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manipulando cascas das arvores, buscando abaixo delas possíveis 
presas, demonstrando mais uma estratégia de forrageio utilizada.   

Segundo o Dr. Mário Cohn-Haft, do Instituto Nacional de Pes-
quisas da Amazônia, “há uma guilda freqüentemente reconhecida, 
especialmente para aves tropicais, a de predador de grandes inse-
tos e pequenos vertebrados. Cyclarhis e Vireolanius encaixam-se 
bem nesta guilda, junto com outros grandes tamnofilideos como 
Taraba e Batara, por exemplo. O bico pesado, muitas vezes com 
um gancho na ponta, ajuda a reconhecer espécies com este hábito. 
Outra pista é ver quais espécies contêm a palavra "shrike" no seu 
nome em inglês ou "lanius" em seu nome científico. Os shrikes são 
passeriformes holárticos da família Laniidae, a maioria no gênero 
Lanius; predam pequenos vertebrados (ex. ratinhos) e grandes inse-
tos (ex. gafanhotos), armazenando o que não comem na hora, espe-
tados em espinhos ou em arame farpado para comer depois. O bico 
laniiforme ocorre em muitas outras famílias em espécies com pre-
sas parecidas, assim inspirando naturalistas estrangeiros a darem 
nomes como peppershrike (Cyclarhis), shrike-vireo (Vireolanius), 
shrike-tanager (Lanio), e antshrike (Thamnophilus). Então é de se 
esperar que, quando uma espécie é conhecida por comer grandes 
insetos e tem um bico desses, quase certamente preda eventual-
mente alguns pequenos vertebrados também” (com. pessoal).

Informações sobre a história natural, como estas, permitem 
desenvolver análises e generalizações de grande porte, como cita-
do por Almeida et al. (2003), Scherer et al. (2007) e pelo Dr. Cohn-
Haft, ressaltando a importância de notas científicas sobre diferen-
tes e novos itens alimentares apresentados, assim como novos com-
portamentos, observações sobre deslocamentos e migrações além 

casal de tico-ticos passou a observar, sem atitudes a ação e, por volta da atividade reprodutiva das diferentes espécies de aves.
das 9:50 min., o pitiguari arremeteu novamente, levando consigo a 
presa segura pelo bico, não sendo mais observado (M.S.). Agradecimentos
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sobre a dieta do pitiguari: Moojen et al. (1941) relatam a predação de registros tão interessantes, a Renata C. de Lima-Gomes pelo cari-
dois pequenos lagartos (um Gekkonidae e outro Teiidae) além de nho, incentivo e auxilio na organização no manuscrito e, a 
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perseguição e, posteriormente bicadas fortes na cabeça do anfíbio; 
Almeida et al. (2003), sugerem uma classificação ao pitiguari como Referencias Bibliográficas
“carnívoro pequeno: insetívoros em bordas e/ou áreas antrópicas”, 
enquanto Scherer et al. (2007) classificam a espécie com um 'onívo-
ro de copa”, entretanto estes dois autores não citam os itens alimenta-
res consumidos/observados; Delgado & Brooks (2003) comentam 
sobre um evento de predação do pitiguari sobre um lagarto em Pandi, 
Cundinamarca, Colômbia em abril 2000. No trabalho de Andreau & 
Fernandéz (2010) há registros da predação do pitiguari sobre diferen-
tes pequenos vertebrados na Argentina, como: um morcego em Cór-
doba (com. de G. Bruno); uma serpente Liophys poecilogyrus em 
Entre Rios (J. C. Chebez); uma perereca Hylidae, uma pequena rã 
(Amphibia) e também uma pequena serpente no Parque Nacional 
Chaco (A. Bodrati in litt. 2010); nesse artigo há também o registro da 
predação do pitiguari sobre um morcego Dasypterus ega e, uma 
incrível seqüência fotográfica de predação sobre uma pequena ave, a 
mariquita Parula pitiayumi (Aves: Parulidae). 

No levantamento realizado no banco de dados do site Wikiaves – 
A Enciclopédia das Aves do Brasil, pudemos constatar nas aproxi-
madamente 640 fotos da espécie e, em 60 registros de alimentação, o 
consumo de diferentes itens, sendo: 12 vezes o consumo de frutos, 
15 vezes de lagartas de insetos, uma aparentemente em uma minho-
ca, três em crisálidas ou desovas de insetos, 21 vezes em insetos adul- 1 – Coordenação de Pesquisas em Ecologia – CPEC, Instituto 
tos pequenos, três vezes em insetos adultos do mesmo tamanho ou Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA; 2 – Clube 
maiores que a própria ave, além dos dois apontados nesta nota. Soma- de Observadores de Aves do Vale do Paraíba – COAVAP; 
do a estes, pudemos observar cinco eventos em que as aves estavam 3 – Autor para correspondência 
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Introdução
Um dos representantes mais comuns e bem distribuídos dentre os 

Vireonidae, o pitiguari Cyclarhis gujanensis divide a família com as 
juruviaras (Vireo spp.), o assobiador-do-castanhal (Vireolanius leuco-
tis) e os vite-vites e verdinhos (Hylophylus spp.). Os Vireonidae são 
bem representados especialmente ao norte da América do Sul e na 
América do Norte, de onde há registros de fósseis datando do Pleisto-
ceno médio e superior (de 100.000 a 20.000 anos atrás) (Sick, 1997).

O pitiguari apresenta em média 16 cm de comprimento, e 28 
gramas de peso. Possui hábitos silvícolas, vivendo à beira da 
mata, capoeiras, capões e caatinga, além de parques e quintais 
bem arborizados. É uma ave cabeçuda, de bico alto, forte e adun-
co, comprimido lateralmente. Ocorre do México à Bolívia, até a 
Argentina, ocupando todos os biomas brasileiros (Sick, 1997).

Alimentam-se principalmente de artrópodes e suas larvas, sen-
do também registrado o consumo de frutos. Predam lagartas de 
borboletas e mariposas (Lepidoptera), inclusive as “peludas”, 
segurando-as com os dedos, sobre o poleiros, de onde as picam 
em pedaços, até a ingestão. Apanham-nas sob a folhagem e os 
galhos, que vasculham aos saltos, inclusive laterais, chegando a 
ficar pendurados de cabeça para baixo (Sick, 1997). 

Relatamos neste trabalho dois novos registros de itens alimen-
tares na dieta de C. gujanensis e, desenvolvemos uma breve revi-
são bibliográfica comentada sobre os itens e as estratégias apre-
sentadas pela espécie durante sua alimentação.

Resultados e Discussão A segunda observação ocorreu em 10 de Dezembro de 2010, 
Nossa primeira observação se deu ao dia 20 de Outubro de 2008, numa área residencial em São Bernardo do Campo, São Paulo. Por 

durante uma excursão fotográfica em ambiente de capoeira, uma anti- volta das 9:30 min., observou-se um casal de tico-ticos (Zonotrichia 
ga área desmatada em processo de recomposição, localizada no muni- capensis Statius Müller, 1776), juntamente com andorinhas realizan-
cípio de Aracoiaba, Ceará. Já era sabido da existência de um ninho da do vôos rasantes, vocalizando constantemente e atacando algo. Inici-
rola-cascavel ou fogo-apagou Columbina squammata (Lesson, almente acreditamos tratar-se de um pequeno gavião (Rupornis mag-
1831) neste ambiente e, resolvemos verificar o estágio na ninhada. O nirostris Gmelin, 1788, espécie comum e constantemente observada 
ninho estava localizado em um cacto (Cactaceae), a aproximada- na região), porém com nossa aproximação, uma pequena ave voou e 
mente 1,8 m. de altura, e apresentava dois ovos. Próximos dali, dois pousou próximo a um portão. Constatamos que era um dos pais de 
pitiguaris estavam forrageando, sendo um adulto e um jovem bem um ninho de tico-ticos, localizado próximo da residência, construído 
desenvolvido. O adulto capturou um pequeno inseto e, levou-o a para em meio a trepadeiras. Com o vôo do tico-tico pudemos observar 
o filhote que o consumiu. Por volta das 15:30 min. a fêmea de C. também um pitiguari pousado neste mesmo portão. Esta ave possuía 
squamata deixou o ninho, movimentação que chamou a atenção dos em suas patas um pequeno ninhego, proveniente do ninho de tico-
pitiguaris. Alguns minutos depois o adulto que estava forrageando ticos, como confirmado posteriormente. O filhote estava recebendo 
pousou no ninho, as 15:38 min., e em poucos instantes consumiu os fortes bicadas na cabeça, e já se encontrava morto. Em seguida um 
dois ovos ali presentes. Durante toda a predaçao dos ovos, o pitiguari segundo tico-tico apareceu e, ambos reiniciaram o ataque ao pitigua-
levantava a cabeça e olhava para os lados. A ave voou em seguida, ri. Após algumas investidas do casal, o pitiguari deixou a presa cair 
pousando próximo ao filhote que não havia se deslocado, e começou ao solo, e voou tentando se refugiar. Poucos minutos após, o pitiguari 
a limpar o bico passando-o no poleiro. Todo processo terminou por retornou, pegou o pequeno filhote no solo, e voou novamente para o 
volta das 16:11 min., período longo, possivelmente devido a “des- outro lado da rua, pousando numa outra árvore, voltando a se ali-
confiança” da ave quanto a nossa presença. Restaram apenas alguns mentar do ninhego. Neste momento o filhote já se encontrava sem a 
fragmentos de casca dos ovos no ninho. Em nenhum momento per- cabeça, com o abdome aberto e as vísceras a mostra. O predador 
cebemos reação defensiva da fogo-apagou com o predador (J.A.A.). investiu mais sobre os intestinos e o estômago da pequena presa. O 

 

 

Novos registros da predação de 

(Cyclarhis gujanensis Gmelin, 1789)
vertebrados e ovos pelo pitiguari 

Figura 1 – Seqüência de observações sobre a predação sobre ovos: 
A – fêmea de fogo-apagou no ninho; B – jovem de pitiguari esperando, 
durante o forrageio do adulto (note resquícios da comissura no bico); 

C – pitiguari adulto após pousar no ninho de fogo-apagou; 
D – adulto durante a predaçao dos ovos. (Fotos J.A.A.)  

Figura 2 – Seqüência de observações sobre a predaçao do ninhego: 
A - pitiguari após ter capturado o ninhego de tico-tico, neste momento já 
morto e sem a cabeça; B – ataque direcionado do pitiguari ao estomago 

do ninhego; C e D – ataque direcionado ao intestino da presa. (Fotos M.S.)
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