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1,2,4 varia (Linneu, 1766), distribui-se unicamente no norte da Felipe Bittioli R. Gomes , 
2,3 2 Venezuela e na Colômbia (BirdLife International 2008).Marco A. Crozariol  & Lucas Valério

A anhuma encontra-se distribuída em vários países como 
Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guia-A anhuma, Anhima cornuta (Linnaeus, 1766) é uma ave 
na, Peru, Suriname e Venezuela, e está regionalmente extin-Anseriforme, com lamélulas rudimentares no bico e ausência 
ta em Trinidad e Tobago (Sick 1997, BirdLife International de membranas interdigitais, que possui grandes pés com lon-
2009, Sigrist 2009) (Figura 1A). No Brasil ocorre em quase gos dedos livres, utilizados para caminhar em ambientes ala-
todo bioma amazônico, havendo também registros confir-gados (Sick 1997). Como características mais marcantes pos-
mados nos estados do Ceará, Bahia, Minas Gerais, Mato sui um longo e erétil apêndice córneo sobre a cabeça e um par 
Grosso, São Paulo e Paraná (Sick 1997, Simon & Lima de esporões no encontro das asas. Sua alimentação é baseada 
2004, Patrial 2008, Wikiaves, 2012). Há também um regis-principalmente em brotos, capim e quaisquer pequenos ani-
tro fotográfico no site Wikiaves para o estado de Santa Cata-mais que capture enquanto forrageia (Naranjo 1986).
rina (Ferreira, WA465592), que provavelmente não provém  Durante a reprodução possui um complexo sistema de aca-
de causas naturais, já que sua presença na região aparenta salamento (Barrow Jr. et al. 1986). A postura de até cinco ovos 
ser devido à criação e fuga de cativeiro (Vitor Piacentini, ocorre em um ninho flutuante, feito de talos e vegetação aquá-
com. pess.). tica, onde macho e fêmea participam do cuidado parental, des-

Em especial para São Paulo, nas regiões centro e nor-de o período de incubação até o cuidado com os filhotes (Gill 
te/noroeste paulistana, onde há grande influência dos biomas et al. 1974, Naranjo 1986, Sick 1997). A espécie habita ambi-
Cerrado e Pantanal, a espécie pode ser observada com fre-entes alagados como brejos, matas ciliares e de galeria, além 
quência e, Willis & Oniki (2003) quando comentam sobre a de pantanais (Sick 1997, Willis & Oniki 2003, Sigrist 2009). 
distribuição da anhuma no estado, citam “no interior do esta-Quanto ao risco de extinção, a espécie é considerada Least 
do”, apontando seis municípios: dois ao noroeste (Itapurá e Concern – “Pouco Preocupante” em âmbito mundial, confor-
Nova Independência), dois na região central (Luís Antônio e me a lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção (Bird-
Limeira) e dois na região sudoeste (Araquá e Ipanema). Outro Life International 2009).
registro interiorano em São Paulo, histórico, provém de uma Os membros da família Anhimidae encontram-se distribuí-
citação de um indivíduo coletado próximo a Sorocaba (Goeldi dos exclusivamente na América do Sul. No Brasil, além da 
1894 in Pacheco 2011), também a sudoeste do estado (Figura anhuma, ocorre também o tachã, Chauna torquata (Oken, 
1B).1816), enquanto que a terceira espécie da família, Chauna cha-

Registro sobre a ocorrência de Anhima cornuta 

e notas sobre sua distribuição 
(Anseriformes: Anhimidae) em Taubaté, 

no Vale do Paraíba, São Paulo 

Figura 1. Distribuição de Anhima cornuta: A) segundo IUCN (Mapa BirdLife International 2009); B) no estado 
de São Paulo segundo bibliografia disponível (marcadores amarelos: Willis & Oniki 2003; marcador azul: 

Goeldi 1894 in Pacheco 2011; marcador vermelho: registro do presente trabalho). Mapa base Google Earth.  



região, como por exemplo, para a cidade de São José dos Cam- Agradecimentos
pos na década de 1940 (Sr. Valdomiro Cursino dos Santos Ao Sr. Renato Eurico Felgueiras (Secretario de Meio Ambi-
Neto, sobre as caçadas de seu pai Joaquim Cursino dos Santos, ente) e ao Sr. Ralph Nunes Ferreira Leite (Diretor de Meio 
naquele período). Além disso, a hipótese pode ser reforçada Ambiente), por permitir e facilitar o acesso ao PMVI e a ARIE 
pela existência do exemplar coletado na década de 90 em Tau- Pedra Branca para o desenvolvimento do levantamento da 
baté. Uma das possíveis causas do desaparecimento da espécie ornitofauna; ao Sr. Dirceu Alves Simão, guarda-parque do 
na região pode estar relacionada à desfiguração, ou mesmo PMVI pelos comentários sobre a espécie; ao CNPq pela bolsa 
aterramento, de muitas áreas alagadas da região ao longo do de Doutorado e, a Empresa ATEND Ltda, por financiar parte 
seu período de desenvolvimento social, fato que corrobora o dos estudos de FBRG; aos membros do COAVAP: Marco 
proposto por Willis & Oniki (2003). De qualquer forma, a espé- Cruz, Constantino Melo, Henri César, Mariana, Beatriz e Fer-
cie no Vale do Paraíba possivelmente era pouco abundante, já nando que participaram do birdwatching no PMVI no dia 24 
que, de acordo com a literatura disponível, não há informações de Setembro de 2011.
referentes à ocupação da anhuma na região. 

Pacheco (2011) comenta sobre possíveis registros históricos Referências Bibliográficas
da presença de A. cornuta no Rio de Janeiro, indicando fortes Alvarenga, H.M.F. (1990) Novos registros e expansões geográficas de aves 

no leste do Eetado de São Paulo. Ararajuba 1: 115-117.evidências da ocorrência histórica da espécie no estado. Um 
desses possíveis indícios seria a existência de um córrego na Alvarenga, H., R. Migotto, L.F. Figueiredo, L.M. Lima & C.O. Gussoni 

(2006) A expansão da distribuição geográfica de Furnarius figulus própria cidade do Rio de Janeiro com o nome “córrego das 
(Lichteinstein, 1823) (Aves: Furnariidae) no Sudeste brasileiro. Atuali-anhumas”. Assim como proposto para o Rio de Janeiro, pode-
dades Ornitológicas 134: 6-7.

mos estar diante de uma possível recolonização da espécie no 
Barrow Jr., J.H., J.M. Black & W.B. Walter (1986) Behaviour patterns and the-Vale do Paraíba, porém neste caso, por diferentes motivos, a 

ir function in the Horned Screamer. Wildfowl 37: 156-162.
ave aparentemente nunca foi abundante na região.

BirdLife International (2008) Chauna chavaria. In: IUCN 2011. IUCN Red 
Há ainda a possibilidade dos indivíduos registrados em Tau- List of Threatened Species. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. 

baté serem animais cativos que fugiram. A anhuma apresenta Version 2011.1. Acessado em: [28 de Outubro de 2011].
grande porte, plumagem vistosa e canto característico fatos BirdLife International (2009) Anhima cornuta. In: IUCN 2011. IUCN Red 
que somados ao consumo de sua carne enquanto jovem List of Threatened Species. Disponível em:<www.iucnredlist.org>. 

Version 2011.1. Acessado em: [28 de Outubro de 2011].(FBRG obs. pess. no Amazonas) tornam-na atrativa para a 
Ferreira, M. A. (2011) [WA465592, Anhima cornuta (Linnaeus, 1766)]. domesticação amadora. Além disso, é uma espécie encontra-

Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Disponível em: da na maioria dos zoológicos da região, como o Zoológico de 
<http://www.wikiaves.com/465592> Acesso em: [28 de Outubro de São Paulo e o Zooparque de Itatiba, próximos o suficiente 
2011].   

para permitirem a chegada em Taubaté, após uma possível 
Gill, F.B., F.J. Stokes & C.C. Stokes (1974) Observations on the Horned Scre-

fuga. Adicionalmente, ouvimos rumores sobre a existência amer. Wilson Bull. 86(1): 43-50.
de criadores irregulares na região, dos quais os espécimes 

Naranjo, L.G. (1986) Aspects of the biology of the Horned Screamer in 
poderiam ter escapado. Em contrapartida, tanto o espécime Southwestern Colombia. Wilson Bull. 98(2): 243-256.
observado no PMVI como o coletado na década de 90 não se Pacheco, J. F. (2011) Algumas fontes para a presença histórica da anhuma ou 
encontravam anilhados, o que exclui a possibilidade de inhuma Anhima cornuta (Anseriformes: Anhimidae) no estado do Rio 

de Janeiro. Atualidades Ornitológicas 163: 4-5.serem indivíduos oriundos de criadouros e zoológicos regu-
lamentados. Patrial, L.W. (2008) Registro documentado de Anhima cornuta (Aves: Anhi-

midae) para o Estado do Paraná. Atualidades Ornitológicas 146: 41-Outra opção para a ocorrência da anhuma na região pode 
42.estar relacionada ao hábito migratório da espécie por meio de 

Sick, H. (1997) Ornitologia brasileira, uma introdução. Edição Revisada e voos altos (Sick 1997). Durante estes movimentos em grandes 
Ampliada por J. F. Pacheco. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

altitudes, uma tempestade somada a fortes rajadas de vento 
Sigrist, T. (2009) Guia de Campo Avis Brasilis – Avifauna Brasileira: v. 2. poderiam desviar indivíduos de sua rota migratória, levando-

(Série Guias de Campo Avis Brasilis, Tomo IV). São Paulo: Editora Avis 
os a um distanciamento de sua área usual de ocorrência. Um Brasilis. 
fato que pode reforçar essa teoria é a existência de apenas um Simon, J. E. & S.R. Lima (2004) Primeiro registro documentado de Anhima 
indivíduo no PMVI. cornuta (Linnaeus, 1766) (Anseriformes: Anhimidae) para o Estado do 

O Vale do Paraíba, margeado por duas grandes cadeias de Espírito Santo, Brasil. Ararajuba 12(2):151-152

montanhas, o complexo da Serra da Mantiqueira (a oeste) e a Willis, E. O. (1991) Expansão geográfica de Netta erythrophthalma, Fluvi-
cola nengeta e outras aves de zonas abertas com a “desertificação” Serra do Mar (a leste), forma um grande corredor. Embora 
antrópica em São Paulo. Ararajuba 2: 101-102.alguns autores citem que a espécie seja capaz de realizar voos 

Willis, E.O. & Y. Oniki (2003) Aves do Estado de São Paulo. Ed. Divisa, Rio altos em comportamento migratório, utilizando inclusive cor-
Claro. 398 p.rentes térmicas (Sick 1997, Sigrist 2009), a transposição direta 

desta grande muralha natural, aliada a inexistência de ambien-
1 – Programa de Pós-Graduação em Ecologia - Instituto tes similares aos de comum utilização, parece-nos pouco pro-

Nacional de Pesquisas da Amazônia /PG-ECO/INPA; vável e de difícil execução. Assim sendo, se os indivíduos de 
2 – Clube de Observadores de Aves do Anhima cornuta chegaram de forma natural até o Vale do Para-
Vale do Paraíba Paulista – COAVAP;íba - seja através de colonização ou recolonização - provavel-
3 – Programa de Pós-Graduação em mente adentrou a região pelo sudoeste, oriunda das popula-

Zoologia - Universidade Federal do Rio de ções do noroeste do estado, onde a espécie é abundante, 
Janeiro, Museu Nacional, Setor de Ornitologia;seguindo os ambientes alagados nas divergentes margens do 

4 – Autor para contato rio Paraíba. felipebrgomes@yahoo.com.br
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Todos estes registros citados encontram-se fora dos limites (Hydrochaeris hydrochaeris), muito comuns no local, ou mes-
do Vale do Paraíba, região de difícil acesso devido a suas mo com sons provenientes do BAvT. Em todas as excursões 
características geomorfológicas. Assim, divulgamos neste tra- realizadas ao PMVI, após o primeiro registro, foi possível 
balho os primeiros registros documentados da presença de registrar o espécime.
Anhima cornuta para o leste do estado de São Paulo e discuti- Além deste registro no PMVI, há um outro mais antigo pro-
mos sobre sua possível causa. veniente de um exemplar coletado no próprio município de 

Taubaté, também em uma região brejosa, no conjunto residen-
Resultados cial Bonfim, distrito de Quiririm, a cerca de 8km de distância 

Nos dias 11 e 12 de junho de 2011, durante visita ao Parque do PMVI. Este espécime foi coletado na década de 90 por um 
Municipal do Vale do Itaim (PMVI, 23°2’8.03"S; morador local conhecido como “Santinho”, e entregue ao 
45°31’32.91"O) (Figura 2A), localizado no Jardim América, Museu de História Natural de Taubaté (MHNT), justamente 
no município de Taubaté, ouvimos a típica vocalização da espé- por se tratar de uma espécie não usual no local. 
cie, proveniente da região baixa e brejosa do Parque, contudo Acreditamos que fatos distintos possibilitem a ocorrência da 
não observamos o exemplar nem desenvolvemos nenhum tipo anhuma na região, já que novamente foi registrada e com con-
de registro documental. Posteriormente, no dia 24 de setembro siderável distância cronológica do registro anterior para se tra-
de 2011, numa excursão do COAVAP ao PMVI, mais uma vez tar apenas de coincidência. Diferentes hipóteses podem ser 
o exemplar foi ouvido, sendo desta vez observado e fotografa- propostas com este registro: recente colonização; uma possí-
do (Figura 2B). O espécime encontrava-se pousado sobre a vel recolonização; fuga de cativeiro; ou pode se tratar apenas 
copa de uma pequena árvore, no mesmo ambiente de brejo de um indivíduo perdido durante algum movimento migrató-
onde foi escutado pela primeira vez. Posteriormente, em 21 de rio.
dezembro de 2011, o exemplar foi novamente registrado, no A hipótese da colonização poderia ser explicada como uma 
mesmo local, emitindo vocalizações apenas após o estímulo consequência do desmatamento desenfreado na região 
de playback; finalmente, em 09 de janeiro de 2012, o exemplar sudeste do país, estando de acordo com o que pode ter ocorri-
emitiu apenas um breve canto, porém não foi observado (Ra- do para a espécie no Espírito Santo, segundo Simon & Lima 
fael Fortes, com. pess.)  (2004). Tal invasão seria apenas mais uma diante de tantas 

outras que vem sendo observadas no Vale do Paraíba para 
Discussão outras aves, como Patagioenas picazuro (pombão), Fluvico-

Todas as observações indicam a presença de apenas um la nengeta (lavadeira-mascarada) e Chrysomus ruficapillus 
exemplar no local, que está relativamente seguro, tanto pela (garibaldi) que colonizaram o Vale nas décadas de 1960 e 
existência do próprio PMVI, que é uma área de preservação 1980 (Alvarenga 1990) e, mais recentemente, para Furnari-
ambiental (em processo de se tornar uma RPPN), como pela us figulus (Alvarenga et al. 2006).  Todas essas espécies 
área de entorno pertencente à Base de Aviação de Taubaté expandiram sua área de ocorrência, beneficiadas aparente-
(BAvT). O brejo que o exemplar habita, embora relativamente mente pelo desmatamento (Willis 1991), e a permanência na 
estreito, com cerca de 300 metros, é longo, com mais de 2,5 km região pode ser subsidiada pela grande disponibilidade de 
de extensão e, faz parte do sistema hídrico da Bacia do rio Una. ambientes para forrageio e reprodução, providos pelas várze-

Conversando com os guardas-parque que trabalham no as naturais e várzeas de rizicultura.
PMVI, alguns há mais de quatro anos, e reproduzindo o canto Já a segunda hipótese, da recolonização, também pode ser 
da espécie, foi-nos relatado que a anhuma apareceu por ali a fundamentada. Há relatos de antigos moradores da região do 
cerca de um ano, mas que foi confundida com capivaras Vale do Paraíba sobre a presença desta espécie em brejos da 

Figura 2. A) O polígono amarelo representa a área aproximada do Parque Municipal do Vale do Itaim, e o 
polígono em vermelho representa a área brejosa, no baixio do PMVI, local que o espécime está habitando 

(Mapa base Google Earth); B) Espécime de Anhima cornuta observada no PMVI (Foto Lucas Valério)
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