
Atualidades Ornitológicas Nº 160 - Março/Abril 2011 - www.ao.com.br4 5Atualidades Ornitológicas Nº 160 - Março/Abril 2011 - www.ao.com.br

Parker III (1984) apresentou a entrada da 
cavidade do ninho com 10,5 cm de diâmetro, 
a uma profundidade de 15 cm; enquanto os 
ninhos estudados por Tostain (1989) foram 
construídos com 6, “12 x 10” e 10 cm de diâ-
metro e, a uma profundidade de 20, 20 e 35 
cm de profundidade respectivamente.   

O ninho encontrado no presente estudo foi 
construído no fundo da cavidade que, anteri-
ormente, possuía material proveniente do 
próprio tronco em decomposição. Sobre uma 
base de musgos verdes e finas raízes escuras, 
foi utilizado um forro macio e felpudo de 
fibras vegetais amarelo-douradas, de semen-
tes anemocóricas, possivelmente Asclepias 
sp. (Apocynaceae), entrelaçadas com finas 
raízes de cor clara (Fig. 4)

Entre estas fibras, observamos também 
três pequenas penas amareladas e um pedaço 
de pele proveniente da muda de um lagarto 
teiú, Tupinambis sp. (Fig. 5), de aproximada-
mente 10 cm de comprimento, acomodada 
na região anterior do ninho, próximo a entra-
da, além de muitas escamas dorsais e duas 
ventrais, também provenientes de mudas de 
alguma grande serpente ou de outro lagarto.

O material encontrado no ninho estudado 
por Parker III (1984) constava de fibras vege-
tais de cor leitosa (“milkweeds”), enquanto 
que o encontrado por Tostain (1989) consta-
va de um forro de musgos, fibras vegetais cla-
ras (Bombax sp. e Odontadenia sp.), fibras 
escuras, folhas de palmeira, pequenas folhas 
secas e pedaços de mudas de serpentes. Com 
relação ao material utilizado para a forração 
e construção dos ninhos, não houve muita dis-
crepância entre os trabalhos. Todos os ninhos 
foram construídos em cavidades naturais, 
com a utilização de uma base de musgos ver-
des e uma cobertura felpuda de cor clara. 

Parker III (1984) aponta este mesmo com-
portamento de construção de ninho e utiliza-
ção de materiais para as demais espécie do 
gênero, R. fuscicauda e R. megacephalum, 
sendo este um padrão comum ao gênero e 
próximo evolutivamente do gênero Myiar-
chus, fato este também reforçado pela utili-
zação de fragmentos de muda de répteis, 
como apontado por Traylor  & Fitzpatrick 
(1982).       

No interior do ninho havia apenas um 
ninhego, ainda com olhos fechados (Fig. 6). 
Este apresentou as seguintes medidas (cm): 
total de 6,5; bico de 0,8; tarso 1,5; asa 3,0. 
Não havia ectoparasitas aparentes. Tinha lon-

solo; o segundo num tronco caído a 20º de angulação; o terceiro gas e finas plumas, de cor cinza-escuro, e os canhões das penas pri-
num tronco a 10º e a 160 cm de altura do solo. márias das asas já eram aparentes. Uma semana depois, ao verifi-

Diferente do ninho estudado por nós, em todos os ninhos dos carmos o ninho, não encontramos mais o filhote que acreditamos 
dois trabalhos anteriores havia algum tipo de proteção na entrada que tenha sido predado. 
do ninho, sejam folhas caídas, galhos ou lascas do próprio tronco.         No ninho de Parker III (1984), foram observados três ovos, que 

A entrada do ninho por nós estudado encontrava-se a 80 cm de eclodiram 14 dias depois de encontrados. Os filhotes eram cober-
altura do solo, era proveniente de uma rachadura deste tronco que tos por uma longa e fofa penugem de cor cinza-ardósia, com a 
possuía 11,5 cm de comprimento e 4,9 cm de largura. O ninho foi comissura labial amarelo pálido e a área basal da mandíbula infe-
construído a 12,5 cm de profundidade ao nível da entrada. Possu- rior de cor rósea. Este autor observou atividade tanto do macho 
ía 6 cm de diâmetro, 11,5 cm de altura. O ninho encontrado por quanto da fêmea na alimentação dos filhotes, que sumiram do 
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Membro da família Tyrannidae, alocado 
na subfamília Tyranninae, Ramphotrigon 
ruficauda possui 15-16 cm de comprimen-
to total (Sick 1997) e em média 18,8 g 
(máx. 25,6 e mín. 15,0 N= 13, Dunning 
1993), coloração marrom-avermelhada e 
ferrugíneo vivo na cauda (Ridgely & 
Tudor 2009).

Ocupa o interior da floresta, desde a 
mata alta, nas margens de riachos, sombre-
ados do estrato baixo, em matas de galeria, 
matas de várzea e de igapó, e nas caatingas 
amazônicas. Apresenta distribuição local e 
permanente, sendo inconspícuo quando 
empoleirado por longos períodos, solitário 
ou aos pares. Ocorre das Guianas à Bolí-
via, Brasil Amazônico até o alto Xingu, 
Mato Grosso e Maranhão (Sick 1997, 
Sigrist 2009).       

Parker III (1984) desenvolveu um traba-
lho sobre o comportamento reprodutivo 
das três espécies do gênero Ramphotrigon 
(R. fuscicauda, R. ruficauda e R. megacep-
halum) na Reserva Tambopata, sudeste do 
Peru. O autor apresenta dados sobre o 
local, formato e material do ninho; apresenta também alguns As observações foram realizadas durante aproximadamente 
dados biológicos sobre os filhotes, além de medidas dos adultos. 10 h. Ao primeiro dia desenvolvemos observações diretas e as 

Tostain (1989) proveu também a descrição da nidificação de R. medidas morfométricas do filhote; no segundo dia, apenas a cons-
ruficauda, por meio de três ninhos encontrados na Guiana Fran- tatação da permanência do filhote e sua alimentação pelos pais. 
cesa. Este autor acompanhou todo o processo reprodutivo, apre- Uma semana depois, após constatarmos a ausência do filhote, rea-
sentando dados sobre os ovos, locais de nidificação, característi- lizamos as medidas do ninho e analisamos o material utilizado 
cas dos ninhos e período reprodutivo da espécie. em sua construção. As medidas foram tomadas pelo uso de 

Com exceção de Sick (1997) e Sigrist (2009) que descrevem a paquímetros de 1 mm, trenas com 1 cm e balança com 1 g de pre-
espécie com poucos detalhes, para o Brasil não encontramos cisão.  
nenhum trabalho que tratasse das características reprodutivas de 
R. ruficauda, sendo nosso objetivo neste, apresentar a descrição Resultados e Discussão
do ninho, do material utilizado na construção e do filhote, que O ninho foi construído no interior de uma toco ereto de uma 
encontramos no bioma amazônico, Brasil.  árvore morta. (Fig. 2 e Fig. 3) O toco apresentava-se em avançado 

estado de decomposição, sendo facilmente despedaçado. O toco 
Material e Métodos media aproximadamente 150 cm de altura, e 75 cm de diâmetro. 

Em 31 de julho de 2010, durante uma atividade de monitoria de Estava localizado próximo a uma trilha, no interior da mata bem 
ninhos do “Programa de Conservação do Gavião-real”, desenvol- clara e baixa, com características de capoeira, longe pelo menos 
vida no Lago do Cururu, em um ambiente de igapó, localizado no um quilômetro de qualquer corpo d'água. 
interior do município de Manacapuru, Amazonas, foi observado O ninho de R. ruficauda estudado por Parker III (1984) foi cons-
uma abertura num toco de árvore morta e, a movimentação de truído em ambiente de “terra firme”, a dois metros de um riacho, 
uma pequena ave ao redor deste. Permanecemos em silêncio, por no interior de um tronco caído coberto por musgos, que permane-
volta de 10 m do ninho, camuflados na vegetação, a fim de identi- ceu na diagonal a 45º, com a entrada a 40 cm do solo. Os três 
ficar a espécie em questão e constatando se tratar de um Rampho- ninhos estudados por Tostain (1989) encontravam-se em ocos, 
trigon ruficauda (Fig. 1) sendo: o primeiro deles num oco de estipe de palmeira, a 45º do 

Observações sobre a reprodução, descrição do 

Ramphotrigon ruficauda 
ninho e filhote do bico-chato-de-rabo-vermelho 

(Passeriformes: Tyrannidae) no Brasil

Figura 1. Indivíduo adulto de R. ruficauda, observado na mata do Lago do Cururu, Manacapuru, AM., 
no momento em que trazia um pequeno artrópode, para alimentar o filhote (Foto MHMB).

Figura 2. Vista do ninho de R. ruficauda, observado na mata do 
Lago do Cururu, Manacapuru, AM. É possível observar o filhote no interior do 
ninho, com a cabeça abaixada, voltada para a entrada do ninho (Foto FBRG).   

Figura 3. Vista aproximada do ninho de R. ruficauda, observado na mata do Lago do Cururu, 
Manacapuru, AM. Note a pele de lagarto acomodada próximo a entrada do ninho (Foto FBRG).



os ninhos da espécie entre os meses de Julho 
e Outubro.  

Os estudos da história natural das peque-
nas aves no Brasil, um país com tão alta 
diversidade, em especial as de comporta-
mento críptico, recebe atualmente pouca 
importância. Este tipo de conhecimento bio-
lógico é a base para a implantação de futuras 
estratégias de conservação, tanto de espécies 
como de ambientes, ficando aqui nossa 
sugestão e estímulo, alertando para impor-
tância destes tipos de trabalho.             
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Figura 4. Imagem do material verificado na construção do ninho de R. ruficauda, 
observado na mata do Lago do Cururu, Manacapuru, AM. A) fibras macias 

de sementes anemocóricas; B) musgo utilizado na base do ninho; C) pequenas penas amareladas; 
D) finas fibras claras; E) pele e escamas de muda de répteis; F) finas raízes escuras (Foto FBRG).

Figura 5. Imagem do fragmento de muda de lagarto retirada do ninho de 
R. ruficauda, observado na mata do Lago do Cururu, Manacapuru, AM (Foto FBRG).

Figura 6. Imagem do filhote observado no interior do ninho de R. ruficauda, 
estudado na mata do Lago do Cururu, Manacapuru, AM (Foto FBRG).
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