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pos do Jordão. Quando um R. dicolorus adulto pousou em uma de aves no local e também cedeu a segunda fotografia desse 
árvore sobre eles, o tucano apanhou um dos sabiás, levando-o manuscrito.
para a árvore onde havia pousado e comendo-o (Figura 2). Os 
demais sabiás permaneceram na árvore, observando o tucano e Referências Bibliográficas
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As espécies da família Rhamphastidae 
são basicamente frugívoras, atuando como 
eficientes dispersoras de sementes de 
diversas espécies, como o palmito-juçara 
(Euterpe edulis), presente na Mata Atlânti-
ca. Seu longo bico é utilizado para alcançar 
os frutos nas pontas dos galhos (Sick 1997, 
Sigrist 2008).

Ramphastos dicolorus é um dos meno-
res do gênero. Sua alimentação é diversifi-
cada entre frutas como o mamão, amora e 
banana, também presentes em comedou-
ros, além de frutos de embaúba (Cecropia 
sp) e de palmito-juçara (E. edulis); tam-
bém preda ovos e filhotes de aves meno-
res, como Pitangus sulphuratus e Passer 
domesticus (Eckelberry 1964, Sick 1997,  
Hoyo et al. 2002, Alvarenga 2004). 
Segundo Schubart et al.(1965) e Remsen 
Jr. et al. (1993) examinando conteúdos 
estomacais de várias espécies de tucanos, 
encontraram muitos tipos de frutos e tam-
bém alguns filhotes de aves consumidos 
pelos tucanos. A espécie também foi 
observada capturando cupins alados na 
Serra da Mantiqueira, São Paulo, junta-
mente com outras espécies de aves (Olson 
& Alvarenga 2006).

Este trabalho tem como objetivo eviden-
ciar, em duas oportunidades, a predação de 
Turdus rufiventris por Ramphastos dico-
lorus no município de Campos do Jordão, 
SP.

Em16 de janeiro de 2008 no Horto Flo-
restal de Campos do Jordão (22°45'25” S  
45°28'51” O). Foi observado um indivi-
duo adulto de R. dicolorus atacando e pre-
dando um indivíduo adulto de T. rufiven-
tris que estava no chão em área aberta com 
algumas árvores. Em seguida, R. dicolo-
rus o levou para uma árvore próxima, onde 
despenou a presa e a comeu (Figura 1). 
Logo após se alimentar voou para o interi-
or da mata.

Em outubro de 2008, um bando de T. rufi-
ventris foi avistado forrageando no solo, 
próximoà Pousada Três Pinheiros em Cam-
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Figura 1- Ramphastos dicolorus se alimentando de Turdus rufiventris. Foto: Gabriel Leite.

Figura 2 – Predação de Turdus rufiventris por Ramphastos dicolorus. Foto: Frank Kallen.
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