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Após 14 dias de incubação dos ovos, T1 apresentou 4 filhotes re- lhando com a reprodução T. bicolor em caixas-ninho nos EUA, re-
cém nascidos (Figura 4) pesando em média 4g e um ovo. O ninho gistraram uma média de 5,7 ovos por ninhada e McCarty (2001), es-
T2 apresentou 5 filhotes, com mesmo peso. tudando a variação de crescimento dos filhotes da mesma espécie, 

Na semana seguinte, o ninho T1 apresentou 5 filhotes e o T2 con- observou a permanência no ninho pelos filhotes em torno de 21 dias 
tinha 4 filhotes, o peso médio foi 12,5g (Figura 5). Uma semana e chegando a pesar 22,2 g.  
após, os filhotes encontrados no ninho T1 não estavam presentes Embora T. leucorrhoa em certas épocas do ano seja uma espécie 
no ninho, provavelmente já haviam abandonado o mesmo. Já os fi- comum em alguns locais no Brasil, dados sobre a sua biologia re-
lhotes do ninho T2 ainda estavam presentes (Figura 6), estes apre- produtiva em ambiente natural são escassos, este trabalho mesmo 
sentaram peso médio de 24g, além de serem anilhados com anilhas tendo estudado apenas 2 ninhos permitiu mostrar alguns desses as-
de metal fornecidas pelo CEMAVE. pectos reprodutivos que faltam na literatura.

Durante as observações, os pais sempre estavam junto ao ninho 
e durante o monitoramento, permanecia voando ao redor do ninho Agradecimentos
e vocalizando. Para minimizar o impacto das observações na espé- Aos amigos e professores da UNIVAP que sempre nos deram 
cie, a duração do monitoramento não ultrapassou o tempo de 5 min motivação para a realização dos trabalhos.
por ninho.
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Introdução
Tachycineta leucorrhoa é uma espécie aus-

tral ( Figura 1), ocorre da Argentina, Chile e Bo-
lívia a Mato Grosso, Minas Gerais e Espírito 
Santo. É uma andorinha que aparece em gra-
mados, caminhos, rios e varjões. Faz ninhos 
em buracos escavando barrancos, fazendo 
uma cama solta de capim, folhas e penas, mas 
também pode nidificar em buracos de rochas 
no meio do rio (Sick 1997). O objetivo desse 
trabalho foi acompanhar a reprodução de dois 
casais de T. leucorrhoa visando obter informa-
ções sobre sua reprodução, observando as fa-
ses de desenvolvimento dos filhotes, além da 
obtenção dos dados dos ninhos, dos ovos e dos 
filhotes, até o seu abandono.
Material e Métodos

A pesquisa foi realizada entre 21 de outu-
bro de 2006 a 25 de novembro de 2006 na Uni-
versidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), 
Campus Urbanova, (23º 12' 23"S 45º 54' 02"

São José dos Campos, SP. Os ninhos 
estudados encontravam-se em área de pasta-
gem. As visitas ao ninho foram semanais e rea-
lizadas no período da tarde. 

A área é caracterizada por intensa pertur-
bação humana devido ao desmatamento da 
área e outras atividades, onde existem vários 
cupinzeiros terrícolas, de tamanhos variados, 
os quais favorecem o processo de nidificação 
de diversas espécies.
Resultados e Discussão

Em 21 de outubro de 2006 foram encontra-
dos 2 ninhos (Figura 2) de T. leucorrhoa (T1 e 
T2) construídos dentro de cupinzeiros terrícolas, 
sua estrutura era formada por gravetos e penas 
principalmente no interior do ninho.  O ninho T1 
continha um orifício de entrada medindo 8cm de 
diâmetro e este estava a uma altura de 80cm em 
relação ao solo, a profundidade onde se encon-
trava o ninho era de 36cm. O ninho T2 continha 
um orifício de entrada medindo 10 cm de diâme-
tro e este estava a uma altura de 120cm em rela-
ção ao solo, a profundidade onde se encontrava 
o ninho foi de 60 cm, a distância de um ninho em 
relação ao outro era de 110m. 

 Quando foram encontrados cada ninho 
continha 5 ovos brancos (Figura 3) medindo 
em média 21x14mm e pesando 2g.
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Urbanova, Universidade do Vale do Paraíba 
(Vieillot, 1817) (Hirundinidae), no Campus

(UNIVAP) – São José dos Campos (SP)

Figura 1: Indivíduo adulto de T. leucorrhoa. (Gabriel A. Leite)

Figura 2: Ninho de T. leucorrhoa dentro de cupinzeiro. (Gabriel A. Leite)

Figura 3: Ovos de T. leucorrhoa. (Gabriel A. Leite) Figura 5: Filhote na segunda semana de vida. (Gabriel A. Leite)

Figura 4: Filhote recém nascido do ninho T1. (Gabriel A. Leite)
Figura 6: Filhote na terceira semana de vida, 

acabado de receber a anilha. (Gabriel A. Leite)
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