG, Brasil. 14 de outubro de 

2010. Imagem: Kassius Santos. 
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Figura 196. Visão interna do ninho de Casiornis rufus, com ao menos três ninhegos. 

Lavras, MG, Brasil. 14 de outubro de 2010. Imagem: Kassius Santos. 

 

 
Figura 197. Adulto de Casiornis rufus diante da entrada do ninho levando uma cigarra 

(Hemiptera) para os ninhegos. Lavras, MG, Brasil. Outubro de 2010. Imagem: Kassius 

Santos. 
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Casiornis fuscus Sclater & Salvin, 1873. Descrição de ninho não encontrada.  

 

 

Sirystes Cabanis & Heine, 1859 

Sirystes albogriseus (Lawrence, 1863). Nenhum ninho conhecido, porém Wetmore (1972) 

cita ter observado ocasionalmente indivíduos examinando cavidades em troncos de 

árvores, provavelmente para nidificar. Referências: Wetmore (1972). 

 

Sirystes albocinereus Sclater & Salvin, 1880. Apenas conhecido de observações realizadas 

a partir do solo, estando o ninho a cerca de 32 metros acima do solo, em uma grande  

Calicophyllum spruceanum (Rubiaceae) com aproximadamente 45m de altura. O ninho 

estava no interior de uma cavidade de um grande galho, pouco abaixo da copa. Com 

comparações do tamanho da ave, a abertura do ninho parecia ter cerca de 15cm de largura 

ou mais. O galho onde estava o ninho era quase horizontal, sendo a cavidade criada após o 

galho ter quebrado e apodrecido nesse ponto. Referências: Lanyon & Fitzpatrick (1983). 

 

Sirystes subcanescens Todd, 1920. Descrição de ninho não encontrada. 

 

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. De la Peña (2016) apenas cita que são feitos em ocos de árvores. Referências: 

Sick (1997), De la Peña (2016). 
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Myiarchus Cabanis, 1844 

Myiarchus semirufus Sclater & Salvin, 1878. Se conhece apenas dois ninhos para essa 

espécie. O primeiro encontrado apenas a 1 metro acima do solo em um aglomerado de 

Acacia macracantha (Fabaceae). Porém, mesmo o ninho não estando em uma cavidade, 

como é o normal para todas as espécies do gênero, o local onde estava o ninho era bem 

escondido e escuro. O ninho era uma semiesfera, forrado com pelos finos e grossos, 

numerosas peças de mudas de pele de répteis (2 espécies de serpentes e uma de lagarto), 

fragmentos de papel e poucas penas brancas (Lanyon 1975). O segundo ninho, apenas 

descrito como nota de rodapé em Lanyon (1978), através de observações de Ted Parker III, 

estava em uma cavidade de árvore e foi construído 14cm para dentro da entrada. Os 

materiais utilizados na construção foram pelos, com a câmara forrada com pedaços de 

plásticos, peles de serpente e várias penas. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem 

túnel/cesto baixo”. Referências: Lanyon (1975, 1978). 

 

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859. Nidifica normalmente no interior de 

cavidades naturais (Figura 198) ou feitas por Picidae, em árvores ou estruturas similares, 

como caixas-ninho, ocos de bambu (Figura 199), sob telhados, em ninhos de Furnarius 

rufus (Furnariidae) etc.; entre 52cm e 9 metros acima do solo, média de 1,2m (n=9; Marini 

et al. 2012). Os ninhos são construídos com fibras vegetais diversas, musgos etc., 

principalmente na base, bem como são encontrados muitos pelos e penas, com frequência 

também mudas de pele de répteis, adicionados em meio às fibras vegetais. Ninho com 

plástico já foi observado (Marini et al. 2012). Um ninho estava numa cavidade com cerca 

de 30cm de profundidade, medindo o ninho 10cm de diâmetro externo, 5cm de diâmetro 

interno, 5cm de altura externa e 3cm de altura interna (Narosky & Salvador 1998). Lopes 

et al. (2013), utilizando as propostas de Simon & Pacheco (2005), consideram o ninho da 
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espécie como sendo do tipo “cavidade/sem túnel/simples”, porém não levamos essa 

proposta em consideração, pois, segundo a própria descrição do ninho pelos autores, o 

interior do mesmo não foi observado. Podemos ainda considerar os tipos “cavidade/sem 

túnel/cesto baixo” e “cavidade/com túnel/cesto baixo”. Referências: Pereyra (1937), 

Masramón (1969), Short (1975), Lanyon (1978, 1982b), Babarskas & López Lanús (1993), 

Narosky & Salvador (1998), Höfling & Camargo (1999), Módena et al. (2000), Tubelis & 

Tubelis (2000), Belton (2000), Lima (2004), De la Peña (2005, 2013b, 2016), Cockle et al. 

(2011, 2012), Marini et al. (2012), Lopes et al. (2013), Salvador (2012, 2014). 
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Figura 198. Adulto de Myiarchus swainsoni na entrada do ninho. São Luiz do Paraitinga, 

SP, Brasil. 12 de dezembro de 2010. Imagem: Júlio Silveira. 
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Figura 199. Adulto de Myiarchus swainsoni na entrada do ninho, sendo construído no 

interior de um bambu. São Luiz do Paraitinga, SP, Brasil. 13 de outubro de 2011. Imagem: 

Marco Guedes. 

 

 

Myiarchus barbirostris (Swainson, 1827). Ninho pouco conhecido, porém semelhantes 

àqueles descritos para as outras espécies do gênero, dentro de cavidades em árvores. Bond 

(1943) cita que apenas um ninho continha muda de serpente, provavelmente por estas 

estarem quase extintas na Jamaica, de onde a espécie é endêmica. Referências: Goose 

(1847), Bond (1943). 

 

Myiarchus tuberculifer (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Nidifica em cavidades diversas, 

como aquelas naturais e feitas por Picidae, em postes, frondes de palmeiras etc., entre 

25cm a 15 metros acima do solo. Os ninhos são semiesferas construídas com hastes de 

gramíneas secas, musgos, materiais felpudos e forrados com pelos e penas misturados com 
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fibras vegetais, normalmente peles de serpentes estão presentes. Medidas de ninhos não 

forma encontradas, mas Di Giacomo (2005) cita a medida da entrada de uma cavidade com 

25cm de altura por 10cm de largura. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto 

baixo” e “cavidade/com túnel/cesto baixo”. Referências: Belcher & Smooker (1937a), 

Bent (1942), Hilty & Brown (1986), Skutch (1960), Rowley (1966), Wetmore (1972), 

Scott & Patton (1975), Lanyon (1975, 1978), Baicich & Harrison (1997), Di Giacomo & 

López Lanús (2000), Cornell (2003).  

 

Myiarchus phaeocephalus Sclater, 1860. Pouco conhecido quanto aos hábitos de 

nidificação, aparentemente apenas se conhecem dois ninhos. Sabe-se que, como nas outras 

espécies do gênero, se reproduz em cavidades. Um ninho estava numa cavidade natural 

que se formou com a quebra de um galho em um Prosopis sp. (Fabaceae) e outro em uma 

árvore morta de mesmo gênero. Estavam entre 1,7 e 2 metros acima do solo e entre 30 e 

46cm para dentro da abertura, construídos com pelos de caprinos, plásticos transparentes, 

pedaços de peles de serpentes e algumas penas. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/com 

túnel/cesto baixo”. Referências: Lanyon (1978). 

 

Myiarchus panamensis Lawrence, 1861. Nidifica em cavidades diversas, caixas-ninho, sob 

telhados, em canos de metal (com 4 polegadas) etc., onde constrói um ninho semiesférico. 

Usa na construção muitas raízes, delgados pedaços de cipós, fragmentos de folhas e pode 

unir tudo com teias de aranha; usa ainda painas e pelos de “gambá” [provavelmente 

Didelphis sp. - Didelphidae - no original: “opossum fur” (Wetmore 1972)] e pele de 

serpente (Wetmore 1972). Um ninho mediu externamente cerca de 14 por 12cm de 

diâmetro e 7cm de altura, sendo que em um dos lados havia uma pequena cavidade, que 

mediu 5,5cm de diâmetro e 3,5cm de altura. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem 
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túnel/cesto baixo” ou “cavidade/com túnel/cesto baixo”. Referências: Wetmore (1972), 

Lanyon (1978), Willis & Eisenmann (1979). 

 

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789). Constrói ninhos em ocos diversos, como em árvores 

(Figuras 200, 201, 202), ninhos antigos de Picidae, postes, ponta de bambus, fendas em 

desfiladeiros, ninhos de Furnarius sp. (Furnariidae) etc. Oniki & Willis (1983) citam um 

ninho sendo construído em uma bromélia, ao lado de um termitário. Podem ser 

encontrados entre 1 e 14 metros acima do solo. Os ninhos são feitos com fibras vegetais 

diversas, folhas, lã vegetal, painas, pelos, penas e, regularmente, peles de serpentes e 

lagartos. Bokermann (1978) encontrou também barro no interior do ninho, porém como 

esse ninho estava na margem de um rio e sujeito a inundações, esse material pode não ter 

sido trazido pela ave, embora o autor não discuta isso no trabalho. Alguns ninhos podem 

conter várias camadas, que são provavelmente de nidificações anteriores no mesmo local, 

ficando nitidamente mais fragmentados e decompostos os materiais que estão nas camadas 

mais abaixo. A medida de dois ninhos foi, respectivamente: 15 e 16cm de diâmetro o 

interior da cavidade, 40 e 50cm a distância do ninho até a abertura da cavidade 

(Bokermann 1978). Snethlage (1935) cita que o ninho é semelhante do de Pitangus 

sulphuratus, claramente um erro, mesmo tendo descrito um ninho “correto” alguns anos 

antes (Snethlage 1928). Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo” e 

“cavidade/com túnel/cesto baixo”. Referências: Sclateri & Salvin (1873), Goeldi (1894), 

Euler (1900), Hertert & Venturi (1909), Chubb (1910), Snethlage (1928, 1935), Belcher & 

Smooker (1937a), Ralph & Chaplin (1973), Burton (1973), Short (1975), Lanyon (1978), 

Bokermann (1978), Oniki & Willis (1983), Tubelis (1998), Narosky & Salvador (1998), 

Tubelis & Tubelis (2000), De la Peña (2005, 2013b, 2016). 
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Figura 200. Filhotes de Myiarchus ferox no interior do ninho, feito em cavidade de tronco 

morto. Guaíra, PR, Brasil. 24 de outubro de 2012. Imagem: Aluisio Ribeiro. 

 

 
Figura 201. Adulto de Myiarchus ferox na entrada de seu ninho. Lábrea, AM, Brasil. 24 de 

julho de 2014. Imagem: Edson Varga Lopes. 
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Figura 202. Aspecto do interior de um toco de árvore onde Myiarchus ferox nidificava. 

Bebedouro, SP, Brasil. 07 de setembro de 2009. Imagem: Michelângelo Stamato. 

 

 

Myiarchus venezuelensis Lawrence, 1865. Lanyon (1978) cita que desconhece o ninho 

dessa espécie e que provavelmente seria como o das outras do gênero, fato confirmado por 

ffrench & Kenefick (2003), que encontraram a espécie nidificando no interior de um toco 

de bambu. Porém, nenhum detalhe é informado nesse trabalho. Referências: ffrench & 

Kenefick (2003). 

 

Myiarchus cephalotes Taczanowski, 1880. Embora Lanyon (1978) tenha observado um 

casal carregando fibras vegetais para o interior de uma cavidade natural de árvore e Hilty 

& Brown (1986) descrevem seu ninho como sendo um acúmulo de “lixo” em beiral, as 

únicas descrições completas de ninho estão presentes em Greeney & Dyrcz (2011). Esses 

pesquisadores encontraram seis ninhos, estando três em cavidade de beiral de construções 

humanas habitadas e três em caixas-ninho, colocados 2,5 metros acima do solo nas laterais 
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das árvores em área de pastagem, adjacente às construções humanas habitadas. As 

dimensões externas das caixas eram de cerca de 12 por 12cm na base e 20cm de altura, 

tendo a entrada cerca de 6cm em diâmetro. Um dos ninhos em beiral mediu externamente 

13cm de largura por 5,5cm de altura e internamente 7cm de largura por 4,5cm de altura. O 

tamanho da câmara oológica variava conforme a idade do ninho e do material utilizado, 

iniciando com não mais do que 4 ou 5cm. São feitos com amontoados de folhas mortas e 

pequenos gravetos que formavam a base, acima são inseridos materiais macios, 

principalmente restos de atividades humanas, como cabelo, algodão, fibras artificiais, 

papel, pequenas peças de plástico e cordas. Não foram encontradas peles de serpentes em 

nenhum dos ninhos analisados. É possível que o plástico tenha para essas aves a mesma 

função da pele das serpentes. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo” 

e “cavidade/com túnel/cesto baixo”. Referências: Lanyon (1978), Hilty & Brown (1986), 

Greeney & Dyrcz (2011). 

 

Myiarchus validus Cabanis, 1847. Lanyon (1967) cita que Ridgway em 1863 havia escrito 

que a espécie nidificaria em forquilhas ou nichos, mas nunca em cavidades profundas. 

Porém, Lanyon se comunicou com Bond e esse pesquisador citou que a espécie nidifica em 

cavidades da mesma maneira que as outras espécies do gênero. Bond (1943), no entanto, 

cita que a espécie não utiliza peles de serpentes, pois essas estão quase extintas na Jamaica, 

país de onde a espécie é endêmica. Referências: Bond (1943), Lanyon (1967). 

 

Myiarchus sagrae (Gundlach, 1852). Nidifica no interior de cavidades de troncos, galhos 

quebrados de árvores ou em caules de bambus, onde constrói um ninho com fibras 

vegetais, pelos, penas e outros materiais macios. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem 
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túnel/cesto baixo” e “cavidade/com túnel/cesto baixo”. Referências: del Hoyo et al. 

(2014). 

 

Myiarchus stolidus (Gosse, 1847). Nidifica em cavidades de árvores, cactos, tocos ocos 

etc., 1,2 metros acima do solo. Constrói o ninho com materiais macios, como crinas, 

musgos e penas, além de inserir peles de serpente. Simon & Pacheco (2005): 

“cavidade/sem túnel/cesto baixo” e “cavidade/com túnel/cesto baixo”. Referências: Gosse 

(1847), Cory (1885), Bond (1928, 1943), del Hoyo et al. (2014). 

 

Myiarchus antillarum (Bryant, 1866). Ninhos são construídos em cavidades de árvores ou 

de tocos, além de caixas-ninho. São feitos com fibras vegetais e materiais macios. Peles de 

serpentes até então não foram observadas. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem 

túnel/cesto baixo” e “cavidade/com túnel/cesto baixo”. Referências: Wetmore (1916), 

Báez & Collazo (1992), del Hoyo et al. (2014). 

 

Myiarchus oberi Lawrence, 1877. Espécie com ninho não descrito. Lanyon (1967), no 

entanto, comenta sobre uma descrição feita por Pichon, que sugere que a espécie nidifique 

em forquilhas de galhos. Lanyon não concorda com essa descrição e, embora ele não tenha 

encontrado o ninho dessa espécie, acredita que ele seja idêntica ao de outras espécies do 

gênero. Referências: Lanyon (1967).  

 

Myiarchus crinitus (Linnaeus, 1758). Espécie com o hábito de nidificação relativamente 

bem conhecido. Os ninhos são construídos no interior de cavidades diversas, como 

naturais, feitas por Picidae, tocos, caixas-ninho, postes etc. Parece preferir cavidades 

escavadas por Picidae a aquelas naturais (Miller 2014). Os ninhos são construídos entre 
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60cm e 18,3 metros acima do solo e são feitos com gramíneas, talos vegetais, folhas, 

ramos, tiras de vegetais ou de cordas, papel, musgos, penas, painas etc.; com frequência 

utiliza peles de serpentes (algumas chegando a 35cm de comprimento), plástico ou 

celofane. O peso médio seco de alguns ninhos foi de 90g (Taylor & Kershner 1991). Peck 

& James (1987) descrevem algumas medidas, como segue: diâmetro da abertura da 

cavidade variou entre 5 e 18cm (n=7), a distância entre a abertura e a câmara oológica 

entre 15 e 61cm (n=16), largura da cavidade 12,7cm (n=2). Miller (2014) encontrou como 

média para 20 ninhos: 6,2cm (variando entre 4 e 13,3cm) o diâmetro da abertura, 29,2cm a 

distância entre abertura e câmara oológica e 11,3cm a largura do interior da cavidade. 

Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo” e “cavidade/com túnel/cesto 

baixo”. Referências: Gosse (1847), Wood (1866), Bolles (1890), Stockard (1905), 

Mousley (1934), Bent (1942), Bond (1943), Johnston (1971), Peck & James (1987), Taylor 

& Kershner (1991), MacDougall-Shackleton & Robertson (1995), Baicich & Harrison 

(1997), Miller (2014). 

 

Myiarchus yucatanensis Lawrence, 1871. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776). Nidifica em cavidades diversas, tanto 

naturais (Figura 203) como criadas pelo homem (Figura 204), entre 91cm e 4,5 metros 

acima do solo. Utiliza na construção: gramíneas, raízes, cascas de árvores, musgos, painas, 

penas, pelos, e frequentemente peles de serpente e de lagartos. Um ninho estava 35,5cm 

para dentro da entrada (Cherrie 1916), um a 45cm (Di Giacomo & López Lanús 1998) e 

outro a 50cm (Barros & Otaviano 2014). Um ninho mediu 7cm de diâmetro externo, 4cm 

de diâmetro interno, 7cm de altura externa e 2,5cm de altura interna (Narosky & Salvador 

1998); outro, que estava em uma cavidade de bambu que media 7cm de diâmetro interno, 
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mediu 6cm de diâmetro interno e 4cm de altura interna (Di Giacomo & López Lanús 

1998). Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo” e “cavidade/com 

túnel/cesto baixo”. Referências: Lawrence (1874), Barrows (1883), Robinson & 

Richmond (1895), Allen (1905), Hartert & Venturi (1909), Penard & Penard (1910), 

Ihering (1914a, 1914b), Cherrie (1916), Todd & Carriker Jr. (1922), Friedmann (1925), 

Belcher & Smooker (1937a), Dickey & Rossem (1938), Bond (1941, 1943), Bent (1942), 

Sutton & Pettingill Jr. (1942), Lanyon (1960, 1978), Andrle (1967), Short (1975), Baicich 

& Harrison (1997), Di Giacomo & López Lanús (1998), Narosky & Salvador (1998), 

Höfling & Camargo (1999), Mezquida (2002), De la Peña (2005, 2013b, 2016), Di 

Giacomo (2005), Barros & Otaviano (2014).  

 

 
Figura 203. Adulto de Myiarchus tyrannulus na entrada do ninho. Lavras, MG, Brasil. 29 

de agosto de 2009. Imagem: Kassius Santos. 
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Figura 204. Visão do interior da cavidade de um ninho de Myiarchus tyrannulus feito em 

um mourão. Itagibá, BA, Brasil. 27 de outubro de 2012. Imagem: Vital Teixeira. 

 

 

Myiarchus nugator Riley, 1904. Apenas é citado que nidifica no interior de ocos de 

árvores. Referências: Lanyon (1967). 

 

Myiarchus apicalis Sclater & Salvin, 1881. Miller (1947) cita ter observado a espécie 

inspecionando uma fenda de poste, porém era uma fêmea de gônadas inativas. Hilty & 

Brown (1986), que parecem ser os primeiros a descreverem o ninho da espécie, apenas 

escrevem ter encontrado um ninho em cavidade a 5 metros do solo em um toco isolado em 

pastagem. Por fim, Kattan et al. (2000) descrevem os ninhos que foram construídos em 

caixas-ninho, que mediam 10 por 10cm de largura na base e 15cm de altura, colocadas 

entre 1,8 e 2 metros acima do solo. Dois ninhos analisados por esses autores continham na 

base uma lâmina de cerca de 5cm preenchida com gravetos e acima dela uma lâmina de 

gramíneas secas e pelos, formando uma câmara, com 7cm de diâmetro interno. A câmara 
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foi forrada com penas, pelos (tanto fios quanto pequenas peças de pele), mudas de serpente 

e pedaços de plástico. Também citam um ninho construído abaixo da tampa de madeira de 

uma caixa de instrumentos meteorológicos, sendo o mesmo forrado com lã de sementes de 

Ochroma sp. (Malvaceae). Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo” e 

“cavidade/com túnel/cesto baixo”. Referências: Hilty & Brown (1986), Kattan et al. 

(2000). 

 

Myiarchus cinerascens (Lawrence, 1851). Ninhos construídos em cavidades naturais e 

artificiais, ou mesmo em ninho velhos de Campylorhynchus brunneicapillus 

(Troglodytidae), entre 4,5 e 10 metros acima do solo (Ingles 1950). Os ninhos são feitos 

com gramíneas, gravetos e outras fibras vegetais, além de pelos e outros materiais macios. 

Não foi possível encontrar nenhuma descrição que documentasse a presença de peles de 

serpente no ninho dessa espécie. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto 

baixo” e “cavidade/com túnel/cesto baixo”. Referências: Merriam (1896), Carter (1937), 

Dickey & Rossem (1938), Bent (1942), Ingles (1950), Banks (1963), Scott & Patton 

(1975), Finch (1982), Dunning Jr. & Bower Jr. (1990), Baicich & Harrison (1997). 

 

Myiarchus nuttingi Ridgway, 1882. Nidifica no interior de cavidades naturais, de Picidae 

ou em postes, entre 30cm e 3,6 metros do solo. O ninho é construído com pelos, penas, 

inflorescências e peles de serpentes ou lagartos, semelhante a outras espécies do gênero. 

Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo” e “cavidade/com túnel/cesto 

baixo”. Referências: Rowley (1962), del Hoyo et al. (2014). 

 

Myiarchus magnirostris (Gould, 1838). Os ninhos dessa espécie, endêmica das Ilhas 

Galápagos, Equador, são construídos no interior de cavidades diversas, tanto naturais 
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quanto antrópicas; podem também nidificar nos ninhos fechados com aberturas laterais dos 

“tentilhões terrestres” ground finches (Geospiza sp. - Thraupidae) (Gifford 1919), embora 

pareça preferir ocos dos cactos Opuntia sp. e Jasminocereus sp. (Cactaceae). São 

construídos entre 1,2 e 8 metros acima do solo, com a utilização de ramos, raízes, 

gramíneas, musgos e, normalmente na parte mais acima onde se encontra a câmara 

oológica, pelos e penas, além de casulos de insetos. Peles de repteis ou serpentes parecem 

não ocorrer nos ninhos dessa espécie. Um ninho estava a 10cm para dentro da abertura do 

oco (Rothschild & Hartert 1902) e outro a 20cm (Lincango  et al. 2015); um ninho mediu 

apenas 2,5cm de altura interna (Gifford 1919). Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem 

túnel/cesto baixo” e “cavidade/com túnel/cesto baixo”. Referências: Rothschild & Hartert 

(1902), Gifford (1919), Lanyon (1978), Ervin (1992), Lincango et al. (2015). 

 

 

4.1.10.6 INCERTAE SEDIS 

 

Colonia Gray, 1827 

Colonia colonus (Vieillot, 1818). Nidifica no interior de cavidades de árvores e coqueiros 

(Figura 206), muitas vezes escavados por pica-paus (ex. Picumnus exilis, Melanerpes 

aurifrons, Veniliornis spp. - Picidae), bem como em nós podres de árvores. Há um registro 

de nidificação em ninho de Furnarius rufus (Furnariidae) (Sousa 2012) e aqui apresentado 

(Figura 205). Os ninhos estão documentados de 8 até 30m acima do nível do solo. O 

interior da cavidade, embora pouco conhecido, é forrado com folhas e raminhos, 

construindo assim uma espessa camada dentro dela, não informado se esse forro é apenas 

um acúmulo de matéria vegetal ou algo semelhante a uma semiesfera. O diâmetro da 

entrada do ninho pode variar entre 4 e 10cm. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem 
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túnel/simples/plataforma”, “cavidade/com túnel/simples/plataforma”, “cavidade/sem 

túnel/cesto baixo” ou “cavidade/com túnel/cesto baixo”. Referências: Nutting (1883), 

Goeldi (1894), Euler (1900), Carriker Jr. (1910), Penard & Penard (1910), Skutch (1960), 

Slud (1964), Wetmore (1972), Willis & Eisenmann (1979), Marcus (1983), Pizo (1996), 

Sick (1997), Narosky & Salvador (1998), Oniki & Willis (2003), Antas (2009), Cockle et 

al. (2011, 2012), Sousa (2012), del Hoyo et al. (2014), Salvador (2014). 

 

 

 
Figura 205. Adulto de Colonia colonus próximo a um ninho de Furnarius rufus que estava 

sendo utilizado para reprodução. Cambuí, MG, Brasil. 17 de novembro de 2012. Imagem: 

Flávio Sousa. 
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Figura 206. Adulto de Colonia colonus diante da entrada do ninho. Caconde, SP, Brasil. 

04 de março de 2014. Imagem: Leonardo Marin Bonilha. 

 

 

 

4.1.10.7. SUBFAMÍLIA FLUVICOLINAE 

 

Myiophobus Reichenbach, 1850 

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776). Os ninhos dessa espécie são construídos na 

extremidade de ramos horizontais ou inclinados, sobre bambus, arbustos ou árvores (e.g. 
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Persea skutchii - Lauraceae, Cathormion sp. - Fabaceae, Melia sp. - Meliaceae, Schinus sp. 

- Anacardiaceae etc.). São semiesferas e estão fixados pelas bordas em forquilhas, entre 

50cm e 9 metros acima do solo, preferindo aqueles mais baixos, por volta dos 2m ou 

menos (Skutch 1960, Fraga 1983, Greeney et al. 2005c). Um ninho fotografado por 

Oliveira (2011) estava apoiado pela base em uma parte horizontal de um barranco (Figura 

213), sendo o único registro que encontramos desse comportamento para a espécie, que foi 

observada por várias pessoas e confirmam a identificação da espécie. Alguns materiais 

podem estar pendentes na parte inferior do ninho, alguns chegando aos 40cm de 

comprimento (Di Giacomo & López Lanús 1998). Os ninhos são construídos com hastes 

de gramíneas, radículas e fibras vegetais diversas, às vezes folhas, liquens e musgos, 

geralmente tudo unido com teias de aranha. A quantidade de musgos inseridos na parte 

externa do ninho pode variar (vide Figuras aqui apresentadas), alguns ninhos podem não 

conter esse material. Internamente são forrados principalmente com fibras vegetais mais 

finas do que aquelas usadas na construção do ninho, no geral, mas podem também utilizar 

painas ou penas (Devincenzi 1925). Sclater & Salvin (1879) citam que constrói seu ninho 

abaixo de ramos com folhas, que os protegem acima. São inúmeras as descrições de 

medidas para os ninhos da espécie. As médias de alguns ninhos foram: 7,8cm de diâmetro 

externo (n=7; entre 6,5 e 10cm), 4,3cm de diâmetro interno (n=6; entre 4 e 5cm), 7,3cm de 

altura externa (n=6; entre 5,5 e 10cm) e 3,9cm de altura interna (n=5; entre 3 e 4,6cm) 

(Ihering 1900, Pinto 1953, Narosky & Salvador 1998, MNON-5495, MNON-5502, COP-

Tyra033). Di Giacomo & López Lanús (1998) citam uma média de 7,4cm de diâmetro 

externo, 4,2cm de diâmetro interno, 6,5cm de altura externa e 3,7cm de altura interna, 

enquanto Knowlton (2010) cita 7,5cm de diâmetro externo (entre 6 e 8cm), 5cm de 

diâmetro interno, 6cm de altura externa (entre 5,5 e 6,5cm) e 5cm de altura interna. O 

ninho descrito por Leiva et al. (2004) é o mesmo apresentado em Pautasso (2002). É 
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possível que exista uma diferença entre os materiais usados nos ninhos das diferentes 

formas dessa espécie ao longo da sua distribuição, que pode ser pela disponibilidade de 

recursos locais ou pelo comportamento divergente entre as populações, visto que existem 

variações entre o uso de musgos e mesmo de penas no interior dos ninhos. Greeney et al. 

(2005c) citam que os ninhos por eles analisados estão de acordo com aqueles ao longo da 

distribuição da espécie, sendo as diferenças, como a quantidade de musgos usadas, 

provavelmente causadas por recursos locais. Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/forquilha”. Referências: Sclater & Salvin (1879), Taczanowski (1884), Sclater 

(1888), Ihering (1900), Hartert & Venturi (1909), Penard & Penard (1910), Devincenzi 

(1925), Friedmann (1927), Snethlage (1935), Belcher & Smooker (1937a), Pereyra 

(1938a), Pinto (1953), Gilliard (1959), Skutch (1960), Masramón (1969), Fraga (1983), 

Anjos (1984), De la Peña (1996a, 2005, 2013b, 2016), Di Giacomo & López Lanús (1998), 

Narosky & Salvador (1998), Höfling & Camargo (1999), Belton (2000), Pautasso (2002), 

Leiva et al. (2004), Greeney et al. (2005c), Knowlton (2010), Oliveira (2011), Schaaf et al. 

(2015). Museus: MNON-5495, MNON-5502, COP-Tyra015, COP-Tyra033. 
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Figura 207. Ninho de Myiophobus fasciatus com três ninhegos, em arbusto cerca de 1 

metro do solo em um brejo. Itapevi, SP, Brasil. 20 de dezembro de 2015. Imagem: Ricardo 

Henn S. Castro. 

 

 
Figura 208. Adulto de Myiophobus fasciatus no ninho. São Luiz do Paraitinga, SP, Brasil. 

14 de novembro de 2011. Imagem: Demis Bucci. 
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Figura 209. Ninho de Myiophobus fasciatus, cerca de 1,2m acima do solo. Itapoá, SC, 

Brasil. 19 de outubro de 2011. Imagem: Edson F. Da Veiga. 

 

 
Figura 210. Ninho de Myiophobus fasciatus. Inácio Martins, PR, Brasil. 26 de dezembro 

de 2014. Imagem: Elizeu Eduardo Czekalski. 
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Figura 211. Adulto de Myiophobus fasciatus no ninho. Vianópolis, GO, Brasil. 22 de 

novembro de 2015. Imagem: Joseferson Oliveira. 
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Figura 212. Ninho de Myiophobus fasciatus, cerca de 80cm acima do solo. Blumenau, SC, 

Brasil. 14 de outubro de 2012. Imagem: Lennon Tribes. 
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Figura 213. Ninho de Myiophobus fasciatus, construído em barranco, um caso “atípico” 

para a espécie, que, no entanto foi observado e identificado por três diferentes 

observadores. Ouro Preto, MG, Brasil. 08 de dezembro de 2011. Imagem: Juliana Oliveira. 

 

 

Myiophobus cryptoxanthus (Sclater, 1861). Nidifica em árvores, arbustos ou bambus (ex. 

Baccharis sp. - Asteraceae, Citrus sp. - Rutaceae, Phyllanthus sp. - Phyllanthaceae, 

Guadua sp. - Poaceae etc.) nas forquilhas horizontais disponíveis nas pontas dos ramos 

baixos, entre 50cm e 2,1m acima do solo. O ninho é uma semiesfera suspensa pelas bordas, 

feito principalmente com musgos e fibras vegetais finas. Externamente é “decorado” com 

algumas folhas secas e pequenos galhos finos, que se prendem nas teias de aranha que são 
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usadas na fixação do ninho no galho suporte e do material entre si. Pode, assim, formar 

uma cauda na parte inferior, algumas chegando a 8,5cm de comprimento (Greeney et al. 

2005c). Internamente é forrado com fibras vegetais finas, inflorescências de gramíneas ou 

poucos liquens. A média de três ninhos foi: 8,3cm de diâmetro externo (entre 8 e 9cm), 

4,5cm de diâmetro interno, 7cm de altura externa (entre 6 e 8cm) e 4,3cm de altura interna 

(entre 3,5 e 5,5cm) (Kiff et al. 1989, Greeney et al. 2005c). Simon & Pacheco (2005): 

“cesto baixo/forquilha”. Referências: Kiff et al. (1989), Greeney et al. (2005c). 

 

Myiophobus flavicans (Sclater, 1861). A única descrição de ninho conhecida foi feita em 

Hilty & Brown (1986), sendo os ninhos semiesféricos e feitos com raízes, finos cipós e 

internamente forrados com penas. A análise de dois ninhos disponíveis na Coleção Phelps 

(Tyra030 e Tyra031) apresentaram os seguintes resultados. COP-Tyra030 (Figuras 214 e 

215): pelas anotações da etiqueta, o ninho foi coletado em El Blanquito, PN Yacambu, 

Estado de Lara, Venezuela. Cerca de 1700m de altitude. Estava em um arbusto delgado e 

alto, entre dois ramos delgados cerca de 2,5 metros acima do solo. O interior do ninho 

apresentou fibras secas, plumas e escamas de samambaias. Havia dois filhotes bem grandes 

em maio de 2008. Coletor: Juan Carlos Orteyza. Pela análise do ninho feita por nós 

(MAC), o mesmo apresenta forma de semiesfera com a parte inferior alongada, formando 

uma cauda, e parece ter sido construído em um ângulo de 45°, de forma que o 

prolongamento não fica pendurado, mas sim acompanhando o galho onde está fixado. Foi 

feito externamente com musgos, provavelmente verdes quando construído, e internamente 

com fibras vegetais e penas. Mediu 8,5 por 11cm de diâmetro externo, 4,9 por 5,9cm de 

diâmetro interno, 10cm de altura externa mais 10cm de prolongamento de musgos 

formando a cauda e 3,3cm de altura interna. COP-Tyra031 (Figuras 216 e 217): pela 

etiqueta, ninho coletado em El Blanquito, PN Yacambu, Estado de Lara, Venezuela, entre 
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1350-1500m acima do nível do mar, em junho de 2008. Coletado por Maria Gonzalez. Pela 

nossa análise (MAC), o ninho possui forma semiesférica e está apoiado sobre uma 

forquilha de ramos finos (o mais espesso mede 2,1mm). É uma forquilha onde um ramo 

central sai em angulo, estando o ninho apoiado abaixo também sobre esse ramo central. O 

ninho foi construído com fibras vegetais finas e por fora recoberto com porções de musgos 

e alguns liquens, há também folhas, pedaços de gravetos e raras painas. O interior foi 

forrado apenas com fibras vegetais finas, que lembram hastes de gramíneas. Um pouco de 

teia de aranha parece ter sido usada na fixação do ninho na forquilha. Mediu 8cm de 

diâmetro externo, 4 por 4,3cm de diâmetro interno, 10cm de altura externa, somando-se a 

cauda, e 3,4cm de altura interna; a parede desse ninho mediu cerca de 16mm de espessura. 

Um terceiro ninho dessa espécie presente na coleção Phelps (COP-Tyra033 - Figura 218), 

apresentava os mesmos materiais de construção, porém não foi medido por estar com suas 

proporções modificadas pelo acondicionamento. Diferente das outras espécies do gênero, o 

ninho dessa espécie parece ser mais apoiado pela base do que pelas bordas nas forquilhas. 

Embora o ninho COP-Tyra33 (Figura 218) esteja suspenso. De certa forma o ninho se 

assemelha mais aos de M. cryptoxanthus do que de M. fasciatus. Simon & Pacheco (2005): 

“cesto baixo/base”, “cesto baixo/forquilha” e “cesto alto/forquilha”; poderíamos ainda 

indicar o tipo “cesto alto/base”, esse não indicado por Simon & Pacheco (2005). 

Referências: Hilty & Brown (1986). Museus: COP-Tyra030, COP-Tyra031, COP-

Tyra033. 
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Figura 214. Vista superior do ninho de Myiophobus flavicans, El Blanquito, Parque 

Nacional Yacambu, Estado de Lara, Venezuela e depositado no Museu Phelps (COP-

Tyra030), Caracas, Venezuela. Imagem: Marco A. Crozariol. 

 

 
Figura 215. Vista superior do ninho de Myiophobus flavicans, El Blanquito, Parque 

Nacional Yacambu, Estado de Lara, Venezuela e depositado no Museu Phelps (COP-

Tyra030), Caracas, Venezuela. Imagem: Marco A. Crozariol. 



430 
 

 
Figura 216. Vista lateral do ninho de Myiophobus flavicans, El Blanquito, Parque 

Nacional Yacambu, Estado de Lara, Venezuela e depositado no Museu Phelps (COP-

Tyra031), Caracas, Venezuela. Imagem: Marco A. Crozariol. 

 

 
Figura 217. Vista superior do ninho de Myiophobus flavicans, El Blanquito, Parque 

Nacional Yacambu, Estado de Lara, Venezuela e depositado no Museu Phelps (COP-

Tyra031), Caracas, Venezuela. Imagem: Marco A. Crozariol. 
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Figura 218. Vista superior do ninho de Myiophobus flavicans e depositado no Museu 

Phelps (COP-Tyra033), Caracas, Venezuela. Imagem: Marco A. Crozariol. 

 

 

Myiophobus phoenicomitra (Taczanowski & Berlepsch, 1885). Descrição de ninho não 

encontrada. 

 

Myiophobus inornatus Carriker, 1932. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Myiophobus roraimae (Salvin & Godman, 1883). Descrição de ninho não encontrada. 
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Silvicultrix Lanyon, 1986 

Silvicultrix frontalis (Lafresnaye, 1847). Ninhos construídos em locais com sub-bosque 

dominado por Chusquea scandens (Poaceae) em matas com cerca de 20m de altura e 

muitas epífitas. Um ninho foi construído em uma cortina de musgo que pendia abaixo de 

um tronco horizontal que se estendia para fora de uma encosta. Estava 50cm abaixo do 

tronco e 1,9m acima da encosta íngreme. Internamente aos musgos foi construída uma 

semiesfera, que ficou parcialmente coberta com musgos e briófitas. O ninho parecia 

finalizado, porém não continha nenhum tipo de forro interno. Externamente o ninho mediu 

14,2cm de comprimento [altura?], 10,6cm de largura e 10,4cm de profundidade. Estava 

suspenso abaixo do ninho, formando uma cauda, 23cm de musgos que pendiam 

naturalmente do alto do ninho. A entrada mediu 3,7cm de altura por 5cm de largura. A 

semiesfera interna mediu 6,6cm de diâmetro externo e 5,7cm de altura interna. Os 

diâmetros internos da semiesfera são iguais às medidas da entrada do ninho. A descrição 

presente em del Hoyo et al. (2014) que cita que o ninho da espécie é uma semiesfera aberta 

colocado dentro de cavidade ou entre as raízes que se projetam do barranco na beira de 

penhascos, em arbusto de Espeletia sp. (Asteraceae), pode estar errada (seg. Miller & 

Greeney 2008). Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente”. Referências: 

Miller & Greeney (2008), del Hoyo et al. (2014). 

 

Silvicultrix jelskii (Taczanowski, 1883). Apenas um ninho conhecido e descrito como 

suspenso em cortina natural de musgos e epífitas que crescia em uma liana quase vertical, 

3,5m acima do nível do solo. Lembra no aspecto geral um ninho suspenso com entrada 

lateral, tendo a forma de “pêndulo”, verticalmente alongado. Embora tenha sido construído 

num musgo já presente, as laterais e base do ninho foram decoradas com o mesmo musgo, 

particularmente concentrado para fora a partir da entrada, dando a impressão de uma 
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grande moita pendente de musgos. Foi quase completamente feito com musgo verde, 

apenas forrado com pequenos pedaços de liquens pretos e brancos que foram pressionados 

para dentro da área que compunha a câmara oológica. A estrutura como um todo mediu 

externamente 44cm de altura, 15cm de diâmetro de largura na base e afunilando para 

aproximadamente 10cm de largura no topo. A área construída mediu 19,5cm de altura e 

11cm de diâmetro na base, sendo então uma semiesfera parcialmente coberta. Os musgos 

se estendiam em um dos lados até acima do “copo” em apenas ¾ da altura do interior do 

ninho, fazendo com que o mesmo não fosse completamente fechado dos dois lados. A 

semiesfera interna que forma o forro da câmara oológica mediu internamente 5,5cm de 

diâmetro por 3,4cm de altura e não apresentava uma borda. A câmara, acima do nível da 

semiesfera, mediu 7cm. A entrada do ninho é do mesmo tamanho que o diâmetro interno 

da semiesfera e da altura da câmara. Simon & Pacheco (2005): 

“fechado/ovalado/pendente”. Referências: Miller & Greeney (2008). 

 

Silvicultrix pulchella (Sclater & Salvin, 1876). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Silvicultrix diadema (Hartlaub, 1843). Ninho encontrado entre 1,2 e 1,5m acima do solo, 

na lateral de árvores cobertas com musgos, construído dentro de “cortinas” verticais de 

musgos que pendem abaixo da copa (ex. em uma liana horizontal), normalmente em uma 

área naturalmente perturbada e dominada por Chusquea sp. (Poaceae). Um ninho estava 

cerca de 10m de um riacho. O ninho é espesso, fechado e, por vezes também possuí 

briófitas, com entrada lateral inferior e forrado internamente com penas. Como o ninho é 

inserido numa cortina de musgos apresenta um aspecto globular, porém parte da cobertura 

do ninho está presente de forma natural não sendo, portanto, construído pela ave. 

Externamente dois ninhos mediram: 10,3 e 15cm de altura, 6,8 e 9,5cm de largura e 12,2 e 
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11,5cm de profundidade, respectivamente. A abertura da entrada de um ninho mediu 6,6cm 

de altura por 3,7cm de largura. A semiesfera interna é rasa e mediu 2,5cm de altura interna, 

sendo a largura da entrada aproximadamente do mesmo tamanho do diâmetro interno da 

semiesfera, que mede 3,8cm de comprimento [altura ou profundidade?] por 3,5cm de 

largura. Simon & Pacheco (2005): “fechado/ovalado/pendente”. Referências: Sclater & 

Salvin (1879), Taczanowski (1879, 1884), Greeney & Nunnery (2006), Miller & Greeney 

(2008). 

 

 

Colorhamphus Sundevall, 1872 

Colorhamphus parvirostris (Gould & Gray, 1839). Os ninhos dessa espécie são 

construídos em altura relativamente baixa, entre 50cm e 3m acima do solo, construído em 

Chusquea culeou (Poaceae), Ribes sp. (Grossulariaceae), Azara microphylla (Salicaceae), 

Berberis darwinii (Berberidaceae) e Nothophagus sp. (Nothofagaceae), em bosques de 

Nothofagus. O ninho é uma semiesfera feita com gramíneas, talos finos, folhas (ex. de 

Chusquea culeou), liquens e musgos, esse último o mais comum, embora alguns possam 

ser quase inteiramente feitos com gramíneas. São forrados internamente com finas 

gramíneas, pequenas raízes e penas; um registro de ninho forrado apenas com musgos. Os 

ninhos são apoiados entre bifurcações e aglomerações de galhos, algumas vezes 

ascendentes (Figuras 219 e 220). Medidas para três ninhos foram, respectivamente: 12, 11 

e 13cm de largura externa; 15, 6 e 10cm de altura externa; 6, 6 e 5,5cm de diâmetro interno 

por 4, 3 e 4,5cm de altura interna. Embora alguns autores questionem sobre a veracidade 

do ninho descrito por Zotta (1939) (vide Narosky & Salvador 1998) devido a suas 

proporções alargadas da parte externa, é possível que o mesmo seja apenas uma variação 

não usual para a espécie. Pela arquitetura, seu ninho pode ser classificado como “cesto 
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baixo/base”, “cesto baixo/forquilha” e “cesto alto/forquilha”, pela proposta de Simon & 

Pacheco (2005). O tipo “cesto alto/base” também se encaixaria para a espécie, mas esse 

tipo não é considerado por esses autores. Referências: Zotta (1939), Marin et al. (1989), 

Casas et al. (1990), Chesser & Marín (1994), Narosky & Salvador (1998), De la Peña 

(2005, 2013b, 2016), Spinuzza et al. (2009), Maley et al. (2011), Altamirano et al. (2012). 

 

 

 
Figura 219. Vista lateral do ninho de Colorhamphus parvirostris. Neuquén, Argentina. 

Janeiro 2009. Imagem: Jorge Martín Spinuzza. 
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Figura 220. Vista superior do ninho de Colorhamphus parvirostris. Neuquén, Argentina. 

Janeiro 2009. Imagem: Jorge Martín Spinuzza. 

 

 

Ochthoeca Cabanis, 1847 

Ochthoeca cinnamomeiventris (Lafresnaye, 1843). Os ninhos dessa espécie são na maioria 

das vezes construídos em fendas de rochas de paredes verticais (um registro atrás de 

cachoeira), podendo ser construído em situação similar, porém em barranco e não em 

rocha. Um estava inserido em um grande aglomerado de epífitas e musgos (1,5 por 2m de 

altura). del Hoyo et al. (2014) citam que ocasionalmente pode ser colocado em arbusto, 

fato que não parece verdadeiro. Os ninhos são sempre suportados total ou parcialmente 

pela base, alguns podem estar sobre uma camada natural de musgos, com até 12 cm de 

espessura. São sempre construídos adjacentes a córregos largos (entre 3-10m), variando 

entre 0,9 e 5m acima da superfície da água, com média de 1,8m. Ninhos nunca foram 
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encontrados em córregos mais estreitos (de 1-3m). O ninho é uma semiesfera feita de 

musgos, densamente forrado com escamas de samambaia vermelho-amarronzadas. A 

média externa de oito ninhos foi de 10,8 ± 1,5cm de largura por 7,8 ± 1,4cm de altura, a 

média interna foi 5,6 ± 0,7cm de largura por 4,0 ± 0,4cm de altura (Greeney 2007). Pelo 

menos um ninho foi construído acima de dois ou três outros ninhos antigos, provavelmente 

da mesma espécie. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. 

Referências: Ridgely & Gaulin (1980), Hilty & Brown (1986), Greeney (2007). 

 

Ochthoeca rufipectoralis (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Ninho é uma semiesfera de 

musgos forrado com painas e feito sobre saliências rochosas, muitas vezes protegidos 

acima por árvores atrofiadas. Uma imagem, aparentemente em nicho de rocha, em 

Londoño (2014). Referências: Todd & Carriker Jr. (1922), Londoño (2014). 

 

Ochthoeca fumicolor Sclater, 1856. Um ninho aparentemente em construção cerca de 

4000m de altitude em área de Polylepis (Rosaceae) na Venezuela. Era uma semiesfera 

forrada com pelo de coelho em uma cavidade de Espeletia sp. (Asteraceae) que 

apresentava cerca de 5 a 7cm de profundidade e se abria onde as folhas mortas cobriam o 

talo. A cavidade estava 20cm acima do solo e pode ter sido escavado pela própria ave. 

Outro ninho aparentemente completo foi construído em um nicho de um barranco a cerca 

de 3000m de altitude e estava forrado com material vegetal (talvez de Espeletia sp.). Uma 

imagem do ninho em Londoño (2014). Referências: Vuilleumier & Ewert (1978), 

Londoño (2014). 

 

Ochthoeca oenanthoides (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Dois ninhos descritos. O 

primeiro em um barranco na beira de um córrego seco em uma área de Prosopis ferox 
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(Fabaceae) e arbustos de Larrea sp. (Zygophyllaceae), a 2,4m do solo numa cavidade 

natural do barranco, que tinha 6m de altura. O segundo estava em uma pequena cavidade, 

2m acima do solo, na borda de uma ladeira com matagal e pastagem com drenagem de 

água erodida. Ambos apresentavam formato semiesférico. Um foi construído com gravetos 

(principalmente de Prosopis sp.), além de outros elementos vegetais herbáceos e forrado 

internamente com penas, que alcançavam a borda da semiesfera. O outro foi construído 

com abundante material vegetal, incluindo Stipa ichu (Poaceae), espinhos de cactos e 

Tillandsia usneoides (Bromeliaceae), no centro e na base do ninho. Mediram 15 e 16,2cm 

de diâmetro externo e 5 e 7,5cm de diâmetro interno, respectivamente. Um ninho mediu 

5cm de altura [aparentemente, externa]. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem 

túnel/cesto baixo”. Referências: Ordano (1998), Martinez (2011). 

 

Ochthoeca piurae Chapman, 1924. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Ochthoeca leucophrys (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Apenas um ninho conhecido que 

foi encontrado em uma ravina úmida e profunda onde corre um pequeno córrego em área 

de pastagem alto-andina. O ninho estava no barranco desse córrego a 1,7m do solo dentro 

de uma moita de gramíneas. O ninho era bem elaborado e de coloração parda, feito 

totalmente com palhas finas apresentando forma semiesférica, bastante oculto. O interior 

foi quase totalmente forrado com plumas, pelos brancos e algumas mechas de lã, 

apresentando um tom geral mais branquicento do que o restante do ninho. Mediu 11cm de 

diâmetro externo, 6cm de diâmetro interno, 8cm de altura externa e 6cm de altura interna. 

Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: Narosky & 

Salvador (1998). 
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Ochthoeca salvini Taczanowski, 1877. Ninho descrito em Lanyon (1986) como sendo uma 

semiesfera, selada sobre um galho horizontal com bifurcação, cerca de 5m acima do solo. 

É construído com finas gramíneas e forrado internamente com penas. Willians (2007) não 

descreve ninho, mas apresenta uma imagem feita por Heinz Plenge. Por essa imagem 

aparentemente a espécie usa teia de aranha pra fixação do material no ninho e no galho 

suporte, bem como parece ser um ninho raso. Pela arquitetura, seu ninho pode ser 

classificado como “cesto baixo/forquilha/base” ou “cesto baixo/base”, segundo propostas 

de Simon & Pacheco (2005). Referências: Lanyon (1986), Willians (2007). 

 

 

Sublegatus Sclater & Salvin, 1868 

Sublegatus arenarum (Salvin, 1863). Nas características gerais o ninho pode relembrar 

aqueles dos gêneros Elaenia e Pyrocephalus, porém menor, principalmente quando 

comparado ao tamanho da ave que o construiu. É um ninho arrumado e compacto, embora 

bastante frágil, fixado em árvores ou arbustos entre 2 e 6 metros acima do solo. Tem forma 

de semiesfera e está selado sobre um galho horizontal, usualmente numa forquilha onde 

pode obter maior base de fixação. São construídos com pequenos pedaços de finas cascas 

secas e hastes de plantas (e.g. gramíneas - Poaceae), unidos com muita teia de aranha, 

forrado internamente com poucas penas macias. Dois ninhos mediram externamente 6,5 e 

7,5cm de diâmetro por 2,5 e 4cm de altura, respectivamente. Um mediu 1,3cm de altura 

interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. 

Referências: Cherrie (1916), Wetmore (1972), Silveira (2012), del Hoyo et al. (2014). 

 

Sublegatus obscurior Todd, 1920. Ninho pouco conhecido, tem forma de semiesfera, 

fixado normalmente pela base e laterais em forquilha horizontal (vide Figuras 221 e 222), 
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cerca de 8m do solo em área de floresta. É intensamente recoberto com teias de aranha na 

sua parte externa. Assim como o ninho de S. arenarum e S. modestus, seu ninho é pequeno 

para o tamanho do adulto que o construiu. Referências: Greeney et al. (2004a), Pinto 

(2010a, 2010b). 

 

 

 

 

Figura 221. Adulto de Sublegatus obscurior no ninho. Porto Velho, RO, Brasil. 28 de 

junho de 2010. Imagem: Felipe Pinto. 
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Figura 222. Filhote de Sublegatus obscurior no ninho. Porto Velho, RO, Brasil. 28 de 

junho de 2010. Imagem: Felipe Pinto. 

 

 

 

Sublegatus modestus (Wied, 1831). Ninho em árvores ou arbustos (ex. Prosopis sp., 

Geoffroea sp. e Erythrina crista-galli - Fabaceae,) entre 1 e 4m acima do solo. O ninho 

possui formato semiesférico, bem menor que o tamanho da ave, e está selado sobre ou 

entre forquilhas horizontais ou verticais de galhos grossos, muito bem camuflado (vide 

Figuras 223, 224 e 225). Embora possa estar apoiado com toda sua parte inferior no 

substrato (quando em forquilhas ascendentes), na maioria das vezes seu ninho está 

encaixado no vão entre as forquilhas, preso também pelas laterais. Pode relembrar os 

ninhos de Elaenia, Pyrocephalus e Suiriri. É feito com liquens, musgos, nervuras de 

samambaias, fibras vegetais e materiais macios, como lã. Externamente são recobertos com 

liquens ou casca de árvores, normalmente retirados da própria árvore do ninho, tudo muito 

bem unido com teias de aranha. Internamente está forrado com lã (de ovelha) ou outras 
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substâncias algodoadas, como paina. As médias das medidas de ninhos foram: 5,18cm (n= 

5; variando entre 3,5 e 7cm) de diâmetro externo; 2,57cm (n=4; entre 1 e 4cm) de altura 

externa; 3,96cm (n=3; entre 3,9 e 4cm) de diâmetro interno e; 1,77cm (n=4; entre 1,5 e 

2cm) de altura interna. Belton (2000) cita a descrição de um ninho como “quase globular 

com abertura lateral baixa”, muito provavelmente pertencente à outra espécie, talvez 

Camptostoma obsoletum. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”, “cesto 

baixo/lateral” e “cesto baixo/forquilha”. Referências: Hartert & Venturi (1909), Belcher & 

Smooker (1937a), De la Peña (1979, 2005, 2013b, 2016), Narosky et al. (1990), Narosky 

& Salvador (1998), Belton (2000), Mezquida (2002), Pautasso (2002), Di Giacomo (2005), 

Marini et al. (2012), Lopes et al. (2013). 

 

 
Figura 223. Adulto de Sublegatus modestus diante do pequeno ninho, com filhote. 

Potengi, CE, Brasil. 15 de dezembro de 2013. Imagem: Jefferson Bob. 
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Figura 224. Adulto de Sublegatus modestus alimentando filhote no ninho. Dois Irmãos dos 

Buriti, MS, Brasil. 24 de setembro de 2012. Imagem: Cal Martins. 

 

 
Figura 225. Adulto de Sublegatus modestus no ninho, cerca de 1m do solo. Estrela do 

Indaiá, MG, Brasil. 24 de outubro de 2014. Imagem: Ricardo Mendes. 
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Pyrocephalus Gould, 1839 

Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783). Gênero monotípico (porém, vide proposta recente 

de desmembramento das subespécies em Carmi et al. 2016) que possui hábitos 

reprodutivos muito bem conhecidos. Nidifica em árvores e arbustos (ex. Prosopis sp., 

Acacia sp. e Erythrina crista-galli - Fabaceae, Cordia alba - Boraginaceae, Salix sp. - 

Salicaceae, Acer sp. - Sapindaceae, Sapium glandulosum - Euphorbiaceae, Celtis tala - 

Cannabaceae, Cupressus sp. - Cupressaceae), muitas vezes isoladas, bem como também 

em mourões. Normalmente o ninho é feito numa altura mais baixa, entre 2 e 5m acima do 

solo, porém, pôde-se encontrar registros dos 50cm até os 18m de altura. Seu ninho é uma 

semiesfera normalmente selado sobre galhos grossos bifurcados e horizontais, porém, 

alguns ninhos estão entre forquilhas verticais. Alguns ninhos que são fixados entre 

forquilhas, tendem a ter suas bordas apenas um pouco acima dos ramos laterais em que 

estão fixados, fazendo com que fique bastante camuflado, como um prolongamento 

alargado do próprio galho. Sclater & Salvin (1873) citam ninho em oco de árvores mortas. 

Usa como base na construção raízes e outras fibras vegetais maleáveis, podendo também 

utilizar alguns gravetos mais rígidos (Figura 226). Recobre o lado externo com liquens, 

cascas de árvores, ocasionalmente musgos e painas, tudo bem unido com teias de aranha. 

Interiormente é forrado com painas, pelos, lã etc., no entanto, aparentemente, pena é o 

material mais frequente, embora isso possa variar. Fios de nylon foram encontrados em um 

ninho. Pode utilizar fezes de animais domésticos para auxiliar na fixação do ninho no 

galho suporte (Knowlton 2010). A média de alguns ninhos foi: 7,31cm (n=4; entre 5,5 e 

8,5mm) de diâmetro externo; 4,37cm (n=4; entre 2,5 e 6cm) de altura externa; 4,6cm (n=4; 

entre 3,2 e 5cm) de diâmetro interno e; 2,47cm (n=4; entre 1,7 e 3cm) de altura interna. 

Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”, “cesto baixo/lateral” e “cesto 

baixo/forquilha”. Referências: Hudson (1872), Lawrence (1874), Sclater & Salvin (1879), 
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White (1882), Barrows (1883), Taczanowski (1884), Sclater (1888), Euler (1900), Ihering 

(1900), Rothschild & Hertert (1902), Hartert & Venturi (1909), Penard & Penard (1910), 

Cherrie (1916), Gifford (1919), Serié & Smyth (1923), Devincenzi (1925), Wilson (1926), 

Friedmann (1927), Snethlage (1928), Bent (1942), Anderson & Anderson (1948), 

Friedmann & Smith Jr. (1950), Crouch (1959), Marchant (1960), Masramón (1969), 

Borrero (1972), Olivares & Munves (1973), Short (1975), Fraga (1977), Ramo & Busto 

(1984), Mason (1985), De la Peña (1996a, 2005, 2013b, 2016), Baicich & Harrison (1997), 

Sick (1997), Narosky & Salvador (1998), Höfling & Camargo (1999), Belton (2000), 

Pautasso (2002), Mezquida (2002), Fiorini & Rabuffetti (2003), Leiva et al. (2004), 

Benson (2005), Di Giacomo (2005), Ellison (2008), Maugeri (2009), Knowlton (2010), 

Lüthi (2011). 

 

 
Figura 226. Ninho de Pyrocephalus rubinus. Ponta Grossa, PR, Brasil. 06 de dezembro de 

2011. Imagem: Renerio Almeida. 
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Fluvicola Swainson, 1827 

A “espécie” Fluvicola albiventer foi, e ainda é, considerada por muitos autores como 

subespécie de F. pica. Assim, muitas publicações trazem suas descrições indicando como 

pertencente a F. pica. Para evitar confusões, a localidade de cada ninho descrito foi 

verificada, já que elas possuem distribuição disjunta. 

 

Fluvicola pica (Boddaert, 1783). Ninhos são construídos em áreas pantanosas ou beira de 

lagoas, normalmente sobre arbustos ou pequenas árvores isoladas (ex. Mimosa sp. - 

Fabaceae, Echinodorus paniculatus - Alismataceae) a menos de 1m do solo ou da 

superfície água; raramente constrói em árvores maiores, um ninho foi encontrado a 5m de 

altura (em uma Erythrina - Fabaceae, na beira de um lago). Parecem preferir como suporte 

para o ninho, vegetais munidos com espinhos ou acúleos. O ninho está apenas encaixado 

sobre as forquilhas e possui formato globular, com uma entrada lateral arredondada 

presente na porção superior do ninho. A entrada está coberta acima com um alpendre. É 

construído com hastes de gramíneas, raízes e, algumas vezes painas, tudo isso bem 

entrelaçado com teias e casulos de aranha. Internamente é forrado com grande quantidade 

de plumas, principalmente de coloração branca, e algumas painas. Os ninhos medem cerca 

de 13,5cm de altura externa, 9cm de largura externa, 9cm de profundidade e 4,5cm no 

diâmetro da abertura. A descrição do ninho feita por Todd & Carriker (1922) como “cup-

shaped estructure” [estrutura em forma de copo] provavelmente não se trata da presente 

espécie. Simon & Pacheco (2005): “fechado/esférico/base”, “fechado/esférico/forquilha”, 

“fechado/ovalado/base” ou “fechado/ovalado/forquilha”. Referências: Ihering (1902), 

Penard & Penard (1910), Todd & Carriker Jr. (1922), Young (1925, 1929), Belcher & 

Smooker (1937a), Friedmann & Smith (1950), Haverschmidt (1950a, 1965), Gilliard 



447 
 

(1959), Borrero (1973), Herrero & Barrenechea (1980), Ramo & Busto (1984), Cruz & 

Andrews (1989, 1997). Museus: COP-Tyra010, COP-Tyra008. 

 

Fluvicola albiventer (Spix, 1825). Ninhos construídos em áreas alagadas ou margens de 

lagos, normalmente acima da água a baixa altura, construídos em arbustos ou pequenas 

árvores (ex. Mimosa sp., Erythrina crista-galli, Geoffroea sp. e Acacia caven - Fabaceae, 

Solanum glaucophyllum - Solanaceae). Estão apoiados sobre os galhos em forquilhas e 

possuem formato globular com uma entrada lateral superior (Figuras 227 e 228), além de 

possuir um alpendre sobre a entrada (um mediu 30mm). É feito com hastes de gramíneas 

secas, pequenas raízes, raminhos com folhas, painas e casulos de aranha; alguns ninhos 

estão muito bem recobertos externamente com painas e outros materiais algodoados. São 

forrados internamente com penas e painas. Medidas médias dos ninhos foram: 8,6cm de 

altura externa (n= 3; entre 7 e 11cm); 12,5cm de profundidade externa (n=3; entre 10 e 

14cm); 7cm de largura externa (n=1) e; para a abertura de entrada 4,8cm de altura (n=3; 

entre 4,5 e 5,5cm) por 4,5cm de largura (n=3; entre 3,4 e 5cm). Simon & Pacheco (2005): 

“fechado/esférico/base”, “fechado/esférico/forquilha”, “fechado/ovalado/base” ou 

“fechado/ovalado/forquilha”. Referências: Taczanowski (1884), Euler (1900), Hartert & 

Venturi (1909), Friedmann (1927), Snethlage (1928), Naumburg (1930), Harper (1935), 

Pereyra (1938), Narosky & Salvador (1998), Pautasso (2002), Leiva et al. (2004), Lima 

(2004), De la Peña (2005, 2013b, 2016), Di Giacomo (2005). Museu: MNON-5487. 
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Figura 227. Adulto de Fluvicola albiventer no ninho. Piracicaba, SP, Brasil. 26 de outubro 

de 2014. Imagem: Peterson Bachin. 
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Figura 228. Ninho de Fluvicola albiventer. Jati, CE, Brasil. 31 de julho de 2014. Imagem: 

Jullio Ferreira. 

 

 

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766). Embora a espécie seja mais comum próximo de 

corpos d’água, nidifica quase em qualquer ambiente, mesmo distante dela. O suporte de 

fixação do ninho também varia muito, indo de vegetação arbustiva e árvores (tanto nativas 

quanto exóticas) até construções antrópicas (ex. postes, interior de gomo de bambu-gigante 

Dendrocalamus giganteus - Poaceae, vasos em quintais etc.) (Figuras 232 e 233), porém, 

dificilmente está acima dos 3m de altura. Um ninho foi construído até mesmo no interior 

de uma cavidade de árvore (Figura 229). Essa quantidade de tipos de suportes também faz 

com que a forma de seus ninhos seja variável. Pacheco & Simon (1995) distinguem dois 

tipos de arquitetura: 1. apresenta forma alongada verticalmente e normalmente está 

associado à ninhos em situações de fixação mais precárias, como por exemplo cabos de 

energia e extremidades desfolhadas de galhos; 2. apresenta forma ovalada e normalmente 

são ninhos construídos em vegetação mais densa, como em árvores de Citrus sp. 
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(Rutaceae). Essa variação pode ocorrer, aparentemente, para um mesmo casal, dependendo 

então do tipo de local de construção. Independente da forma, o ninho possui uma entrada 

lateral, normalmente superior. Pacheco & Simon (1995) consideram também três camadas 

distintas: 1. presente apenas na parte superior do ninho e é feito com painas de Typha 

latifolia (Typhaceae), plásticos etc.; 2. camada central que engloba todo o ninho, é feita 

com raízes, talos e folhas secas, principalmente de gramíneas e; 3. revestimento interno, 

que abrange todo o interior da câmara oológica, feito quase exclusivamente com penas de 

contorno (às vezes apenas esse material) e painas. Alguns ninhos podem estar 

externamente bastante recoberto com musgos (Figura 231). As médias de tamanho para os 

ninhos podem ser resumidas como: ninhos alongados (n=12): 25,3cm de altura externa, 

14cm de largura externa, 12,6cm de profundidade e 3,5cm o diâmetro da abertura; Ninhos 

ovalados (n= 7): 9,4cm de altura externa, 11,3cm de largura externa, 12,3cm de 

profundidade e 3,5cm diâmetro da abertura. Simon & Pacheco (2005): 

“fechado/esférico/base”, “fechado/esférico/forquilha”, “fechado/ovalado/base”, 

“fechado/ovalado/forquilha”. Os tipos “fechado/alongado/base” ou 

“fechado/alongado/forquilha” também poderiam ser indicados para essa espécie, além do 

tipo “cavidade/sem túnel/fechado”, porém esses tipos não são propostos por Simon & 

Pacheco (2005). Referências: Euler (1900), Ihering (1900), Snethlage (1928), Decacour 

(1935), Lamm (1948), Erickson (1976), Pacheco & Simon (1995), Lima (2004), Buzetti & 

Silva (2008), Tomaz et al. (2009), Silva-Júnior & Melo (2009), Lopes et al. (2013). 
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Figura 229. Adulto de Fluvicola nengeta em um ninho construído no interior de uma 

cavidade. Lavras, MG, Brasil. 20 de fevereiro de 2008. Imagem: Aloysio Moura. 

 

 
Figura 230. Adulto de Fluvicola nengeta na entrada do ninho. Paudalho, PE, Brasil. 26 de 

outubro de 2014. Imagem: Helio Lourencini. 
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Figura 231. Ninho de Fluvicola nengeta. Morretes, PR, Brasil. 07 de fevereiro de 2016. 

Imagem: Anderson Warkentin. 

 



453 
 

 
Figura 232. Adulto de Fluvicola nengeta alimentando filhote no ninho. Santa Rita do 

Passa Quatro, SP, Brasil. 07 de março de 2011. Imagem: Gustavo Paterno. 

 

 
Figura 233. Casal de Fluvicola nengeta nidificando na base de um aro de cesta de 

basquetebol. Natal, RN, Brasil. 18 de junho de 2015. Imagem: Geovanne Pinheiro. 
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Arundinicola d’Orbigny, 1840 

Arundinicola leucocephala (Linné, 1764). Seus ninhos são construídos sobre galhos 

ramificados (Figura 234) em arbustos acima ou próximo da água, às vezes sobre mourões 

ou em juncos; um ninho encontrado no interior de uma cavidade de mourão (Figura 235). 

Possui forma globular com entrada lateral superior, apresentando um pequeno alpendre 

acima do orifício de entrada. É feito principalmente com hastes de gramíneas e painas (que 

varia muito em quantidade entre os ninhos) com algumas penas misturadas e seu interior é 

forrado com lã e principalmente penas. Um ninho mediu 5cm de altura externa, 8cm de 

largura externa, 9cm de profundidade e 4cm o diâmetro da entrada. Pode ser construído 

próximo de vespeiros. Simon & Pacheco (2005): “fechado/esférico/base”, 

“fechado/esférico/forquilha”, “fechado/ovalado/base”, “fechado/ovalado/forquilha”. O tipo 

“cavidade/sem túnel/fechado” poderia também ser indicado para a espécie, porém esse tipo 

não é proposto por Simon & Pacheco (2005). Referências: zu Wied (1831), Taczanowski 

(1884), Riker (1890), Euler (1900), Ihering (1900, 1902), Penard & Penard (1910), Cherrie 

(1916), Young (1925, 1929), Snethlage (1928, 1935), Belcher & Smooker (1937a), Lamm 

(1948), Mitchell (1957), Gilliard (1959), Haverschmidt (1965), Erickson (1976), Ramo & 

Busto (1984), De la Peña (1987 [apud. Narosky & Salvador (1998)], 2005, 2013b, 2016), 

Cruz & Andrews (1989), Sick (1997), Narosky & Salvador (1998), Lima (2004), Buzetti & 

Silva (2008), Antas (2009), Cestari (2012) Almeida & Anjos-Silva (2015). 

 



455 
 

 

Figura 234. Fêmea de Arundinicola leucocephala no ninho, cerca de 1,2 metros acima da 

água de uma represa. Rancharia, SP, Brasil. 12 de janeiro de 2008. Imagem: Isabel 

Pellizzer. 
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Figura 235. Fêmea adulta de Arundinicola leucocephala no ninho feito em uma abertura 

de mourão. Miranda, MS, Brasil. 23 de janeiro de 2014. Imagem: Juliana Casali. 
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Gubernetes Such, 1825 

Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818). Embora seja espécie comum e amplamente distribuída, 

quase nada está publicado sobre o seu comportamento reprodutivo. Chubb (1910) cita que 

os ninhos dessa espécie são feitos em touceiras densas de gramíneas em áreas pantanosas, 

enquanto Andors & Vuilleumier (1998) apenas citam que são feitos de Poaceae ou 

Cyperaceae [“grass or sedge clump”, no original]. Belmonte-Lopes (2008) cita, através de 

comunicação pessoal de Edwin O. Willis, um ninho em forma de taça, com três ovos e 

parasitado pelo chopim (Molothrus bonariensis - Icteridae), fixado em taboa (Typha 

dominguensis - Typhaceae) em um brejo. Em del Hoyo et al. (2014) é apenas informado 

que nidifica “apparently an open cup” [aparentemente em um copo aberto]. Erickson 

(1976) comenta sobre período reprodutivo, por ter observado um ninho sendo construído 

em Viçosa, SP, em outubro e filhote recém-saído do ninho em dezembro. De la Peña 

(2016) cita breves informações feitas por Uranga, que observou um ninho em 14 de 

novembro de 2010 em uma área semi-inundada, 50cm acima do solo. Esse ninho 

apresentou formato semiesférica feita com “tallos” e raízes, externamente com algumas 

folhas de “totora”; apresenta imagens no trabalho. Por último, Heming et al. (2016) 

descrevem o ninho, como tendo forma de semiesfera, feito 82cm acima do solo em área de 

brejo, no meio de uma touceira de Saccharum sp. (Poaceae). O ninho mediu 15cm de 

largura externa, 10,5cm de altura externa, 10cm de largura interna e 6,5cm de altura 

interna, com o lado externo feito com hastes de gramíneas finas e internamente com finas 

raízes, hastes de gramíneas e peles de serpente (Colubridae e Viperidae). Conseguimos, 

além das informações acima citadas, alguns dados inéditos sobre os hábitos reprodutivos 

da espécie, gentilmente cedidos por Thomaz Tozzi Raso e Anita Studer, que serão 

descritos adiante. Observações de Tomaz T. Raso, Geiser Trivelato e Juliana Furlani: no 

município de Jacutinga, MG, um exemplar carregando material no bico (Figura 236) para o 
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meio de uma touceira, provavelmente de capim-braquiária (Brachiaria sp. - Poaceae), em 

19 de setembro de 2009. O ninho estava sendo construído próximo ao solo, em uma área 

seca e de inclinação suave, ao lado de um brejo. Observações de Anita Studer (que serão 

publicados com maiores detalhes em breve): ninhos situados em moitas de ervas ou capim, 

normalmente denso, acima da água ou do solo, entre 30cm e 1,5 metros de altura. Possui 

forma semiesférica (Figura 237), feito com ervas secas, radiceles e frequentemente inserem 

mudas de serpente. Foram também encontrados fragmentos de plásticos, papeis e cordões 

de nylon em alguns ninhos. A média da medida de 10 ninhos foi: 23cm de diâmetro 

externo, 9cm de diâmetro interno, 16cm de altura externa e 6cm de altura interna. Simon & 

Pacheco (2005): “cesto baixo/base”. Referências: Chubb (1910), Erickson (1976), Andors 

& Vuilleumier (1998), Belmonte-Lopes (2008), del Hoyo et al. (2014), De la Peña (2016), 

Heming et al. (2016). 
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Figura 236. Adulto de Gubernetes yetapa carregando material para construção do ninho. 

Jacutinga, MG, Brasil. 19 de setembro de 2009. Imagem: Geiser Trivelato. 
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Figura 237. Adulto de Gubernetes yetapa no ninho. Arcos, MG, Brasil. Imagem: Anita 

Studer. 

 

 

Alectrurus Vieillot, 1816 

Alectrurus tricolor (Vieillot, 1816). Não foi possível encontrar nenhuma descrição 

consistente sobre o ninho da espécie. Apenas del Hoyo et al. (2014) cita “nest a neat grassy 

cup, hidden on or near ground” [ninho é um copo puro de gramíneas, escondido no solo ou 

próximo dele]. Porém, Buzzetti & Silva (2008) apresentam algumas imagens do ninho da 

espécie (segundo os próprios autores, provavelmente as primeiras conhecidas). O ninho é 

uma semiesfera construída entre uma moita de capim (Figura 238), de alguma forma 

coberto por cima pelas folhas da mesma moita e que parecem ter sido ajeitadas pela 

própria ave. Foi construído com raízes e folhas de gramíneas secas, revestido internamente 

com poucas penas. Referências: Buzzetti & Silva (2008), del Hoyo et al. (2014). 

 



461 
 

 

Figura 238. Ninho de Alectrurus tricolor, com ninhegos. Itirapina, SP, Brasil. Imagem: 

José Carlos Motta-Junior. 

 

 

Alectrurus risora (Vieillot, 1824). Os ninhos dessa espécie são feitos abaixo e/ou entre 

moitas de gramíneas (em algumas regiões principalmente em moitas de Imperata 

brasiliensis, mas também há registros de nidificação em Paspalum plicatulum, 

Andropogon selloanus, Eustachys distichophylla, Elionurus muticus e Schizachyrium 

spicatum - Poaceae), a maioria em áreas de pastagens, mas também em banhados. O ninho, 

que pode ser encontrado do solo até cerca de 90cm de altura (quando área recém queimada 

nidifica mais baixo entre 10-15cm), possuí forma de semiesfera pouco profunda, bem 

compacta e limpa. É construído externamente com capim seco, inflorescências de 

gramíneas, raízes e talos herbáceos. Internamente é forrado, na maioria das vezes, com 

penas, mas pode usar também pequenas raízes, fibras vegetais finas, pelos de animais 



462 
 

silvestres e mudas de serpentes e lagartos; esse material pode ser inserido mesmo durante a 

incubação. De maneira bastante irônica não pudemos encontrar medidas para os ninhos 

dessa espécie, mesmo com trabalhos que estudaram até 470 ninhos (ex. Lower et al. 2008). 

Pela análise de algumas imagens, podemos considerar os ninhos, baseando-se em Simon & 

Pacheco (2005), como do tipo “cesto baixo/base”. Referências: Gibson (1885 [apud. 

Narosky & Salvador (1998)]), Sclater (1888), Holland (1893), Ihering (1900), Hartert & 

Venturi (1909), Pereyra (1938), Narosky & Salvador (1998), Di Giacomo & Di Giacomo 

(2004), Di Giacomo (2005), Lower et al. (2008), Di Giacomo et al. (2011a, 2011b). 

 

 

Lessonia Swainson, 1832 

Lessonia rufa (Gmelin, 1789). Ninho construído em pequenos nichos de barrancos de rios 

ou morros, no solo, abaixo de moitas ou arbustos (ex. Acaena sp.  - Rosaceae, Stipa sp. - 

Poaceae e Quinchamalium sp. - Schoepfiaceae). Pode estar protegido acima não pela 

vegetação, mas por uma rocha, por exemplo (Narosky & Salvador 1998). É feito com 

radículas e folhas de gramíneas, internamente forrado com penas. Os ninhos medem em 

média 8cm de diâmetro externo (n=3; variando entre 6,5 e 10cm), 5cm de diâmetro interno 

(n=3), 6,5cm de altura externa (n=1) e 4,2cm de altura interna (n=3; entre 4 e 4,6cm) 

(Narosky & Salvador 1998). O ninho descrito por White (1882) como fechado e suspenso 

sobre a água é um erro. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cavidade/sem 

túnel/cesto baixo”. Referências: Germain (1860), White (1882), Pässler (1922), Peters 

(1923), Hellmayr (1932), Masramón (1969), Narosky & Salvador (1998), De la Peña 

(2005, 2013b, 2016), Maley et al. (2011). 
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Lessonia oreas (Sclater & Salvin, 1869). Espécie com ninho pobremente conhecido, 

pudemos encontrar apenas uma descrição antiga. O ninho é construído na base de moitas 

de gramíneas, sendo uma semiesfera pequena. É feito com musgos e radículas e 

internamente forrado com penas. Referências: Taczanowski (1884). 

 

 

Hymenops Lesson, 1828 

Hymenops perspicillatus (Gmelin, 1789). A espécie constrói seus ninhos em meio às 

touceiras de capim (ex. Panicum sp., Cortaderia sp. e Spartina sp.- Poaceae, 

Rhynchospora scutellata - Cyperaceae etc.) ou pequenos arbustos em áreas pantanosas, de 

30 a 80cm acima do solo ou da água; Germain (1860) cita ninhos feitos no solo. O ninho 

tem formato de semiesfera e é construído principalmente com folhas de gramíneas secas, 

ou fibras de cascas de árvores, internamente forrado com finas fibras vegetais, penas e 

pelos. De 20 ninhos, 70% continham penas, 40% pelos de gado e 15% não continham 

nenhum desses dois materiais (Pretelli & Isacch 2013). Esses 20 ninhos mediram em 

média: 9,7cm de diâmetro externo (variando entre 8,8 e 10,7cm), 6,2cm de diâmetro 

interno (entre 5,2 e 6,9cm), 7,3cm de altura externa (entre 5,5 e 8,9cm) e 4,9cm de altura 

interna (entre 4 e 6,3cm). Narosky & Salvador (1998) descrevem dois ninhos, um deles 

está fora da variação apresentada por Pretelli & Isacch (2013), medindo apenas 4,4cm de 

diâmetro externo, 3,5cm de diâmetro interno e 4cm de altura interna. O ninho descrito por 

Lane (1897) não pertence a essa espécie. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”. 

Referências: Germain (1860), Sclater (1888), Lane (1897), Ihering (1900), Pässler (1922), 

Serié & Smyth (1923), Wilson (1926), Friedmann (1927), Hellmayr (1932), Pereyra 

(1938a), Narosky & Salvador (1998), De la Peña (2005, 2013b, 2016), Di Giacomo (2005), 

Salvador & Salvador (1988, 2012), Maurício et al. (2013), Pretelli & Isacch (2013). 
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Knipolegus Boie, 1826 

Knipolegus orenocensis Berlepsch, 1884. Apenas conhecido de uma imagem com breve 

descrição. Segundo os autores, a espécie “constrói seu ninho em ilhas fluviais do rio 

Araguaia, entre raízes aquáticas que ficam expostas durante o período de seca.”. 

Analisando a imagem, o ninho é uma semiesfera apoiada sobre um tronco e, por estar entre 

finas raízes naturais, muito bem camuflado. Referências: 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, sobre 

forquilhas cerca de 1 metro acima do solo, em borda de floresta onde há pequeno córrego. 

Os autores não indicam se a entrada do ninho é lateral. Se essa descrição estiver correta, 

essa é a única espécie que apresenta um ninho do tipo globular dentro do gênero. 

Referências: Hilty & Brown (1986). 

 

Knipolegus poecilurus (Sclater, 1862). Conhecido apenas por dois ninhos, que foram 

construídos em moitas de gramíneas (cerca de 50cm de diâmetro) isoladas em pastos com 

gado. Um ninho estava a apenas 30cm acima do solo. O ninho era acessado por uma 

abertura na lateral da touceira, estando bem escondido em seu interior. Tem formato de 

semiesfera e é construído externamente por numerosos gravetos, apresentando alguns 

gravetos espalhados e direcionados para fora do ninho, na direção da floresta, que estava 

cerca de 20m do ninho (ver caso semelhante para K. aterrimus). Esse “corredor” de 

material mediu cerca de 10cm de comprimento, mas parecia ser acidental, pela entrada e 

saída da ave. O ninho foi forrado internamente com longas e flexíveis radículas de 

coloração vermelho-amarronzado e escuro, além de conter alguns poucos pelos de 

mamíferos, provavelmente de gado ou cavalo. Mediu 9,5cm de diâmetro externo, 5,5cm de 
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diâmetro interno, 7,5cm de altura externa e 4cm de altura interna. Simon & Pacheco 

(2005): “cesto baixo/base”. Referências: Greeney et al. (2012). 

 

Knipolegus franciscanus Snethlage, 1928. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Knipolegus lophotes Boie, 1828. Espécie comum, porém com ninho mal conhecido. 

Nidifica em barrancos (Figura 241b), paredes rochosas, postes ou no interior de 

construções humanas (Figuras 239, 240 e 241a). Um ninho estava a 3,5 metros acima do 

solo (Ribeiro et al. 2002). O ninho é uma semiesfera construída com ramos finos, raízes e 

liquens, num local úmido, sombreado e bem escondido. Pelas figuras aqui abaixo 

apresentadas, pode-se notar que os ninhos são volumosos e com bases largas, não contendo 

nenhum tipo de forro na câmara oológica (Figuras 239 e 240). Poderiam mesmo ser 

classificados como do tipo “simples/plataforma”, segundo propostas de Simon & Pacheco 

(2005), ou “cesto baixo/base”, além de “cavidade/sem túnel/simples/plataforma” ou 

“cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: Sick (1997), Höfling & Camargo (1999), 

Belton (2000), Ribeiro et al. (2002). 
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Figura 239. Adulto de Knipolegus lophotes no ninho, construído sobre um rádio no 

interior de uma oficina de fazenda. A espécie nidifica no mesmo local há cinco anos. Nova 

Resende, MG, Brasil. 17 de outubro de 2014. Imagem: Rubens Júnior. 

 

 
Figura 240. Ninho de Knipolegus lophotes. Bicas, MG, Brasil. 20 de outubro de 2012. 

Imagem: Mateus Sales. 
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Figura 241a. Ninho de Knipolegus lophotes. Piratini, RS, Brasil. 16 de novembro de 2009. 

Imagem: Felipe Quevedo. 

 

 
Figura 241b. Adulto de Knipolegus lophotes em um ninho feito numa cavidade de 

barranco. Caetanópolis, MG, Brasil. 14 de outubro de 2012. Imagem: Luciano Monferrari. 
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Knipolegus nigerrimus (Vieillot, 1818). A presente espécie nidifica em tocas ou fendas de 

locais rochosos (Figura 243), paredes de construções humanas e mesmo em poço de 

prospecção de minério, sendo o local normalmente escuro. A altura do ninho com relação 

ao solo varia, de cinco ninhos conhecidos, entre 1,7m abaixo do solo (no caso do poço) até 

7m acima. Desses cinco ninhos, três deles estavam em 1,7m, 2,2m e 3m acima do solo. Os 

ninhos possuem forma semiesférica e estão apoiados pela base ou pela base e pela lateral 

(Figura 242), são feitos com raízes finas e musgos secos, ocasionalmente barro (Lopes et 

al. 2013) (Figura 242), quase sempre sem forro na câmara oológica, apenas feito com 

fibras vegetais finas, com exceção de um ninho que apresentou algumas penas (Pichorim et 

al. 1996). Quatro ninhos mediram em média: 10,6cm de diâmetro externo (entre 9,5 e 

12cm), 6,7cm de diâmetro interno (entre 6,2 e 7cm), 4,4cm de altura externa (entre 1,5 e 

6cm) e 3,3cm de altura interna (entre 2,5 e 3,8cm) (Pichorim et al. 1996, Lopes et al. 

2013). A espécie parece ter costume de nidificar sempre no mesmo local. Lopes et al. 

(2013) o consideram como sendo do tipo “cesto baixo/base e lateral”, segundo propostas 

de Simon & Pacheco (2005). Como todos os ninhos estavam dentro de algum tipo de 

cavidade, a melhor proposta seria o tipo “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: 

Pichorim et al. (1996), Sick (1997), Lopes et al. (2013). 
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Figura 242. Ninho de Knipolegus nigerrimus. Santa Bárbara, MG, Brasil. 11 de outubro 

de 2008. Imagem: Helberth C. Peixoto. 

 

 
Figura 243. Fêmea adulta de Knipolegus nigerrimus em um ninho feito em um nicho de 

rocha. Minduri, MG, Brasil. 25 de outubro de 2009. Imagem: Kassius Santos. 
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Knipolegus signatus (Taczanowski, 1875). Ninhos construídos apoiados pela base sobre 

ramos horizontais ou verticais de arbustos, entre 1,5 e 2,3 metros acima do solo. Possui 

forma de semiesfera, é sólido com base ampla, feito com musgos e liquens e forrado 

internamente com plumas. Um ninho mediu 14cm de diâmetro externo, 6cm de diâmetro 

interno, 7,5cm de altura externa e 4cm de altura interna; outro ninho mediu 14cm de 

diâmetro externo, 4cm de diâmetro interno, 12cm de altura externa e 3cm de altura interna. 

Todas as descrições de ninhos como sendo dessa espécie em Narosky & Salvador (1998), 

trata-se na verdade de K. cabanisi, visto que essa última anteriormente era considerada 

subespécie de K. signatus (vide, por exemplo, Hosner & Moyle 2012). Simon & Pacheco 

(2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: De la Peña (2001b, 

2005, 2013b). 

 

Knipolegus cabanisi Schulz, 1882. Todas as observações dos ninhos dessa espécie 

parecem terem sido feitas por Dinelli, na região de Tucumán, Argentina. São ninhos 

construídos a baixa altura do solo, em arbustos ou pequenas árvores, sobre as forquilhas de 

galhos grossos. É feito com palha ou musgos e internamente forrado com crina animal. O 

ninho é bastante volumoso com as bordas pouco elevadas, no geral feito com material 

muito úmido. A descrição dos ninhos como sendo para K. signatus em Narosky & 

Salvador (1998), trata-se na verdade de K. cabanisi, visto que essa última anteriormente 

era considerada subespécie de K. signatus (vide, por exemplo, Hosner & Moyle 2012). 

Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: 

Hartert & Venturi (1909), Dinelli (1918), Narosky & Salvador (1998), De la Peña (2016). 

 

Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818). São duas as maneiras de colocação dos ninhos 

dessa espécie. Os descritos na literatura são aqueles construídos em forquilhas horizontais, 
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entre os ramos da forquilha, não estando entrelaçado a ela (Di Giacomo 1992), no extremo 

de árvores (ex. Salix sp. - Salicaceae e Acer negundo - Sapindaceae), entre 1,5 e 1,8 metros 

acima do solo (Pereyra 1937, Di Giacomo 1992). O outro tipo é feito diretamente em 

estruturas sólidas, camuflado entre musgos (Buzzetti & Silva 2008) ou em saliências de 

barrancos (R. Parrini com. pess., 2016 - Figuras 244 e 245), também com presença de 

musgos. Quanto à forma, são semiesferas; os primeiros construídos com ramos ou 

gavinhas (ex. Lanicera japonica - Caprifoliaceae), mais internamente forrado com uma 

capa compacta com cerca de 5mm de espessura, feito com fibras vegetais avermelhadas, 

musgos e pedaços de folhas secas e, por fim, a câmara oológica é forrada com palhas finas, 

pelos e algumas penas. Um ninho mediu 11,5cm de diâmetro externo, 5cm de diâmetro 

interno, 6cm de altura externa e 4cm de altura interna (Di Giacomo 1992). O ninho de 

Buzzetti & Silva (2008) são aparentemente construídos quase totalmente com musgos, 

assim como o ninho observado por R. Parrini, que estava em local bastante úmido. A 

descrição de Chubb (1910) como sendo tecido em folha de bananeira certamente trata-se 

de um erro. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. 

Referências: Chubb (1910), Pereyra (1937), Di Giacomo (1992), Sick (1997), Buzzetti & 

Silva (2008), De la Peña (2013a).  
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Figura 244. Ninho de Knipolegus cyanirostris em um barranco, indicado pela seta 

vermelha. Parque Nacional do Itatiaia, RJ, Brasil. 17 de dezembro de 2001. Imagem: 

Ricardo Parrini. 

 

 
Figura 245. Vista lateral-superior do ninho de Knipolegus cyanirostris em barranco, 

ampliado da imagem anterior, onde se percebe as penugens dos ninhegos. Parque Nacional 

do Itatiaia, RJ, Brasil. 17 de dezembro de 2001. Imagem: Ricardo Parrini. 
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Knipolegus striaticeps (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Ninho conhecido apenas de uma 

curta descrição, sendo uma semiesfera construída em cactáceas com o uso de palhas, crinas 

e plumas, medindo 6cm de largura por 3cm de altura [provavelmente externas]. 

Referências: Dinelli (1918). 

 

Knipolegus hudsoni Sclater, 1872. Agnolin et al. (2009) descreve o ninho dessa espécie 

como construído dentro de um nicho com cerca de 15cm de profundidade e 10cm de 

diâmetro, em um barranco com altura aproximada de 1,7 metros. Porém, del Hoyo et al. 

(2014) cita que os ninhos dessa espécie são como semiesferas abertas, normalmente feitos 

em pequenas árvores ou arbustos, porém sem detalhar ou apresentar fontes. Maugeri 

(2014) e Lucero (2014) publicam, quase ao mesmo tempo, melhores descrições do ninho 

de K. hudsoni, porém também com diferentes formas de fixação. Maugeri (2014) descreve 

um ninho encontrado em cavidade natural de barranco baixo (1,5m de altura), na margem 

de um curso de água seco. A cavidade mediu 22 x 24cm de diâmetro e 15cm de altura, a 

entrada estava 95cm acima do solo. Tinha forma de semiesfera e estava praticamente 

emoldado na cavidade. Foi feito de maneira sólida, com as fibras relativamente 

desordenadas, principalmente na parte basal externa, que apresentava material até para fora 

da cavidade. Foi feito na base com gravetos lenhosos e secos de até 6mm de diâmetro, as 

paredes feitas com raízes, finas fibras, algumas gramíneas (com até 6cm de comprimento) 

e alguns Sporobolus rigens (Poaceae) secos e verdes, que chegou a ter até 70cm de 

comprimento, alguns ainda com rizoma. Internamente foi forrado com briófitas secas e 

musgos, pelos de cabra e algumas plumas de Zenaida auriculata (Columbidae), com até 

4cm de comprimento. O ninho mediu 13cm de diâmetro externo, 6,5cm diâmetro interno e 

4,5cm de altura interna. Lucero (2014), por sua vez, descreve um ninho construído apoiado 

pela base em forquilhas de um Prosopis alpataco (Fabaceae), 70cm acima do solo. O 
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formato do ninho foi semelhante, semiesférico, foi feito com gravetos secos e internamente 

usados materiais mais finos e teias de aranha, além de plumas de Nothoprocta cinerascens 

(Tinamidae) e de outras aves, também lã e crina. Externamente havia poucas folhas e 

cascas de árvores. O ninho mediu cerca de 10cm de diâmetro externo e 6 ou 7cm de 

diâmetro interno, 8cm de altura externa e 4,5cm de altura interna. Mais informações ainda 

são necessárias para esclarecer o comportamento de nidificação dessa espécie, que poderia 

ter variações semelhantes às de K. cyanirostris descrito acima. O ninho descrito em del 

Hoyo et al. (2014) como feitos em arbustos, pode estar correto. Pela classificação de 

Simon & Pacheco (2005), o ninho da espécie se encaixa no tipo “cavidade/sem túnel/cesto 

baixo”, segundo Maugeri (2014). Referências: Agnolin et al. (2009), del Hoyo et al. 

(2014), Luceno (2014), Maugeri (2014), De la Peña (2016). 

 

Knipolegus aterrimus Kaup, 1853. Nidifica entre moitas baixas, em pequenos nichos de 

barrancos, no solo e às vezes sob pedras; encontrado até 1,9m acima do chão. São 

construídos com gravetos (alguns podendo conter espinhos), raízes finas e internamente 

forrados com palhas, lã vegetal ou Usnea sp. (Parmeliaceae), bem como podem ser 

finalizados com penas e pelos; feitos em locais úmidos. Da mesma forma que encontrado 

por Greeney et al. (2012) para a espécie K. poecilurus, um ninho de K. aterrimus 

apresentado em Narosky & Salvador (1998) também possuía alguns gravetos diante do 

ninho. Um ninho mediu 10cm de diâmetro externo por 3cm de altura externa (Reed 1919) 

e outro mediu cerca de 6 ou 7cm de diâmetro externo por apenas 1,5cm de altura interna 

(Masramón 1969). Narosky & Salvador (1998) apresentam a medida de outros dois ninhos, 

com 12cm de diâmetro externo, 6,3cm de diâmetro interno, 4,5cm de altura externa (n=1) e 

3cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”. Referências: Hartert 
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& Venturi (1909), Reed (1919), Masramón (1969), Narosky & Salvador (1998), De la 

Peña (2005, 2013b, 2016). 

 

 

Satrapa Strickland, 1844 

Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818). Ninhos construídos sobre forquilhas horizontais ou 

verticais ou sobre ramos múltiplos que se aglomeram em alguns arbustos ou árvores (e.g. 

Ceiba sp. - Malvaceae, Erythrina sp. e Geoffroea sp. - Fabaceae, Sapium sp. - 

Euphorbiaceae etc.) (Figura 246), entre 1,5 e 6,5 metros acima do nível do solo. O ninho é 

uma semiesfera feita com gravetos finos e radículas, forrado com finas gramíneas, crinas e 

penas (Figura 247). Narosky & Salvador (1998) citam um ninho com liquens na parte 

externa e Leiva et al. (2004) o uso de folhas. A média da medida de alguns ninhos foi: 

9,8cm de diâmetro externo (n=4; entre 8,5 e 12cm), 5,5cm de diâmetro interno (n=3; entre 

4,7 e 7cm), 5,1cm de altura externa (n=4; entre 2,5 e 9cm) e 3,3cm de altura interna (n=3; 

entre 1 e 5cm) (Narosky & Salvador 1998, Leiva et al. 2004). Simon & Pacheco (2005): 

“cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Sclater (1888), Euler (1900), 

Friedmann (1927), Pereyra (1938a), Short (1975), Mason (1985), Cruz & Andrews (1989), 

Narosky & Salvador (1998), Höfling & Camargo (1999), Pautasso (2002), Leiva et al. 

(2004), De la Peña (2005, 2013b, 2016). 
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Figura 246. Adulto de Satrapa icterophrys no ninho. Bicas, MG, Brasil. 15 de novembro 

de 2011. Imagem: Mateus Sales. 
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Figura 247. Ninho de Satrapa icterophrys. Conceição do Rio Verde, MG, Brasil. 12 de 

novembro de 2011. Imagem: Calebe Dalprat. 
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Muscisaxicola d’Orbigny & Lafresnaye, 1837 

Muscisaxicola fluviatilis Sclater & Salvin, 1866. Ninho mal conhecido e com descrições 

breves. É construído no solo (del Hoyo et al. 2014) ou em forquilhas próximo ao solo 

(Sclater & Salvin 1873), sendo uma semiesfera feita com ervas e ramos. Referências: 

Sclateri & Salvin (1873), del Hoyo et al. (2014). 

 

Muscisaxicola maculirostris d’Orbigny & Lafresnaye, 1837. Nidifica no solo, entre rochas 

ou próximos da vegetação que possa esconder o ninho, como por exemplo, na base de 

touceiras de gramíneas ou arbustos. Possui forma semiesférica, construído na base com 

fibras vegetais variadas misturadas com gramíneas, internamente forra a câmara oológica 

com finas gramíneas e acima delas insere penas que variam em quantidade de ninho para 

ninho. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. 

Referências: Hellmayr (1932), Marín & Carrión (1994), Narosky & Salvador (1998). 

 

Muscisaxicola griseus Taczanowski, 1884. Descrição de ninho não encontrada. 

 

Muscisaxicola juninensis Taczanowski, 1884. Ninho desconhecido, embora Narosky & 

Salvador (1998) citem que Goodall et al. (1957) mencione o ninho como provavelmente 

sendo entre fendas de rochas. 

 

Muscisaxicola cinereus Philippi & Landbeck, 1864. Nidifica no solo, em cavidades entre 

rochas (até 30cm para o interior), onde constrói um ninho em forma de semiesfera, feito 

com capins e outras fibras vegetais, internamente forrado com penas e crinas. Um ninho 

mediu 6cm de diâmetro [interno ou externo?] por 4cm de altura interna (Hoy 1980). Simon 

& Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo” ou “cavidade/com túnel/cesto baixo”. 
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Referências: Hellmayr (1932), Hoy (1980), Vuilleumier (1994), Narosky & Salvador 

(1998). 

 

Muscisaxicola albifrons (Tschudi, 1844). Ninho é uma semiesfera, feito em locais com 

declive que apresenta vegetação arbustiva baixa e moitas de gramíneas. Referências: del 

Hoyo et al. (2014). 

 

Muscisaxicola flavinucha Lafresnaye, 1855. Nidifica no solo, em cavidades entre rochas; 

um ninho em arbusto a 30cm do solo (Narosky & Salvador 1998). É construído com uma 

base de capim e forrado internamente com plumas (Narosky & Salvador 1998) ou 

principalmente com pelos de animais (Barros 1934). Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/base” ou “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: Hellmayr (1932), Barros 

(1934), Narosky & Salvador (1998), Ferrer et al. (2014). 

 

Muscisaxicola rufivertex d’Orbigny & Lafresnaye, 1837. Nidifica no solo em cavidades 

entre rochas ou em grutas, quando em condição vertical entre 40cm e 4 metros acima do 

solo. O ninho possui formato de semiesfera e é construído na base com palhas, ervas, 

raízes finas, pequenos talos, inflorescências, liquens, musgos etc.; internamente é forrado 

totalmente com plumas e pelos. Um ninho mediu 11cm de diâmetro externo (na base 

mediu 21 por 17cm de diâmetro), 6,5cm de diâmetro interno, 8cm de altura externa e 

4,5cm de altura interna (Salvador & Salvador 1983) e oito ninhos mediram entre 10 e 

13cm de diâmetro externo, 6 e 8cm de diâmetro interno, 7 e 11cm de altura externa e 4 a 

5cm de altura interna (Salvador & Salvador 2012). Simon & Pacheco (2005): 

“cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: Taczanowski (1884), Hellmayr (1932), 
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Salvador & Narosky (1983), Salvador & Salvador (1988, 2012), Narosky & Salvador 

(1998), De la Peña (2005, 2013b). 

 

Muscisaxicola maclovianus (Garnot, 1826). Nidifica normalmente abaixo de rochas ou em 

fendas. São semiesferas “profundas” (segundo Cawkell & Hamilton 1961, no entanto, não 

descrevem medidas da altura interna do ninho) e construídas na base com raízes ou outros 

materiais vegetais secos, internamente forrado com pelos, lã e penas. Um ninho mediu 

22,9cm de diâmetro externo e 7,6cm de diâmetro interno. A descrição de Päsler (1922) 

pode ser para um ninho de Lessonia rufa, segundo Hellmayr (1932). Simon & Pacheco 

(2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: Päsler (1922), Hellmayr (1932), 

Cawkell & Hamilton (1961), Narosky & Salvador (1998). 

 

Muscisaxicola albilora Lafresnaye, 1855. Nidifica no solo entre cavidades de rochas, onde 

constrói um ninho em forma de semiesfera, feito com musgos e folhas de gramíneas, 

internamente forrado com penas e crinas. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem 

túnel/cesto baixo”. Referências: Hellmayr (1932), Narosky & Salvador (1998), Gelain 

(2014). 

 

Muscisaxicola alpinus (Jardine, 1849). Conhecido de dois ninhos, apenas um bem descrito. 

São feitos em saliências rochosas, 1,4m acima do solo, ou em beiral de casa abandonada. É 

uma semiesfera construída com três distintas camadas: a mais externa feita com musgos 

soltos e finas raízes; a camada central é densa e tem cerca de 3cm feita com fibras escuras 

semelhantes a liquens; por último, o forro interno da câmara oológica é feito com pelos e 

penas. Mediu 15 por 13cm de diâmetro externo, 7cm de diâmetro interno e 5,5cm altura 
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interna. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: 

Greeney et al. (2011). 

 

Muscisaxicola capistratus (Burmeister, 1860). Nidifica em fendas de escarpas rochosas, 

em tocas de roedores e em paredões; nesses locais, ninhos encontrados até 30 metros acima 

do solo. Os ninhos possuem forma de semiesfera, são construídos com hastes secas de 

gramíneas e raízes de Nassauvia glomerulosa (Asteraceae), forrado internamente com 

penas e pelos de Lepus europaeus (Leporidae). Um ninho estava a 45cm de profundidade 

dentro de uma fenda vertical, que por sua vez media 70 por 4cm; o ninho, que se moldava 

com o interior da fenda mediu 15 por 5cm de diâmetro [provavelmente externo] e 8cm de 

altura interna (Maugeri 2006). Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo” 

ou “cavidade/com túnel/cesto baixo”. Referências: Vuilleumier (1994), Narosky & 

Salvador (1998), Maugeri (2006). 

 

Muscisaxicola frontalis (Burmeister, 1860). Era até pouco tempo conhecido apenas que 

construía seus ninhos em fendas profundas de rochas, não sendo o ninho conhecido 

(Narosky & Salvador 1998). Ferrer et al. (2014) analisaram um que estava em uma fenda 

com 15cm de largura e 40cm de profundidade, tendo o ninho formato de semiesfera. O 

mesmo foi construído na base com pequenos ramos e internamente forrado com crinas e 

plumas. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo” ou “cavidade/com 

túnel/cesto baixo”. Referências: Narosky & Salvador (1998), Ferrer et al. (2014). 
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Cnemarchus Ridgway, 1905 

Cnemarchus erythropygius (Sclater, 1853). Pessimamente conhecido quanto aos seus 

hábitos de nidificação. Apenas é citado que seu ninho é uma semiesfera feita sobre 

arbustos ou árvores. Porém, pela análise de algumas imagens apresentadas do ninho por 

Joe Tobias (http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/gallery/tags/467596) em 

Schulemberg & Kirwan (2012), o ovo foi colocado diretamente sobre um aglomerado de 

musgos sobre rocha no solo. Referências: Andors & Vuilleumier (1998), Schulemberg & 

Kirwan (2012). 

 

 

Polioxolmis Lanyon, 1986 

Polioxolmis rufipennis (Taczanowski, 1874). Ninho pouco conhecido, feito sobre 

forquilhas horizontais de árvores (ex. Polylepis sp. - Rosaceae) ou entre as grandes folhas 

da bromélia Puya raimondii (Bromeliaceae) entre 2,5 e 5 metros acima do solo ou da água 

de um córrego que corta uma mancha de Polylepis. O ninho tem forma de semiesfera e é 

feito com gravetos, ramos finos, hastes de gramíneas e fibras de Puya raimondii, podendo 

também utilizar musgos; forrado internamente com penas. Um ninho mediu 27cm de 

diâmetro externo por 16cm de altura externa (Vuilleumier 1994). Simon & Pacheco 

(2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Fjeldså (1990), 

Venero (1990), Vuilleumier (1994), Barnett et al. (1998). 
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Xolmis Boie, 1926 

Xolmis pyrope (Kittlitz, 1830). Ninhos às vezes encontrados em buracos no solo e em 

cavidades de penhascos, mas mais comumente em arbustos e árvores (ex. Chiliotrichum 

diffusum - Asteraceae, Berberis sp. - Berberidaceae, Diostea juncea - Verbenaceae, Pinus 

sp. - Pinaceae, Acacia cavem e Senna cumingii - Fabaceae, Echinopsis sp. - Cactaceae), 

entre 0 e 8 metros acima do solo, podendo no entanto nidificar até acima dos 25m (Estades 

1999b). Quando em arbustos e árvores, o ninho está normalmente apoiado nos ramos que 

saem do tronco ou entre forquilhas; quando as forquilhas estão mais distantes o ninho 

tende a ser mais cheio de ramos na base (vide Estades 1999a). Possui forma semiesférica e 

é construído com galhos (ex. Chiliotrichum sp.), gravetos, cortiça, musgos, liquens (ex. 

Usnea sp.- Parmeliaceae) e palhas, internamente quase totalmente forrado com pelos de 

Lepus europaeus (Leporidae), crinas de cavalo, lã e penas, que variam em suas proporções 

conforme o ambiente onde está inserido (vide Botero-Delgadillo & Vasquez 2016). Um 

ninho mediu 10cm de diâmetro interno e 5cm de altura interna (Vuilleumier 1994) e outro 

19cm de diâmetro externo, 7,5cm de diâmetro interno, 13cm de altura externa e 5,5cm de 

altura interna (Narosky & Salvador 1998). Marín (2013) apresenta uma média de 78,5mm 

(variando entre 69-95mm, n=20) de diâmetro interno e 51mm (entre 42-60mm, n=11) de 

altura interna. Botero-Delgadillo & Vasquez (2016) apresentam médias, externamente: 

283,5mm de diâmetro e 123,1mm de altura (n=5), internamente 80,6mm de largura por 

42,6mm de altura, sendo que a espessura da borda variou entre 15,4 e 73,2mm. Média do 

peso: 148,5g. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”, “cesto baixo/forquilha” ou 

“cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: Germain (1860), Lane (1897), Pässler 

(1922), Hellmayr (1932), Vuilleumier (1994), Narosky & Salvador (1998), Estades (1999a, 

1999b), De la Peña (2005, 2013b, 2016), Willson et al. (2005), Mayley et al. (2011), 

Altamirano et al. (2012), Marín (2013), Botero-Delgadillo & Vásquez (2016).  
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Xolmis cinereus (Vieillot, 1816). Ninhos construídos em cavidades de barrancos ou de 

árvores, também entre os estipes de palmeiras (ex. Copernica alba - Arecaceae), em Pinus 

sp. (Pinaceae) e nas forquilhas de árvores em geral. Pode também construir seus ninhos 

sobre ninhos de Anumbius anumbi (Furnariidae) ou sobre pilares de construções humanas 

(Sick 1997, Buzzetti & Silva 2008), postes (Figuras 248 e 249) etc., entre 70cm e 12 

metros acima do solo. O ninho possui forma de semiesfera e é feito com gravetos e fibras 

vegetais, forrado internamente com finas gramíneas, poucas penas e crinas de cavalo. 

Alguns ninhos podem conter como forro da câmara oológica apenas fibras vegetais (Di 

Giacomo 2005). Um ninho mediu 13cm de diâmetro externo, 8cm de diâmetro interno, 

8cm de altura externa e 4cm de altura interna (De la Peña 1985). Lopes et al. (2013) 

consideram o ninho como sendo do tipo “cesto baixo/base”, baseando-se na proposta de 

Simon & Pacheco (2005). Também pode ser classificado como dos tipos “cesto 

baixo/forquilha” e “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: Sclater (1888), Goeldi 

(1894), Aplin (1894), Ihering (1904), Hartert & Venturi (1909), Snethlage (1928), De la 

Peña (1985, 2005, 2013b, 2016), Andrade (1996), Sick (1997), Narosky & Salvador 

(1998), Höfling & Camargo (1999), Belton (2000), Di Giacomo (2005), Buzzetti & Silva 

(2008), Marini et al. (2012), Lopes et al. (2013). 
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Figura 248. Filhotes de Xolmis cinereus no ninho, no alto de um poste. Coroaci, MG, 

Brasil. 24 de outubro de 2008. Imagem: Andre Francisco. 

 

 
Figura 249. Adulto de Xolmis cinereus diante do ninho, mostrado na figura anterior. 

Coroaci, MG, Brasil. 24 de outubro de 2008. Imagem: Andre Francisco. 



486 
 

Xolmis coronatus (Vieillot, 1823). Os ninhos dessa espécie são normalmente construídos 

em forquilhas ou troncos espessos de árvores e arbustos (ex. Prosopis sp. e Geoffroea sp. - 

Fabaceae), frequentemente abaixo dos ninhos de Furnariidae (principalmente 

Pseudoseisura sp.), por volta dos 2 metros acima do solo. Masramón (1969) cita que 

encontrou a espécie se reproduzindo dentro de um desses ninhos, enquanto o normal 

parece ser abaixo, em galho diferente (Mezquida 2002). Sclater (1888) cita também ninhos 

construídos em grandes moitas de gramíneas. Os ninhos estão fixados acima das 

forquilhas, possuem forma de semiesfera e são feitos com gravetos e outros vegetais mais 

firmes, com forro interno feito com muitas penas e pelos, às vezes mesclados com algumas 

radículas e palhas. Dois ninhos apresentados em Narosky & Salvador (1998) mediram em 

média 18,2cm de diâmetro externo, 8,7cm de diâmetro interno, 9,5cm de altura externa e 

5,3cm de altura interna. Mezquida (2002) apresenta algumas médias: 15,0 ± 1,3cm de 

diâmetro externo (n=4), 8,8 ± 0,7cm de diâmetro interno (n=6), 9,3 ± 1,3cm de altura 

externa (n=3) e 5,9 ± 0,4cm de altura interna (n=7). Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Sclater (1888), Hartert & Venturi 

(1909), Pereyra (1938a), Masramón (1969), Narosky & Salvador (1998), Mezquida (2002), 

Salvador (2014), De la Peña (2016). 

 

Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823). Nidifica em ocos naturais ou de Picidae (Figura 250), 

em árvores ou tocos, bem como no solo (ex. em buraco em cupinzeiro terrestre feito por 

Colaptes campestris - Picidae - Figura 251), dentro de ninhos de Phacellodomus rufifrons 

(Furnariidae) ou em vãos de telhados de casas, entre 0 e 2,5 metros acima do solo. São 

construídos com gravetos, pouca quantidade de barro e estrume de gado; internamente 

forrado com bastante penas. A única medida de ninho que pudemos encontrar foi para um 

ninho com formato tubular e fechado, muito provavelmente feita por um furnarídeo e 
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aproveitado pela espécie. Esse ninho mediu 45cm de comprimento por 25cm de largura 

(Lopes et al. 2013). Lombardi et al. (2010) consideram o ninho como sendo do tipo “cesto 

baixo/base”, enquanto Lopes et al. (2013) como “fechado/alongado/base”. Devemos 

considerar seu ninho, no entanto, como do tipo “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. 

Referências: Snethlage (1928), Erickson (1976), Sick (1997), Oniki & Willis (2003), 

Buzzetti & Silva (2008), Lombardi et al. (2010), Lopes et al. (2013). 

 

 

 
Figura 250. Adulto de Xolmis velatus na entrada do ninho. Piraju, SP, Brasil. 28 de 

outubro de 2008. Imagem: Dario Sanches. 
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Figura 251. Casal de Xolmis velatus alimentando ninhegos no interior de um cupinzeiro. 

Mineiros, GO, Brasil. 09 de novembro de 2014. Imagem: Nelson Ho. 
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Xolmis irupero (Vieillot, 1823). A presente espécie nidifica no interior de diversos tipos de 

cavidades, tanto naturais (ocos de árvores, interior de cupinzeiros etc.) (Figura 253) quanto 

antrópicas (interior de postes, paredes de casas, sob telhados etc.). Parece ter ainda uma 

predileção em usar ninhos antigos de aves que constroem ninhos fechados, principalmente 

os de Furnariidae, como Furnarius rufus (Figura 252), Anumbius anumbi, Phacellodomus 

sp., Pseudoseisura sp., Schoeniophylax phryganophilus e Coryphistera alaudina, mas 

também já foi registrada nidificando em ninhos de Myiopsitta monachus (Psittacidae) ou 

Colaptes sp. (Picidae). O material usado pode depender do local da nidificação, usando 

ramos, crinas de cavalo, pelos, lã etc., mas principalmente penas, às vezes apenas penas 

(Masramón 1969). Ihering (1914a, 1914b) cita ainda que alguns ninhos podem estar 

ausentes de qualquer tipo de material forrando o substrato de nidificação. Um ninho mediu 

6,5cm de diâmetro externo, 4,5cm de diâmetro interno e 7cm de altura externa; o oco desse 

ninho mediu 25cm de comprimento por 11cm de largura máxima, a abertura da entrada 

15cm de altura por 7cm de largura (Narosky & Salvador 1998). Independente do 

comprimento da cavidade, a espécie costuma construir a câmara oológica quase no nível da 

abertura da entrada, segundo Narosky & Salvador (1998) e Di Giacomo (2005). Simon & 

Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: White (1882), Sclater 

(1888), Aplin (1894), Ihering (1900, 1904, 1914a, 1914b),  Hartert & Venturi (1909), 

Friedmann (1927), Pereyra (1938a), Masramón (1969), Wilson (1973), Short (1975), 

Martella et al. (1985), De la Peña (1985, 2005, 2013b, 2016), Nores & Nores (1994), Sick 

(1997), Narosky & Salvador (1998), Belton (2000), Leiva et al. (2004), Lima (2004), Di 

Giacomo (2005), Salvador (2012, 2014). 
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Figura 252. Adulto de Xolmis irupero com ninho construído no interior de um ninho de 

Furnarius rufus. Corumbá, MS, Brasil. 20 de julho de 2015. Imagem: Marcos Paiva. 

 

 
Figura 253. Adulto de Xolmis irupero saindo do ninho. Tavares, RS, Brasil. 14 de 

novembro de 2015. Imagem: Luana Bianquini. 
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Xolmis salinarum Nores & Yzurieta, 1979. Apenas uma publicação conhecida e um ninho 

descrito em detalhes. Esse ninho foi construído em um arbusto Allenrolfea patagonica 

(Amaranthaceae), 40cm acima do solo. Apresentou forma semiesférica e foi feito com 

raminhos secos de Heterostachys titteriana (Amaranthaceae) e internamente o chão da 

câmara forrado com radículas e poucas plumas. Mediu 13cm de diâmetro externo, 8cm de 

altura externa, 5cm de altura interna e 5cm de diâmetro interno. Outros 3 ninhos vazios 

foram encontrados com as mesmas características, variando entre 40-50cm do solo. 

Referências: Cobos & Miatello (2001). 

 

Xolmis rubetra (Burmeister, 1860). Ninho pouco conhecido, encontrado em área de 

vegetação aberta com arbustos baixos e moitas de gramíneas (com predomínio de Festuca 

sp. - Poaceae, e Mulinum spinosum - Apiaceae), com a maioria delas entre 20-30cm de 

altura. O ninho tem forma de semiesfera e é feito no solo, bem exposto, mas na base de 

touceira de gramínea, com cerca de 20cm de altura. A parte mais externa do ninho é 

grosseiramente construída com ramos secos e hastes de gramínea, internamente forrado 

com penas claras de Pterocnemia pennata (Rheidae). Um ninho mediu cerca de 12cm de 

diâmetro interno por 5cm de altura interna (Vuilleumier 1994). De la Peña (2016) descreve 

um ninho informado por Uranga, que mediu 11cm de diâmetro [externo?] por 3,5cm de 

altura interna e outro com 12cm de diâmetro [externo?] por 4cm de altura interna. 

Vuilleumier (1994) e Narosky & Salvador (1998) ainda apresentam uma descrição de um 

mesmo ninho através de anotações de museu, como sendo uma semiesfera rala e feita por 

finas gramíneas, forrado inteiramente com penas, colocado a 30cm acima do solo em um 

arbusto verde, muito pequeno. Pela forma de fixação desse ninho, os autores possuem 

dúvidas da real identificação da espécie que o construiu. Simon & Pacheco (2005): “cesto 
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baixo/base”. Referências: Vuilleumier (1994), Narosky & Salvador (1998), De la Peña 

(2016). 

 

Xolmis dominicanus (Vieillot, 1823). A espécie nidifica normalmente em áreas com 

vegetação pantanosa e sujeita a inundações, no meio das moitas de capim ou arbustos 

(Eryngium pandanifolium, E. floribundum ou E. horridum - Apiaceae) e, portanto, próximo 

ao solo. O ninho é uma semiesfera relativamente volumosa, muitas vezes assimétrica, 

composto basicamente por duas partes principais. A mais externa, que é também a mais 

rústica e espessa, é construída com hastes de gramíneas secas e folhas de vários tamanhos, 

além de pequenas quantidades de Sphagnum sp. (Sphagnaceae) secos; internamente a 

câmara oológica, que tende a ser simétrica, é forrada com materiais mais delicados, como 

raízes bem finas de gramíneas entrelaçadas com penas macias e pelos (Fontana 1997). Um 

ninho apresentou uma pequena quantidade de lama aderida à base externa (Fontana 1997). 

As médias de medidas para quatro ninhos foram: 16,4 por 11,4cm de diâmetro externo, 

8,5cm de diâmetro interno, 7,5cm de altura externa e 4,8cm de altura interna. Um ninho 

apresentado por Fraga (2003) mediu 13,5cm de diâmetro externo. Simon & Pacheco 

(2005): “cesto baixo/base”. Referências: Fontana (1997), Fraga (2003), Buzzetti & Silva 

(2008). 

 

 

Agriornis Gould, 1839 

Agriornis montanus (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Ninhos possuem forma semiesférica 

e são construídos entre fendas de rochas, abaixo de telhados ou mesmo no solo, com 

registro de ninho a 9 metros acima do solo. É feito com uma base de gravetos e hastes de 

gramíneas e internamente forrado com pelos, principalmente lã. Salvador & Salvador 



493 
 

(2012) citam também o uso de Tillandsia sp. (Bromeliaceae). Um ninho mediu 12cm de 

diâmetro externo, 7,5cm de diâmetro interno, 8cm de altura externa e 5cm de altura interna 

(Taczanowski 1884), outro 15cm de diâmetro externo, 9cm de altura externa e 4cm de 

altura interna (Hoy 1976) e por fim, um outro mediu 17cm de diâmetro externo, 13cm de 

diâmetro interno, 6cm de altura externa e 3cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): 

“cesto baixo/base” ou “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: Taczanowski 

(1884), Lane (1897), Hellmayr (1932), Hoy (1976), Narosky et al. (1984, 1990), Narosky 

& Salvador (1998), Salvador & Salvador (1988, 2012), De la Peña (2005, 2013b, 2016).  

 

Agriornis albicauda (Philippi & Landbeck, 1863). Espécie mais conhecida pelo antigo 

nome A. andicola, possuí seus hábitos de nidificação pessimamente conhecidos. E, embora 

Narosky & Salvador (1998) e del Hoyo et al. (2014) considerem seu ninho como sendo 

desconhecido, Vuilleumier (1994) o descreve: ninho construído no solo próximo da base 

da bromélia gigante Puya raimondii (Bromeliaceae) e protegido por uma grande moita de 

gramíneas. O ninho é uma semiesfera grande, com a base grosseiramente construída com 

gravetos e mais internamente com hastes secas de gramíneas e muito musgo; seu interior 

forrado com crina de cavalo, pedaços de material membranoso seco de Puya, pedaços de 

muda de serpente e algumas penas. O ninho mediu 50cm de diâmetro externo total e 

apenas 20cm de diâmetro externo sem contar a parte de gravetos da base, 11cm de 

diâmetro interno e 7cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto/baixo/base”. 

Referências: Vuilleumier (1994). 

 

Agriornis lividus (Kittlitz, 1835). Ninho pouco conhecido, sendo ainda de difícil 

compreensão quanto ao seu local de construção. Germain (1860) cita que é feito em 

buracos de penhascos, Hellmayr (1932) em forquilhas de árvores e Narosky & Salvador 
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(1998) em arbustos ou em Cactaceae. O ninho é uma semiesfera feita com gravetos e forro 

interno de gramíneas e lã, aparentemente abaixo de 1 metro do solo. Referências: Germain 

(1860), Hellmayr (1932), Narosky & Salvador (1998). 

 

Agriornis micropterus Gould, 1839. Nidifica entre moitas de gramíneas ou em arbustos 

(ex. Condalia sp. - Rhamnaceae), frequentemente que apresentam espinhos, entre 30cm e 2 

metros acima do solo. Possui forma de semiesfera e é feito com ramos secos, alguns com 

espinhos, e fibras vegetais variadas. Internamente são forrados com capins finos e secos, 

além de algumas penas de Tinamidae (ex. Eudromia elegans), pelos e lã. A média das 

medidas de alguns ninhos é: 17cm de diâmetro externo (n=3; entre 11 e 20cm), 9,2cm de 

diâmetro interno (n=3; entre 8 e 10cm), 9,25cm de altura externa (n=2; entre 9 e 9,5cm) e 

6,2cm de altura interna (n=3; entre 5 e 7cm) (De la Peña 1989, Narosky & Salvador 1998). 

Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”. Referências: Peters (1923), Philippi (1941), 

De la Peña (1989, 2016), Andors & Vuilleumier (1996), Narosky & Salvador (1998). 

 

Agriornis murinus (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Ninhos construídos em áreas de 

vegetação com características xerofíticas, nidificando nos arbustos que ai crescem (ex. 

Heterostachys ritteriana - Amaranthaceae e Chuquiraga avellanedae - Asteraceae), entre 

25 e 40cm acima do solo. O ninho é compacto e possui forma de semiesfera, estando 

apenas apoiado sobre os ramos e não entrelaçado neles. É construído externamente com 

talos secos (ex. de Heterostachys, com cerca de 10cm de comprimento e 0,5 a 3mm de 

espessura) e hastes de gramíneas, internamente forrados com gramíneas finas e acima 

desses plumas e lã. Um ninho mediu 13,5 por 12cm de diâmetro externo, 7,5cm de 

diâmetro interno, 7cm de altura externa e 4,5cm de altura interna (Nores & Salvador 1990) 

e outro 12cm de diâmetro externo, 6,5cm de diâmetro interno, 9cm de altura externa e 5cm 
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de altura interna (Andors & Vuilleumier 1996). Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/base”. Referências: Nores & Salvador (1990), Andors & Vuilleumier (1996), 

Narosky & Salvador (1998). 

 

 

Neoxolmis Hellmayr, 1927 

Neoxolmis rufiventris (Vieillot, 1823). A presente espécie nidifica no solo, na base de 

plantas (e.g. Berberis buxifolia - Berberidaceae) ou de uma rocha. O ninho é semiesférico e 

construído com uma base de gravetos ou vegetais de talo firme, inserindo acima gramíneas 

secas e algumas penas. Um ninho mediu 10,4cm de diâmetro externo por 6,9cm de altura 

interna (Maclean 1969) e outro 10cm de diâmetro [externo?] e 5cm de altura interna (De la 

Peña 1985). O ninho descrito em Narosky & Salvador (1998) e propagado por Andors & 

Vuilleumier (1998) como sendo construído em fenda de parede rochosa e feito, além de 

gravetos e gramíneas, com lã, não foi aqui considerado, visto que os próprios autores 

(Narosky & Salvador 1998) não possuem certeza da espécie que o construiu. Simon & 

Pacheco (2005): “cesto baixo/base”. Referências: Maclean (1969), De la Peña (1985, 

2005, 2013b, 2016), Vuilleumier (1994), Casas (1996), Narosky & Salvador (1998), 

Andors & Vuilleumier (1998). 

 

 

Myiotheretes Reichenbach, 1850 

Myiotheretes striaticollis (Sclater, 1853). Foi possível encontrar apenas duas curtas 

citações sobre os hábitos reprodutivos da espécie. De la Peña (2001b) observou um par 

levando palhas entre as rochas de uma ladeira 25 metros acima de um leito de rio, porém o 

ninho não pôde ser acessado. Hilty (2003) cita apenas um ninho “sem valor” [“trashy”, no 
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original], sendo uma semiesfera feita sob pontes. Referências: De la Peña (2001b, 2005, 

2013b), Hilty (2003). 

 

Myiotheretes pernix (Bangs, 1899). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Myiotheretes fumigatus (Boissonneau, 1840). Conhecido por apenas um ninho, colocado a 

2 metros acima do solo, numa pequena cavidade na lateral de um toco morto e coberto por 

musgos, samambaias, orquídeas e bromélias. Esse toco apresentava 3m de altura e estava 

em uma área aberta e cerca de 30m da borda da floresta. O ninho estava afundado 

naturalmente nos musgos em crescimento, sendo difícil delimitar as medidas externas do 

mesmo. Mediu cerca de 12cm de diâmetro externo, 7cm de diâmetro interno, 6,5cm de 

altura externa e 4cm de altura interna. A porção externa do ninho foi construída 

principalmente com musgos entrelaçados com raízes esparsas. A câmara oológica foi 

forrada predominantemente com escamas de Cyathea sp. (Cyatheaceae), mas também 

incluiu alguns poucos pequenos gravetos e penas coloridas. Stawarczyk et al. (2012) não 

citam que o ninho foi construído numa cavidade, mas isso é notável na Figura 1-B. 

Permanece, no entanto, a dúvida se foi a ave que construiu a abertura ou ela já era 

existente. Dessa forma podemos considerar o ninho dessa espécie, baseando-se na proposta 

de Simon & Pacheco (2005), como sendo do tipo “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. 

Referências: Stawarczyk et al. (2012). 

 

Myiotheretes fuscorufus (Sclater & Salvin, 1876). Conhecido apenas por um único ninho 

recém-descrito. O mesmo estava cerca de 1,5 metros acima do solo na face leste de uma 

rocha, apoiado pela base sobre uma saliência, ao lado de uma grande bromélia, 

provavelmente Puya pizarroana (Bromeliaceae). O ninho tem forma semiesférica e mediu 
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12,2cm de diâmetro externo, 7,2cm de diâmetro interno, 8,7cm de altura externa e 4,2cm 

de altura interna; a parede do ninho mediu 2,6cm de espessura e o ninho pesou 168,8g. 

Possuía três camadas distintas, a mais externa feita de um amontoado irregular de materiais 

(várias espécies de liquens, galhos secos, lama, folhas de bambu e gramíneas) e formava a 

base do ninho, sendo também a maior parte dele (pesou 142,8g); a camada central (16,3g) 

foi principalmente feita com musgos secos de coloração marrom e verde, liquens foliosos e 

alguns pequenos galhos; por fim, a camada mais interna (9,7g) foi inteiramente feita com 

uma única espécie de líquen fresco de coloração azul-esverdeado do gênero Usnea 

(Parmeliaceae), que forrava completamente a superfície interior do ninho numa espessura 

de 1,6cm. Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: 

Kingwell & Londoño (2015). 

 

 

Ochthornis Sclater, 1888 

Ochthornis littoralis (Pelzeln, 1868). Nidifica em barrancos, por exemplo, em fendas de 

arenito onde o ninho fica protegido; pode estar próximo, ou não, de algum tipo de 

vegetação que auxilia na camuflagem do mesmo. Tem formato de semiesfera (vide Figura 

254) e é feito com hastes de capim, raízes e musgos; em um ninho havia lama. O forro 

interno é composto por finas fibras de capim. O ninho encontra-se em média a 1,1m de 

altura da superfície da água (n=5; entre 50cm e 2,1m) e mede em média 56,2mm de 

diâmetro externo (n=4; entre 47 e 55mm), 50mm (n=4; entre 47 e 55mm) de diâmetro 

interno e 33mm de altura interna (n=3; entre 24 e 38mm). Um ninho do Peru mediu 

127mm de diâmetro externo por 63,5mm de diâmetro interno, diferente dos outros ninhos 

principalmente quanto ao diâmetro externo. A altura externa do ninho não foi encontrada 

em publicações, provavelmente pela dificuldade em medi-la, já que parte do ninho acaba 
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estando afundada no solo. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cavidade/sem 

túnel/cesto baixo”. Referências: O’Neill (1974 [apud. Alves & Soneghet (1999)]), Sick 

(1997), Alves & Soneghet (1999). 

 

 
Figura 254. Ninho de Ochthornis littoralis em barranco de rio. Oriximiná, PA, Brasil. 24 

de outubro de 2015. Imagem: Nelson Lage. 

 

 

Cnemotriccus Hellmayr, 1927 

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831). Existe certa confusão nas descrições dos ninhos da 

única espécie (e sete subespécies) até então pertencente ao gênero Cnemotriccus. Há 

variação nas descrições e, uma suspeita, é que sejam pertencentes a distintas populações ao 

longo da sua distribuição. Porém, não está disponível nenhum estudo detalhado que elucide 

esse problema. Dessa forma consideraremos aqui toda essa variação, principalmente na 
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escolha dos locais de nidificação, como correta para a espécie. Narosky & Salvador (1998) 

chegam mesmo a citar que a espécie nidifica “en sitios diversos”. Seus ninhos possuem 

forma de semiesfera e são encontrados no interior de cavidades ou pequenos nichos, em 

barrancos (Figura 255) ou árvores (Figura 256), bem como em bromélias. Há, porém, a 

menção de ninhos em forquilhas de árvores (del Hoyo et al. 2014). A altura do ninho com 

relação ao solo está documentada dos 0,3 até os 10m. Usa na confecção capim seco e 

folhas, hastes fibrosas de cipós muito finos e revestido com hifas de Marasmius sp. 

(Marasmiaceae), também galhos, gravetos, e fibras vegetais no geral; externamente pode 

ser forrado com musgos e internamente é forrado com material seco ainda mais fino e 

paina. Hartert & Venturi (1909) citam que “j’obtins le nid de l’un d’eux, qui ressemble à 

celui d’Elaenia parvirostris” [obtive o ninho de um deles, que se assemelha ao de Elaenia 

parvirostris]. Os ninhos medem: 60mm de diâmetro interno e 25mm de altura interna 

(Belton 2000), outro 50mm de diâmetro interno, 70mm de altura externa e 48mm de altura 

interna (Lima et al. 2010) e, por fim, dois ninhos mediram 7,8 e 7,3cm de diâmetro 

externo, 5 e 5,1cm de diâmetro interno, 5 e 3,3cm de altura externa e 4,5 e 3cm de altura 

interna, respectivamente (Lopes et al. 2013). Baseando-se na proposta de Simon & 

Pacheco (2005), Lopes et al. (2013) consideram o ninho dessa espécie como sendo do tipo 

“cesto baixo/base”. Podemos ainda considerar os tipos “cesto baixo/forquilha” e 

“cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: Hartert & Venturi (1909), Lanyon & 

Lanyon (1986), Narosky & Salvador (1998), Belton (2000), Lima et al. (2010), Lopes et 

al. (2013), del Hoyo et al. (2014), Studer (2015). 
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Figura 255. Adulto de Cnemotriccus fuscatus no ninho, feito em um barranco, cuidando 

da prole. Palmas, TO, Brasil. 10 de outubro de 2015. Imagem: Emerson Kaseker. 

 

 
Figura 256. Ninho de Cnemotriccus fuscatus feito no interior de um tronco podre. Barro 

Alto, GO, Brasil. 31 de outubro de 2014. Imagem: Keila Nunes Purificação. 
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Aphanotriccus Ridgway, 1905 

Aphanotriccus capitalis (Salvin, 1865). Ninho da espécie nunca foi detalhadamente 

descrito, porém duas observações apresentadas por Young & Zook (1999) levam a crer que 

ele se reproduza em cavidades ou fendas de árvores. Um par foi observado levando 

material para um oco de um galho seco de uma Alchornea costaricense (Euphorbiaceae) 

viva, 1,5m do solo. Foi observado carregar material vegetal fino e musgos. O oco, com 

entrada retangular, estava ligeiramente voltado para cima e mediu 8cm de profundidade e a 

abertura 25cm de altura por 8cm de largura. Young & Zook (1999) citam, como 

comunicação de E. Castro, que a espécie foi observada carregando alimento para o interior 

de uma cavidade de bambu do gênero Guadua (Poaceae), a 5,9m acima do solo. O 

diâmetro do bambu foi de 13cm, a abertura 5cm de altura por 2cm de largura, estando a 

abertura apenas a 3cm acima do nó. Referências: Young & Zook (1999). 

 

Aphanotriccus audax (Nelson, 1912). Descrição de ninho não encontrada. 

 

 

Lathrotriccus Lanyon & Lanyon, 1986 

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868). Ninho feito em cavidades ou saliências, que podem 

ser de barrancos (Figuras 257 e 258), árvores vivas ou mortas (Figuras 259 e 260) e entre 

aglomerações, por exemplo, de epífitas; um em uma base de folha de coqueiro morta que 

havia desprendido e formava uma espécie de “tubo” meio aberto (Figura 261) e outro entre 

folhas, também desprendidas, de Cecropia sp. (Urticaceae) (Figura 262). Tem preferência 

por áreas próximas de córregos. São construídos a média altura do solo, principalmente 

entre os 2 e 4m (há registros entre 0,7 e 18,4m) e são bem camuflados. São construídos 

com raízes, às vezes com algumas gavinhas, tudo solidamente trançado e adornado 
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externamente com musgos, Tillandsia usneoides (Bromeliaceae) e/ou liquens. Parece não 

ter um forro interno bem definido, apenas um material um pouco mais fino acaba sendo 

usado; penas raramente registradas e aparentemente soltas da própria ave durante 

atividades no ninho. O ninho é uma semiesfera rasa ou profunda, dependendo do local em 

que está encaixado, fazendo com que suas medidas externas variem bastante. Aguilar et al. 

(1999) apresentam as seguintes médias de tamanhos de ninhos: 8,7cm (n=5) de largura 

externa, 4,1cm (n=6) de largura interna e 4,1cm (n=6) de altura interna; também 

apresentam o “comprimento interno”, que acreditamos ser o comprimento da cavidade, 

com média de 4,2cm (n=4). Dois dos ninhos descritos por Belcher & Smooker (1937a) 

como fixados em forquilhas horizontais provavelmente não pertencem a essa espécie. 

Simon & Pacheco (2005): “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: Euler (1900), 

Belcher & Smooker (1937a), Lanyon & Lanyon (1986), Sick (1997), Di Giacomo & López 

Lanús (1998), Narosky & Salvador (1998), Höfling & Camargo (1999), Aguilar et al. 

(1999), De la Peña (2005, 2013b, 2016), Auer et al. (2007), Marini et al. (2007), Buzzetti 

& Silva (2008), Kirwan (2009), Breves (2012), Maurício et al. (2013), Sousa (2014). 
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Figura 257. Adulto de Lathrotriccus euleri no ninho, construído em um barranco. Vargem 

Alta, ES, Brasil. 29 de dezembro de 2010. Imagem: Gustavo Magnago. 
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Figura 258. Ninho de Lathrotriccus euleri feito no barranco, em local usado como 

“degrau” para subida. Mirabela, MG, Brasil. 07 de dezembro de 2014. Imagem: Lucas 

Alves. 

 

 
Figura 259. Adulto de Lathrotriccus euleri alimentando filhotes em um ninho construído 

na ponta de toco morto. Anitápolis, SC, Brasil. 15 de dezembro de 2014. Imagem: Rodrigo 

Pacheco. 
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Figura 260. Ninho de Lathrotriccus euleri em fenda natural de árvore, feito a pouca altura 

do solo no interior da mata. Barra Mansa, RJ, Brasil. 22 de dezembro de 2014. Imagem: 

Carlos Nei Ortúzar Ferreira. 

 

 
Figura 261. Ninho de Lathrotriccus euleri construído no interior de uma base de folha 

seca de Palmeira que havia caído e enroscado nas folhas ao redor. São Paulo, SP, Brasil. 06 

de novembro de 2014. Imagem: Flávio Sousa. 
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Figura 262. Adulto de Lathrotriccus euleri no ninho, feito dentro de uma folha seca de 

Cecropia sp. que caiu e ficou presa entre galhos de uma Erythrina speciosa. Morretes, PR, 

Brasil. 08 de dezembro de 2012. Imagem: Luciano A. Breves. 
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Lathrotriccus griseipectus Lawrence, 1870. Apenas dois ninhos conhecidos, um estava 

cerca de 1m do solo em uma rasa cavidade na lateral da raiz de uma emergente Ceiba sp. 

(Malvaceae) e, mesmo a cavidade sendo mais longa do que larga, o ninho preenchia seu 

fundo completamente. O outro estava 4m do solo em uma espécie de cavidade natural que 

se formou entre duas bromélias que estavam suspensas em meio a epífitas, também com 

cavidade alongada e totalmente preenchida. A câmara dos ovos, no entanto, era circular. 

Ambos os ninhos eram semiesféricos e feitos com folhas mortas e lascas do lado mais 

externo e forrados internamente com fungos rizomorfos, radículas escuras e hastes de 

gramíneas claras, além de fibras vegetais. Mediram (cm ± SD) 8,3 ± 0,4cm no maior 

diâmetro externo, 5,5 ± 0,7cm no menor diâmetro externo, 5,3 ± 0,4cm de altura externa, 

4,8 ± 0,4cm de diâmetro interno e 3,3 ± 0,4cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): 

“cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: Greeney (2014a). 

 

 

Mitrephanes Coues, 1882 

Mitrephanes phaeocercus (Sclater, 1859). Ninho construído apoiado pela base sobre 

galhos horizontais, em forquilhas verticais de árvores (ex. Alnus sp. - Betulaceae, Pinus sp. 

- Pinaceae e Quercus sp. - Fagaceae) ou mesmo sobre lianas, entre 4-28m do solo. O ninho 

é uma semiesfera, construído com radículas escuras e muito musgo e liquens, 

principalmente na parte externa. Internamente é forrado com liquens ramificados e 

foliáceos (Skutch 1967). Observações de coleta de teias de aranha foram feitas no México 

(Forcey & Aragón 2009). Normalmente os ramos onde os ninhos são encontrados estão 

cobertos com musgos, liquens e epífitas, o que ajudava a camuflar muito bem o ninho no 

ambiente. Um ninho mediu 7,6cm de diâmetro externo, 3,5cm de altura externa, 5cm de 

diâmetro interno e 2,2cm de altura interna (Skutch 1967). Simon & Pacheco (2005): “cesto 



508 
 

baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Skutch (1960, 1967), Rowley (1962, 

1966), Forcey & Aragón (2009).  

 

Mitrephanes olivaceus Berlepsch & Stolzmann, 1894. Nenhuma descrição de ninho foi 

encontrada, apenas uma foto de Joe Tobias. O ninho está apoiado sobre uma forquilha 

onde um galho sobe quase totalmente vertical e o outro pouco mais de 45°. Os galhos são 

bastante cobertos com liquens e musgos, estando o ninho coberto por fora com o mesmo 

material, ficando assim bem camuflado. O interior do ninho não se pode ver pela imagem. 

Parece ser uma semiesfera rasa, muito semelhante ao de M. phaeocercus. Referências: 

Tobias (2005). 

 

 

Sayornis Bonaparte, 1854 

Sayornis nigricans (Swainson, 1827). Ninhos feitos em locais protegidos na parte superior, 

como cavidades em barrancos, grandes rochas, galhos de árvores quebrados, pontes ou 

outras construções humanas, como beirais de casas, frequentemente próximos ou acima da 

água. Varia entre menos de um metro até 3m de altura do solo. O ninho é uma semiesfera, 

fixado pela base e/ou lateral em substrato horizontal ou vertical e de paredes e base grossa, 

muitas vezes aumentada pelas sucessivas nidificações no mesmo local, sendo novos 

materiais adicionados a cada evento reprodutivo. É construído com lama misturada com 

gramíneas, algas, fibras vegetais e pelos de animais, internamente forrado com fibras 

vegetais, algas, pelos e plumas. Embora Skutch (1960) diga que seu ninho difere de S. 

phoebe por não usar musgos, há alguns ninhos com esse tipo de material. Os ninhos 

medem em média 10,37cm de largura externa (n= 4; entre 9,5 e 11cm), 7,94cm de altura 

externa (n=5; entre 3,5 e 14cm), 2,5cm de altura interna (n=3; entre 2 e 3cm) e 5,6cm de 
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diâmetro interno (n=3; entre 5 e 6cm). Normalmente há uma proteção acima do ninho, que 

encontra-se cerca de 3 e 7cm acima da sua parte mais alta, podendo ser, no entanto, bem 

mais alta. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”, “cesto baixo/lateral” ou 

“cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: Dinelli (1918), Stoner (1938), Bent 

(1942), Skutch (1960), Rowley (1966), Verbeek (1975), Baicich & Harrison (1997), 

Narosky & Salvador (1998), Di Giacomo & Lópes Lanús (2000), De la Peña (2001a, 2005, 

2013b, 2016), Brumfield & Maillard (2007), del Hoyo et al. (2014). 

 

Sayornis phoebe (Latham, 1790). Em estado natural costuma nidificar em pequenas 

cavidades em rochas, normalmente em ravinas, ficando assim apoiado sobre um suporte 

firme e parcialmente coberto acima. É muito comum o uso de construções humanas, como 

o interior de casas abandonadas, galpões, celeiros, sob pontes, poços, quase sempre 

próximos da água ou acima dela. Peck & James (1987) observaram que cerca de 96% (em 

mais de 1700 ninhos encontrados) estavam em construções humanas.  Variam entre menos 

de 30cm até cerca de 9 metros acima da superfície da água ou do solo, com a maioria 

encontrado entre 2 e 3 metros de altura. Os ninhos possuem forma de semiesfera, muitas 

vezes com bastante material acumulado abaixo, que pode ser pela utilização do mesmo 

local de nidificação ao longo dos anos, onde os materiais vão se acumulando. São fixados 

no substrato pela base e/ou pelas laterais, normalmente depende de irregularidades da 

superfície ou presença de algum tipo de material como pregos, arames, ninhos de abelhas - 

Trypoxylon politum (Crabronidae) ou Sceliphron caementarium (Sphecidae) - ninhos 

abandonados de Hirundo rustica (Hirundinidae) etc. O ninho é feito de lama 

(principalmente na base) e fibras vegetais, bem coberto externamente com musgos verdes 

como Mnium stellaria (Mniaceae), Funaria sp. (Funariaceae), Polytrichum sp. 

(Polytrichaceae), Hypnum cristatum e H. dendroides (Hypnaceae) (mesmo no interior de 
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construções) e folhas; forrado internamente com finas gramíneas e pelos de animais. De 17 

ninhos medidos por Peck & James (1987) a variação das medidas foram: entre 10 e 17cm 

de diâmetro externo, 5 e 8cm de diâmetro interno, 5 e 28cm de altura externa (devido a 

construções de ninhos sobrepostos) e 2,5 a 6cm de altura interna. Simon & Pacheco 

(2005): “cesto baixo/base”, “cesto baixo/lateral”, “cesto alto/lateral” e “cavidade/sem 

túnel/cesto baixo”. Poderiam ser também dos tipos “cesto alto/base” e “cavidade/sem 

túnel/cesto alto”, propostas não indicadas em Simon & Pacheco (2005). Referências: 

Wood & Frothingham (1905), Nauman (1923), Hoffman (1930), Sutton (1936), Bent 

(1942), Smith (1942), Dusi (1953), Johnston (1971), Weeks (1978, 1979), Faanes (1980), 

Peck & James (1987), Hill & Gates (1988), Baicich & Harrison (1997). 

 

Sayornis saya (Bonaparte, 1825). Ninhos protegidos acima e construídos em rachaduras ou 

outras cavidades em paredes rochosas, cavernas e raramente em buracos de árvores; usa 

frequentemente construções humanas como pontes, telhados de casas, celeiros, minas 

abandonadas, ranchos etc. Muitas vezes próximo da água. O ninho é uma semiesfera com a 

base feita com pedaços de rochas, eventualmente lama e sua estrutura geral feita com 

fibras vegetais, pedaços de madeira, finas gramíneas secas, musgos, lã, casulos, teias de 

aranha e pelos de animais, forrado internamente com pelo ou lã. Seus ninhos podem ser 

externamente altos pelo acúmulo de material ao longo das repetidas reutilizações do 

mesmo local de nidificação, bem como usa ninhos abandonados de Sayornis phoebe, S. 

nigricans, Petrochelidon pyrrhonota, Riparia riparia, Hirundo rustica (três últimas, 

Hirundinidae) e Turdus migratorius (Turdidae). Uma média das medidas do ninho é 7,9cm 

de altura externa, 15,8cm de largura externa e internamente 11,2cm de diâmetro e 2,3cm de 

altura. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”, “cesto baixo/lateral”, “cesto 

alto/lateral” e “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Poderiam ser também dos tipos “cesto 



511 
 

alto/base” e “cavidade/sem túnel/cesto alto”, propostas não indicadas em Simon & Pacheco 

(2005). Referências: Cameron (1907), Munro (1919), Bent (1942), Gabrielson (1949), 

Davis (1957), Tatschl (1967), Baicich & Harrison (1997), del Hoyo et al. (2014). 

 

 

Empidonax Cabanis, 1855 

Empidonax flaviventris (Baird & Baird, 1843). Os ninhos dessa espécie são construídos 

baixos, às vezes no solo sobre uma depressão, mas normalmente entre musgos (ex. 

Sphagnum sp. - Sphagnaceae), na base de samambaias ou entre raízes de árvores tombadas. 

Pode o ninho ser construído na lateral de aglomerados de musgos, sendo assim, a entrada 

do ninho parece ser também lateral (Gross 1991). O ninho tem forma semiesférica e é 

forrado principalmente com gramíneas, raízes escuras e internamente “agulhas” de Pinus 

sp. (Pinaceae). McFarland & Rimmer (1996) citam Marasmius androsaceus 

(Marasmiaceae) como forro interno. Medem em média 8,1cm de diâmetro externo, 5,3cm 

diâmetro interno, 9,6cm de altura externa e 4cm de altura interna. Os ninhos descritos 

como em forquilhas não estão corretos, segundo Bent (1942). Pelas propostas de Simon & 

Pacheco (2005) os únicos tipos que poderiam se encaixar para a espécie são “cesto 

baixo/base” ou “cavidade/sem túnel/cesto baixo”, no entanto o ideal seriam “cesto 

alto/base” e “cavidade/sem túnel/cesto alto”, ambos os tipos não indicados por esses 

autores. Referências: Eddy (1880), Spaulding (1887), Bailey (1916), Bent (1942), 

Walkinshaw & Henry (1957), Peck & James (1987), Gross (1991), McFarland & Rimmer 

(1996), Martin et al. (2006), del Hoyo et al. (2014). 

 

Empidonax virescens (Vieillot, 1818). Ninhos construídos em forquilhas horizontais, 

normalmente no extremo dos galhos de arbustos ou pequenas árvores, cobertos acima pela 
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folhagem, próximo de áreas úmidas entre 1 e 16,8 metros acima do nível do solo ou da 

água, mas normalmente por volta dos 4 metros (Walkinshaw 1966). Raramente está 

apoiado pela base (Peck & James 1987). É construído de forma frouxa e com materiais 

desalinhados, muitas vezes com uma cauda suspensa abaixo (Walkinshaw 1966, Peck & 

James 1987, Master & Allen 2012), que é inserida propositalmente pela ave, segundo 

Master & Allen (2012). O ninho possui forma de semiesfera fixada pelas bordas, é 

construído com tiras de cascas de árvore, gavinhas, finas raízes, gramíneas e outras fibras 

vegetais variadas, tudo unido com bastante teia de aranha ou sedas de lagartas (ex. 

Paleacrita vernata - Geometridae), internamente é forrado com finas hastes vegetais. A 

média das medidas é de aproximadamente 8cm de diâmetro externo (n=30), 4,8cm de 

diâmetro interno (n=35), 4,4cm de altura externa (n=30) e 2,7cm de altura interna (n=35) 

(Walkinshaw 1966). Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/forquilha”. Referências: 

Anthony (1886), Bent (1942), Brandt (1947), Newman (1958), Mumford (1964), 

Walkinshaw (1966), Peck & James (1987), Wilson & Cooper (1998), Master & Allen 

(2012), del Hoyo et al. (2014). 

 

Empidonax alnorum Brewester, 1895. Ninhos construídos sobre arbustos e árvores ou 

cipós que nelas estão, raramente em moitas de gramíneas (Poaceae), entre 30cm e 1,8m 

acima do solo ou da água; normalmente próximo de corpos d’água. Possuem forma 

semiesférica e são fixados na parte superior de forquilhas, construídos com variados tipos 

de materiais vegetais, como hastes de gramíneas, finos gravetos, painas, musgos, fibras de 

cascas de árvores, raízes, teias de aranha etc., e internamente com gramíneas finas e 

material felpudo de Typha sp., podendo algumas vezes inserir crinas. Com frequência 

possui materiais pendendo na parte inferior dos ninhos. Oito ninhos mediram entre 7,7 e 

10,5cm de diâmetro externo, 4,5 e 5,5cm de diâmetro interno, 5,5 e 15cm de altura externa 
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e 3,3 a 5cm de altura interna (Baicich & Harrison 1997). Del Hoyo et al. (2014) 

apresentam as seguintes médias: 8,2cm de diâmetro externo, 6,25cm de altura externa, 

5,3cm de diâmetro interno e 3,8cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/base”, “cesto baixo/forquilha” ou “cesto alto/forquilha”, podendo ser também do tipo 

“cesto alto/base”, mas essa última não indicada por Simon & Pacheco (2005). 

Referências: Peck & James (1987), Baicich & Harrison (1997), del Hoyo et al. (2014). 

 

Empidonax traillii (Audubon, 1828). Ninhos construídos em arbustos ou árvores (ex. Salix 

sp. - Salicaceae, Tamarix chinensis - Tamaricaceae, Acer negundo e Quercus agrifolia - 

Fagaceae, Sambucus canadensis - Adoxaceae, Cornus stolonifera - Cornaceae, Alnus sp. - 

Betulaceae etc.), entre 20cm e 20m acima do solo ou da água, no geral encontrado abaixo 

dos 2m. Em algumas regiões existe uma maior tendência dos ninhos serem construídos 

próximos de algum corpo d’água. O ninho é uma semiesfera apoiada pela base sobre 

forquilhas múltiplas. São feitos com hastes de gramíneas, fibras vegetais variadas, 

“agulhas” de Pinus sp. (Pinaceae), externamente cobertos com liquens, ootecas, painas, 

teias de aranha, musgos secos etc., normalmente com material pendendo abaixo e, quando 

usam materiais mais duros, esses tendem a ficar para fora do contorno geral do ninho, 

dando um certo aspecto bagunçado a estrutura. Internamente são forrados com penas, 

algumas radículas e pelos, às vezes também painas. Medem, segundo del Hoyo et al. 

(2014), em média: 8,2cm de diâmetro externo, 5,2cm de diâmetro interno, 6,7cm de altura 

externa e 3,9cm de altura interna. Segundo Peck & James (1987), variam entre 8 e 10cm de 

diâmetro externo, 5 e 5,5cm de diâmetro interno, 5,5 e 13cm de altura externa e 2 e 4cm de 

altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”, “cesto baixo/forquilha” ou 

“cesto alto/forquilha”, podendo ser também do tipo “cesto alto/base”, mas essa última não 

indicada por Simon & Pacheco (2005). Referências: Mousley (1931), Campbell (1936), 
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Bent (1942), Meanley (1952), Beger & Parmelee (1952), Aldrich (1953), King (1955), 

Rowley (1962), Peck & James (1987), Brown (1988), Valentine et al. (1988), Harris 

(1991), Baicich & Harrison (1997), Sogge et al. (1997), Yard & Brown (1999), Arbour 

(2005), del Hoyo et al. (2014), Oort et al. (2015). 

 

Empidonax albigularis Sclater & Salvin, 1859. A única descrição que encontramos para 

essa espécie está em Dickerman (1958), posteriormente repetida por Wetmore (1972). 

Ninho possui forma semiesférica construído sobre forquilhas verticais de arbustos ou 

pequenas árvores (ex. Salix sp. - Salicaceae) na beira de córregos, cerca de 1m acima do 

solo. A parede do ninho é fina e foi totalmente feito com gramíneas, basicamente colmos; 

internamente o mesmo material forrava a câmara oológica, sendo mais fino. Dois ninhos 

mediram, respectivamente: 80 e 75x85mm de diâmetro externo, 70 e 64mm de altura 

externa, 48 e 48mm de diâmetro interno e 38 e 36mm de altura interna. Simon & Pacheco 

(2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Dickerman (1958), 

Wetmore (1972). 

 

Empidonax minimus (Baird & Baird, 1843). Ninhos construídos sobre arbustos e árvores 

(ex. Betula sp. - Betulaceae, Acer sp. - Sapindaceae, Populus sp. - Salicaceae, Pinus sp. - 

Pinaceae, Sambucus sp. - Adoxaceae, Quercus sp. - Fagaceae etc.), entre 60cm e 18m 

acima do solo, apoiados pela base sobre forquilhas verticais ou horizontais. O ninho é uma 

semiesfera, feito com hastes de gramíneas, radículas, ramos, tiras de cascas de árvores, 

musgos, folhas, ootecas e teias de aranhas etc., e internamente forrado com painas, pelos e 

penas. Medem externamente entre 6,5 e 8cm de diâmetro externo, 3,6 e 10cm de altura 

externa, 4 e 5cm de diâmetro interno e 2,5 e 3,5cm de altura interna. Simon & Pacheco 

(2005): “cesto baixo/base”, “cesto baixo/forquilha” ou “cesto alto/forquilha”, podendo ser 
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também do tipo “cesto alto/base”, mas essa última não indicada por Simon & Pacheco 

(2005). Referências: Rhoades (1882), Wood & Frothingham (1905), Bent (1942), Davis 

(1959), Nice & Collias (1961), Johnston (1971), Peck & James (1987), Briskie & Sealy 

(1989), Baicich & Harrison (1997), del Hoyo et al. (2014). 

 

Empidonax hammondii (Xántus de Vesey, 1858). Ninhos construídos sobre árvores, entre 3 

e 18 metros acima do solo. Possui forma de semiesfera, construído sobre galhos 

horizontais grossos ou, mais raramente, forquilhas. São feitos com fibras vegetais finas, 

hastes de gramíneas, tiras de cascas de árvores, radículas, liquens, musgos, teias e casulos 

de aranha, folhas e internamente forrados com penas, pelos, finas gramíneas, Usnea sp. 

(Parmeliaceae), painas etc., podendo a quantidade de cada material variar de região para 

região. As médias de medidas são: 8,5cm de diâmetro externo, 5,4cm de altura externa, 

5,7cm de diâmetro interno e 2,5cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto 

baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Bent (1942), Davis (1954), Tatschl 

(1967), Sakai (1988), Sakai & Noon (1991), Baicich & Harrison (1997), del Hoyo et al. 

(2014).  

 

Empidonax wrightii Baird, 1858. Ninhos construídos sobre arbustos ou árvores, entre 60cm 

e até mais de 6 metros acima do nível do solo, com média de 2,3m. No México, 76% dos 

ninhos estavam entre 2 e 4m (Goguen et al. 2005) e essa altura parece ser a preferida da 

espécie. Os ninhos estão apoiados pela base sobre galhos horizontais grossos, forquilhas 

verticais ou horizontais, possuem forma de semiesfera. São construídos com gramíneas, 

“agulhas” de Pinus sp. (Pinaceae), teias de aranhas e tiras de cascas de árvores; 

internamente forrados com materiais macios, como finas gramíneas, penas e pelos. Medem 

em média: 12,1cm de diâmetro externo, 6,1cm de altura externa, 6,8cm de diâmetro interno 
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e 4,6cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”, “cesto 

baixo/forquilha” ou “cesto alto/forquilha”, podendo ser também do tipo “cesto alto/base”, 

mas essa última não indicada por Simon & Pacheco (2005). Referências: Russell & 

Woodbury (1941), Bent (1942), Johnson (1965), Yaich & Larrison (1973), Baicich & 

Harrison (1997), Goguen et al. (2005), del Hoyo et al. (2014).  

 

Empidonax oberholseri Phillips, 1939. Ninho é uma semiesfera, construído sobre 

forquilhas de arbustos ou árvores, entre 90cm e 6 metros acima do solo, normalmente 

próximo dos 1,5m. São feitos com gramíneas, fibras vegetais e internamente forrados com 

gramíneas finas, penas, pelos (ex. de cervo Odocoileus sp. - Cervidae), painas, Usnea sp. 

(Parmeliaceae) etc.; todo o material varia em quantidade conforme a disponibilidade local. 

Teias de aranha fixam o ninho no suporte com frequência. Ninhos mediram em média: 

7,4cm (entre 6,7 e 8,2cm) de diâmetro externo, 7,2cm (entre 6 e 8,5cm) de altura externa, 

5,3cm (entre 4,7 e 6cm) de diâmetro interno e 3,6cm (entre 2,8 e 4,5cm) de altura interna 

(Sedgwick 1993). Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”, “cesto baixo/forquilha” ou 

“cesto alto/forquilha”, podendo ser também do tipo “cesto alto/base”, mas essa última não 

indicada por Simon & Pacheco (2005). Referências: Bent (1942), Sedgwick (1993), 

Baicich & Harrison (1997), Erickson & Wurster (1998), Pereyra & Morton (2001), Dobbs 

(2005), del Hoyo et al. (2014). 

 

Empidonax affinis (Swainson, 1827). Ninho muito pouco conhecido, sendo uma semiesfera 

construída sobre forquilhas de árvores, cerca de 4,5m do solo. Ninhos bem ocultos. 

Referências: Rowley (1962), del Hoyo et al. (2014). 
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Empidonax difficilis Baird, 1858. Nidifica em diversos tipos de substratos, normalmente 

apoiados pela base e frequentemente em um dos lados, em cavidades de árvores, 

aglomerados de musgos, saliências de barrancos, estruturas antrópicas etc., também sobre 

forquilhas diversas. São comuns os ninhos construídos próximos de corpos d’água, entre 

30cm e 13m acima do solo ou da água, mais comum abaixo dos 2m. São semiesferas, 

feitas principalmente com musgos, embora esse material possa estar ausente em alguns 

ninhos (vide Davis et al. 1963), liquens, tiras de cascas de árvores, hastes de gramíneas, 

ramos, penas etc., tudo unido com teias de aranha e internamente forrado com gramíneas 

finas. Usa com frequência materiais antrópicos (Davis et al. 1963). Medem em média: 11,9 

x 10,1cm de diâmetro externo e 5,3 x 4,5cm de diâmetro interno (Davis et al. 1963). 

Medidas de alturas externas e internas estão dispersas na literatura e não encontramos 

nenhuma medida “completa” de ninho. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”, 

“cesto baixo/lateral”, “cesto baixo/forquilha” ou “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. 

Referências: Black (1897), Stoner (1938), Bent (1942), Williams (1942), Edwards & 

Martin (1955), Rowley (1962, 1966), Davis et al. (1963), Tatschl (1967), Verbeek (1975), 

Sakai (1988),  Sakai & Noon (1991), Baicich & Harrison (1997), del Hoyo et al. (2014).  

 

Empidonax occidentalis Nelson, 1897. Ninhos construídos no solo ou até 9m acima dele, 

em nichos de barrancos, paredões rochosos, construções humanas, bem como em grandes 

troncos ou aglomerações de galhos, onde possa apoiar seu ninho pela base e um dos lados. 

Normalmente próximo da água. São feitos com musgos verdes, tiras de cascas de árvores e 

radículas, unindo todo o material com teias de aranha. Internamente é forrado com 

materiais vegetais mais finos e crinas. Não encontramos medidas de ninhos. Simon & 

Pacheco (2005): “cesto baixo/base”, “cesto baixo/lateral”, “cesto baixo/forquilha” ou 
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“cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: Baicich & Harrison (1997), Rosenstock 

(1998), Forcey (2002), del Hoyo et al. (2014). 

 

Empidonax flavescens Lawrence, 1865. Ninhos construídos entre 1,6 e 4,5m acima do 

solo, em forquilhas verticais ou em nichos de grandes troncos, além de barrancos e 

penhascos, frequentemente cobertos acima de maneira natural, muitas vezes pela vegetação 

circundante. É uma semiesfera feita principalmente com musgos, mas também hepáticas e 

radículas, internamente forrados com finas fibras vegetais, hastes de gramíneas e crinas. 

Um ninho mediu externamente 8,9 x 10,1cm [não informa o autor qual é a altura e qual a 

largura] e internamente 4,4cm de diâmetro interno por 3,8cm de altura (Blake 1956). 

Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base”, “cesto baixo/lateral”, “cesto 

baixo/forquilha” ou “cavidade/sem túnel/cesto baixo”. Referências: Carriker Jr. (1910), 

Dickey & Rossem (1938), Blake (1956), Skutch (1967), Wetmore (1972), Marín (2011), 

del Hoyo et al. (2014). 

 

Empidonax fulvifrons (Giraud, 1841). Ninhos construídos entre 2,7 e 12m acima do solo 

em árvores, sobre troncos grossos ou forquilhas, ocasionalmente ao lado de córregos. Os 

ninhos possuem forma semiesférica e muitas vezes com borda ovalada, feito com pequenas 

radículas, folhas herbáceas, gramíneas etc., tudo unido com teias de aranha. Externamente 

são recobertos com liquens, folhas e penas e internamente forrado com painas, crinas e 

algumas penas. A média de alguns ninhos foi: 6cm de altura externa, 8,5 x 7cm de largura 

externa, 3,8cm de altura interna e 4,4 x 3,3cm de largura interna. Simon & Pacheco (2005): 

“cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Chapman (1898), Bent 

(1942), Rowley (1966), Baicich & Harrison (1997), del Hoyo et al. (2014). 
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Empidonax atriceps Salvin, 1870. Ninho pouco conhecido, uma semiesfera construída 

sobre forquilhas verticais, apoiado pela base em arbustos ou árvores, entre 2 e 12 metros 

acima do solo. Em del Hoyo et al. (2014) há uma citação de um ninho suspenso em 

gramíneas na borda de um aterro. São construídos com finas gramíneas e musgos, 

internamente forrados com fibras vegetais, crina, pequenas penas e Usnea sp. 

(Parmeliaceae). Carriker Jr. (1910) cita que seu ninho é muito semelhante ao de Contopus 

virens. Referências: Carriker Jr. (1910), del Hoyo et al. (2014). 

 

 

Contopus Cabanis, 1855 

Contopus cooperi (Nuttall, 1831). Os ninhos dessa espécie são construídos normalmente 

em galhos horizontais de coníferas, embora outras espécies de árvores sejam também 

usadas, entre 2 e 21m acima do solo, com a maioria encontrado por volta dos 10m. 

Frequentemente próximo de corpos d’água. Tem forma de semiesfera feita com ramos, 

folhas, liquens, musgos e radículas, internamente é frequentemente forrado com Usnea sp. 

(Parmeliaceae), além de poder usar gramíneas, liquens, “agulhas” de Pinus sp. (Pinaceae) e 

crinas.  Segundo Bent (1942), os materiais usados podem variar conforme a região. Quatro 

ninhos medidos variaram entre 9,5 e 14cm de diâmetro externo, 5 e 6,5cm de diâmetro 

interno, 6 e 9cm de altura externa e 2,5 e 4cm de altura interna (Peck & James 1987). 

Mede em média: 11,8cm de diâmetro externo, 7cm de diâmetro interno (Oregon), 13,4cm 

de diâmetro externo, 6,1cm de diâmetro interno (Alaska). Simon & Pacheco (2015): “cesto 

baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Dixon (1920), Smith (1927), Phillips 

(1937), Bent (1942), Tatschl (1967), Peck & James (1987), Baicich & Harrison (1997), 

Rosenstock (1998), del Hoyo et al. (2014).  
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Contopus pertinax Cabanis & Heine, 1859. Os ninhos dessa espécie são construídos em 

árvores, fixados acima de grandes galhos ou entre forquilhas, variando entre 3 e 12m acima 

do solo; às vezes ao lado de córregos. Possuem forma de semiesfera e o corpo do ninho é 

feito principalmente com gramíneas, externamente cobertos com liquens, frequentemente 

retirados da própria árvore que está nidificando, e abundante quantidade de teias de aranha; 

internamente é forrado basicamente com finas gramíneas, o que da certo contraste entre a 

parte externa e interna do ninho. Um ninho mediu: 13,5cm de diâmetro externo, 7,6cm de 

diâmetro interno, 8cm de altura externa e 5,1cm de altura interna (Chace et al. 2000). 

Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: 

Ladd (1891), Bent (1942), Rowley (1962, 1966), Baicich & Harrison (1997), Chace et al. 

(2000), del Hoyo et al. (2014).  

 

Contopus lugubris Lawrence, 1865. Ninho pouco conhecido, apenas conhecido de uma 

publicação. São feitos em árvores (ex. Erythrina sp. - Fabaceae) e estão apoiados pela 

base, sobre os galhos únicos ou bifurcações, entre 4,8 e 12m acima do solo. São feitos com 

musgos verdes, hepáticas e liquens, tudo bem unido com teias de aranha. Internamente 

forrado com radículas e algumas outras fibras vegetais. Um ninho mediu 6,3 x 5,7mm de 

diâmetro interno e 3,5cm de altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” 

ou “cesto baixo/forquilha”. Referências: Skutch (1967). 

 

Contopus fumigatus (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837). Ninhos feitos sobre árvores (ex. 

Tipuana tipu - Fabaceae, Alnus acuminata - Betulaceae, Miconia sp. - Melastomataceae), 

entre 3,5 e 18 metros acima do solo, com média de 17,3m (n=9, seg. Dyrcz & Greeney 

2010) apoiado pela base normalmente em galhos horizontais grossos, mas às vezes em 

forquilhas, cobertos naturalmente com musgos. O ninho é uma semiesfera feita de musgos 
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e externamente coberto por liquens (Figura 263), aplicando teias de aranha para manter o 

material unido. Internamente são forrados com raízes escuras e Usnea sp. (Parmeliaceae), 

mas no geral indistinguível do restante da construção.  A média de três ninhos foi: 

externamente 12,8cm por 10cm de diâmetro, 4,3cm de altura e internamente 6,2cm de 

largura e 3cm de altura (Dyrcz & Greeney 2010). O ninho pode se tornar apertado quando 

os ninhegos estão maiores, obrigando os mesmos a terem de ficar empoleirados na borda 

do ninho (Skutch 1967). Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto 

baixo/forquilha”. Referências: Penard & Penard (1910), Skutch (1967), Di Giacomo & 

López Lanús (1998), Dyrcz & Greeney (2010). Museu: COP-Tyra041. 

 

 
Figura 263. Vista superior do ninho de Contopus fumigatus, Mampote, Estado de 

Miranda, Venezuela e depositado no Museu Phelps (COP-Tyra041), Caracas, Venezuela. 

Imagem: Marco A. Crozariol. 
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Contopus ochraceus Sclater & Salvin, 1869. A única informação que encontramos está em 

del Hoyo et al. (2014), que cita que o ninho é uma semiesfera volumosa construída 

primariamente de musgos, apoiado pela base sobre galho horizontal, no alto. Referências: 

del Hoyo et al. (2014). 

 

Contopus sordidulus Sclater, 1859. Nidifica em arbustos ou árvores (ex. Juglans nigra -

Juglandaceae, Platanus racemosa - Platanaceae, Ailanthus altissima - Simaroubaceae, 

Salix sp. - Salicaceae, Quercus lobata - Fagaceae etc.), com registros de ninhos quase no 

solo até acima dos 25 metros, com média de 7,2m no Colorado (n=26; Chace et al. 1997) e 

3,6m em Utah (n=7; Dobbs 2003); algumas vezes próximo de corpo d’água. Os ninhos são 

semiesferas fixadas pela base acima de galhos grossos horizontais únicos ou forquilhados. 

São construídos com hastes de gramíneas, painas, penas, crinas, musgos, ootecas de insetos 

e outras fibras vegetais variadas, tudo unido com teias de aranha. Internamente são 

forrados apenas com finas gramíneas secas, no entanto, pode raramente usar penas na 

câmara oológica (del Toro 1952, Baicich & Harrison 1997). A média de alguns ninhos foi: 

8,5cm de diâmetro externo, 6,6cm de altura externa, 4,8cm de diâmetro interno e 3,4cm de 

altura interna (del Hoyo et al. 2014). Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou 

“cesto baixo/forquilha”. Referências: Anthony (1886), Merriam (1896), Dawson (1896), 

Munro (1919, 1941), Grinnell (1928), Bent (1942), del Toro (1952), Rowley (1962), 

Tatschl (1967), Verbeek (1975), Curson et al. (1996), Chace et al. (1997), Baicich & 

Harrison (1997), Rosenstock (1998), Dobbs (2003), del Hoyo et al. (2014). 

 

Contopus virens (Linnaeus, 1766). Nidifica em arbustos, mas principalmente em árvores 

em diversos tipos de ambientes, naturais ou antrópicos, entre 1,8 e 21m acima do solo, 

algumas vezes próximo de corpos d’água, em galhos horizontais únicos ou, mais 



523 
 

raramente, em forquilhas. Os ninhos são semiesferas apoiadas pela base e construídas com 

gramíneas, tiras de cascas de árvores, raízes, musgos, ramos, folhas etc., externamente 

cobertos com liquens que o camuflam muito bem no ambiente, tudo com o auxílio de teias 

de aranha. Internamente forrados com crinas, musgos, gramíneas, liquens, painas e fibras 

vegetais variadas. O intervalo de medida de 10 ninhos foi: entre 7,5 e 8,5cm de diâmetro 

externo, 4,5 e 5cm de diâmetro interno, 3 e 4,5cm de altura externa e 1,5 e 3cm de altura 

interna (Peck & James 1987). Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto 

baixo/forquilha”. Referências: Dawson (1896), Cherie (1890), Stockard (1905), 

Gabrielson (1922a), Grinnell (1928), Bent (1942), Bond (1943), Johnston (1971), Peck & 

James (1987), Trail (1987), Baicich & Harrison (1997), Macnamara (2008). 

 

Contopus cinereus (Spix, 1825). Nidifica entre 2 e 20m acima do solo, apoiado pela base 

sobre galhos horizontais ou forquilhas de árvores e arbustos, às vezes próximo da água. O 

ninho é uma semiesfera feita com liquens, gavinhas, painas, hastes herbáceas, musgos 

verdes e tudo unido com auxilio de teias de aranha. Internamente forra apenas com finas 

gramíneas, especialmente inflorescências de Andropogon sp. (Poaceae) segundo Skutch 

(1960). Sick (1957) cita o uso de Marasmius sp. (Marasmiaceaea). Externamente a 

cobertura de liquens permite boa camuflagem com o substrato de fixação (Figura 264). 

Skutch (1960) cita que o ninho mede cerca de 7,6cm de diâmetro externo, 3,1cm de altura 

externa, 4,1cm de diâmetro interno e 2,2cm de altura interna, enquanto Lüthi (2011) cita 

8cm de diâmetro externo, 4,5cm de diâmetro interno, 4cm de altura externa e 2,5cm de 

altura interna. Allen (1905) não tem certeza da correta identificação da ave que descreve o 

ninho. Lopes et al. (2013) consideram o ninho da espécie, baseando-se na proposta de 

Simon & Pacheco (2005), como sendo do tipo “cesto baixo/base” e podemos ainda indicar 

o tipo “cesto baixo/forquilha”. Referências: Allen (1905), Penard & Penard (1910), 
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Hallinan (1924), Belcher & Smooker (1937a), Dickey & Rossem (1938), Skutch (1960), 

Wetmore (1972), Willis & Oniki (1991), Sick (1957, 1997), Narosky & Salvador (1998), 

Di Giacomo & López Lanús (1998), Cornell (2003), Lüthi (2011), Lopes et al. (2013). 

 

 
Figura 264. Ninho de Contopus cinereus. Itatiaia, RJ, Brasil. 18 de outubro de 2008. 

Imagem: Rodolfo Eller Viana. 

 

 

Contopus caribaeus (d’Orbigny, 1839). Ninho muito pouco conhecido, tendo forma de 

semiesfera, feito com finas radículas e crinas, externamente coberto com liquens e musgos, 

colocado sobre galhos horizontais únicos ou forquilhas de arbustos ou árvores, cerca de 3m 

acima do solo. Referências: Walkinshaw & Baker (1946), del Hoyo et al. (2014). 
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Contopus pallidus (Gosse, 1847). Ninho pouco conhecido, sendo uma semiesfera feita com 

fibras vegetais, gramíneas e Tillandsia sp. (Bromeliaceae), colocado acima de forquilhas 

em árvores. Referências: del Hoyo et al. (2014). 

 

Contopus hispaniolensis (Bryant, 1867). Outra espécie com ninho pouco conhecido dentro 

do gênero. Seu ninho é uma semiesfera construída sobre forquilhas e feito com radículas, 

liquens e musgos. Podem ser encontrados entre 3 e 5m acima do solo. Referências: Bond 

(1943), del Hoyo et al. (1943).  

 

Contopus latirostris (Verreaux, 1866). Ninhos construídos sobre arbustos ou árvores, cerca 

de 3 metros acima do solo. São fixados pela base em forquilhas ou galhos únicos, feito 

com musgos, radículas, painas, tiras de cascas de árvores, gramíneas etc., e internamente 

forrados com finas radículas, hastes de gramíneas e alguns pedaços de folhas. O material 

utilizado parece variar conforme a área de ocorrência da espécie. Um ninho mediu 7 por 

4,4cm [externamente?]. Referências: Bond (1941). 

 

Contopus albogularis (Berlioz, 1962). Descrição de ninho não encontrada. 

 

Contopus nigrescens (Sclater & Salvin, 1880). del Hoyo et al. (2014) consideram a espécie 

sem informações reprodutivas, Kirwan (2009) observou um juvenil sendo alimentado por 

adulto e comenta sobre a existência da publicação de Silva (1993), que fala sobre período 

reprodutivo. Silva (1993) e Kirwan (2009) fizeram observações sobre a subespécie C.n. 

canescens (Chapman, 1926) e não descrevem ninho. Porém, há uma descrição de ninho 

feita por Davis (1986) para a região norte do Peru, onde ocorre a forma nominal da 

espécie. Esse ninho estava cerca de 15m acima do solo numa árvore com cerca de 25m de 
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altura, estando cerca de 50cm do final de um galho, sobre uma forquilha horizontal. O 

ninho foi coletado e parecia estar mais de 50% completo. Foi feito com fibras vegetais, 

cipós finos, musgos, liquens e teia de aranha. Apresentou formato semiesférico e um forro 

interno poderia existir caso o ninho não tivesse sido coletado. O ninho mediu: 55,5mm de 

diâmetro externo, 28,6mm de diâmetro interno, 40,5mm de altura externa e 17,1mm de 

altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo/base” ou “cesto baixo/forquilha”. 

Referências: Davis (1986). 

 

 

Xenotriccus Dwight & Griscom, 1927 

Xenotriccus callizonus Dwight & Griscom, 1927. Foi possível encontrar apenas uma 

descrição para o ninho da espécie. O ninho é uma semiesfera construída entre 1 e 1,5m 

acima do solo, feito externamente com gramíneas finas e fibras vegetais, forrado 

internamente com radículas finas de coloração preta, semelhante a crina de cavalo, 

misturado com outras fibras finas. Foi fixado numa forquilha pelas bordas, entre três 

ramos, com o uso de teias de aranha tecidas envolvendo as gramíneas. A construção típica 

inclui o uso de várias hastes de gramíneas longas que ficam penduradas para baixo a partir 

da lateral do ninho, com cerca de 30 centímetros. Um ninho mediu 50mm de diâmetro 

externo e 45mm de altura interna, com as paredes medindo cerca de 10mm de espessura. 

Os três ninhos foram colocados de 1 até 1,5 metros do solo. Simon & Pacheco (2005): 

“cesto baixo/forquilha”. Referências: del Toro (1965). 
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Figura 265. Ninho de Xenotriccus callizonus, retirado de del Toro (1965). 

 

 

Xenotriccus mexicanus (Zimmer, 1938). Ninho colocado em arbustos vivos ou mortos, 

normalmente entre 5 e 7 metros do solo, podendo estar mais baixo, 1,5m do solo. Possuem 

formato de semiesfera e é suspenso pelas bordas em forquilhas duplas ou triplas. É feito 

externamente com gramíneas secas e fixados ao ramo de sustentação com o auxílio de teias 

de aranhas e, internamente, é feito com radículas delgadas de epífitas, rizomorfos e fibras 

vegetais. No geral é bastante frágil, podendo o conteúdo ser visualizado por entre os 

materiais. Um ninho mediu 45mm de altura externa, 50mm de diâmetro interno e 35mm de 

altura interna. Simon & Pacheco (2005): “cesto baixo forquilha”. Referências: Davis 

(1957), Rowley (1962, 1963). 
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Terenotriccus Ridgway, 1905 

Terenotriccus erythrurus (Cabanis, 1847). Os ninhos dessa espécie são construídos em 

florestas primárias ou secundárias, próximos ou distante da água, entre 2,5 e 15m acima do 

solo. Os ninhos são fechados e de aparência piriforme (Figuras 266 e 267), com uma 

entrada lateral coberta por um pequeno alpendre. Estão fixados nas pontas de ramos, cipós 

ou frondes de palmeiras (tanto na ponta das folhas como na própria raque). É feito 

basicamente como um amontoado de raízes fibrosas escuras, fibras finas de coloração 

marrom e gramíneas, onde são inseridas externamente folhas secas, pedaços de pau e 

cascas de árvore em decomposição; internamente são forrados com fibras finas vegetais de 

coloração clara. Um ninho mediu 22,9cm de altura externa total por 7,6cm de largura 

externa e outro, apenas menor em altura, com 17,8cm (sem contar o material solto que 

pendia abaixo). As paredes eram mais frágeis do que o primeiro e o alpendre bem 

reduzido, mas a entrada estava bem protegida por uma folha viva do próprio galho suporte. 

Simon & Pacheco (2005): “fechado/alongado/pendente”. Referências: Carriker Jr. (1910), 

Pinto (1953), Skutch (1960), Willis & Eisenmann (1979), Kirwan (2009). 
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Figura 266. Adulto de Terenotriccus erythrurus na entrada do ninho. Machadinho 

d’Oeste, RO, Brasil. 28 de setembro de 2013. Imagem: André Grassi. 

 

 
Figura 267. Ninho de Terenotriccus erythrurus. Manaus, AM, Brasil. 15 de julho de 2013. 

Imagem: Luiz Fernando Carvalho. 
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4.1.10.8. INCERTAE SEDIS 

 

Muscipipra Lesson, 1831 

Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823). Apenas um ninho descrito, encontrado em área 

aberta e feito sobre um arbusto de Baccharis sp. (Asteraceae) a menos de 1 metro do solo, 

onde a vegetação circundante estava abaixo de 2m e era dominada por espécies do gênero 

Baccharis e algumas outras pioneiras, sendo a área ao redor de floresta montana com 

araucárias (Araucaria angustifolia - Araucariaceae). O ninho é uma semiesfera volumosa, 

apoiado pela base sobre vegetação, feito principalmente com gramíneas grossas e alguns 

gravetos. A camada externa é coberta com musgos secos e escuros e a câmara oológica 

forrada com gramíneas finas. Mede externamente 133 por 131mm de diâmetro, 82mm de 

altura e internamente 80 por 73mm de diâmetro e 46mm de altura. Simon & Pacheco 

(2005): “cesto baixo/base”, ou talvez também “cesto baixo/forquilha”. Referências: 

Fontana et al. (2000). 
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Fluvicola  446 

 

G 
Griseotyrannus 382 

Gubernetes  457 

Gymnoderus  79 

 

H 
Haematoderus  74 

Hemitriccus  193 

Heterocercus  56 

Hirundinea  227 

Hymenops  463 

 

I 
Ilicura   62 

Inezia   238 

Iodopleura  91 
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K 
Knipolegus  464 

 

L 
Laniisoma  125 

Laniocera  125 

Lathrotriccus  501 

Legatus  317 

Lepdothrix  61 

Leptopogon  163 

Lessonia  462 

Lipaugus  77 

Lophotriccus   188 

 

M 
Machaeropterus 59 

Machetornis  350 

Manacus  57 

Masius   63 

Mecocerculus  287 

Megarynchus  355 

Mionectes  154 

Mitrephanes  507 

Muscigralla  312 

Muscipipra  530 

Muscisaxicola  478 

Myiarchus  403 

Myiobius  85 

Myiodynastes  357 

Myiornis  182 

Myiopagis  271 

Myiophobus  419 

Myiotheretes  495 

Myiotriccus  225 

Myiozetetes  366 

 

N 
Neopelma  54 

Neopipo  126 

Neoxolmis  495 

Nephelomyias  225 

Nesotriccus  286 

 

O 
Ochthoeca  436 

Ochthornis  497 

Oncostoma  186 

Onychorhynchus 83 

Ornithion  241 

Oxyruncus  82 

 

P 
Pachyramphus 100 

Phaeomyias  284 

Phelpsia  377 

Phibalura  81 

Phoenicircus  71 

Phylloscartes  137 

Phytotoma  69 

Perissocephalus 77 

Phyllomyias  280 

Pipra   58 

Pipreola  68 

Piprites  131 

Pitangus  328 

Poecilotriccus  204 

Pogonotriccus  149 

Polioxolmis  482 

Polystictus  291 

Porphyrolaema 78 

Platyrinchus  126 

Procnias  78 

Pseudelaenia  286 

Pseudocolopteryx 298 

Pseudopipra  60 

Pseudotriccus  134 

Pyrocephalus  444 

Pyroderus  75 
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Pyrrhomyias  226 

 

 

Q 
Querula  74 

 

R 
Ramphotrigon  325 

Rhynchocyclus 168 

Rhytipterna  398 

Rupicola  72 

 

S 
Satrapa  475 

Sayornis  508 

Schiffornis  122 

Serpophaga  303 

Silvicultrix  432 

Sirystes  402 

Snowornis  73 

Stigmatura  235 

Sublegatus  439 

Suiriri   272 

 

T 
Tachuris  133 

Taeniotriccus  167 

Terenotriccus  528 

Tijuca   78 

Tityra   94 

Todirostrum  214 

Tolmomyias  174 

Tyranneutes  55 

Tyrannopsis  355 

Tyrannulus  269 

Tyrannus  384 

 

U 
Uromyias  311 

 

 

X 
Xenopipo  56 

Xenopsaris  99 

Xenotriccus  526 

Xipholena  79 

Xolmis   483 

 

Z 
Zaratornis  69 

Zimmerius  229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


