
 

Viviane Monteiro Silva Kupriyanov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de conteúdo estomacal de aves Furnariida 

(Passeriformes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 São Paulo   

2013 

 



ii 

 

Viviane Monteiro Silva Kupriyanov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de conteúdo estomacal de aves Furnariida 

(Passeriformes) 

 

Exemplar corrigido. 

O original encontra-se disponível no Instituto de Biociências da Usp. 

 

Dissertação apresentada ao Instituto de 

Biociências da Universidade de São 

Paulo, para a obtenção de Título de 

Mestre em Ciências, na Área de 

Zoologia.  

 

Orientadora: Profa. Dra. Elizabeth 

Höfling 

 

São Paulo 

2013 



iii 

 

Ficha Catalográfica 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Kupriyanov, Viviane Monteiro Silva 

       Análise de conteúdo estomacal de aves Furnariida 

(Passeriformes) 

       95 Pp. 

       Dissertação (Mestrado) – Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo. Departamento de Zoologia. 

       1.Furnariida. 2. aves. 3.conteúdo estomacal. 4. 

artrópodes. 5.vertebrados. 

Universidade de São Paulo. Instituto de Biociências. 

Departamento de Zoologia. 

 

 

Comissão Julgadora: 

 

 

____________________                                                              ___________________ 

         Prof.(a) Dr.(a)                                                                             Prof.(a) Dr.(a) 

_______________________ 

Profa.Dra. Elizabeth Höfling 

Orientadora 

 

 



iv 

 

Dedicatória 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha pequena Sofia 

 

 

 

 



v 

 

Agradecimentos 

______________________________________________________________________ 

À Profa. Dra. Elizabeth Höfling pela orientação, confiança, paciência e valorosa 

contribuição na minha formação profissional. 

Ao Juan D. Daza, pela colaboração frutífera e considerável auxílio na identificação dos 

vertebrados. 

Ao Renato Gaban Lima, pela ideia original do trabalho executado e por parte das 

amostras coletadas. 

Ao Guilherme Renzo Rocha Brito, pela colaboração e amostras coletadas. 

 

Ao Prof. Dr. Sérgio Antonio Vanin pela constante ajuda na identificação dos 

invertebrados.  

Aos curadores e responsáveis pelas coleções por cederem o material para estudo e pela 

atenção e disposição demonstradas: Prof. Dr. Carlos José Einicker Lamas (Diptera) e 

Prof. Dr. Ricardo Pinto da Rocha (Arachnida) – Museu de Zoologia da Universidade de 

São Paulo; Prof. Dr. Sérgio Antonio Vanin, por disponibilizar a Coleção Didática do 

Departamento de Zoologia –  Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo; 

Prof. Dr Flávio Henrique Caetano (Universidade Estadual Paulista “ Júlio de Mesquita 

Filho” – Câmpus Rio Claro) e Fernando José Zara (Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” – Câmpus Jaboticabal) por ceder material de Hymenoptera 

(Formicidae) proveniente da Amazônia. 

Aos professores das disciplinas de pós-graduação que contribuíram com a minha 

formação Prof. Dr. Sérgio Antonio Vanin, Prof. Dr. Marcelo Duarte da Silva, Profa. 

Dra. Sônia Aparecida Casari, Profa Dra. Elizabeth Höfling, Prof. Dr. Dante Martins 

Teixeira, Prof. Dr. José Carlos Motta Júnior. 

Aos técnicos do Depto. de Zoologia, Ênio Mattos e Phillip Lenktaitis, e à técnica do 

Museu de Zoologia Ana Maria Vasques, pela atenção e disposição em ajudar.  

Ao Professor Peter Gibbs do Plant Sciences Laboratory School of Biology da 

University of St. Andrews, Escócia, Reino Unido, pela revisão do Abstract. 



vi 

 

À Fernanda Porcari, pelo auxílio na formatação e organização da dissertação. 

À Lívia Pinheiro e Andrea Ferrari pelas críticas e sugestões na finalização deste 

trabalho. 

À Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) pelo 

apoio financeiro por intermédio do curso de Pós-graduação, do Instituto de Biociências 

da Universidade de São Paulo. 

Aos amigos da pós-graduação: Andrea Paixão, Andrea Ferrari, Fernanda Porcari, 

Thiago Alves, Rafael Migotto, Talitha Pires e Catapa (Vanderson); amigos do IB: Alice, 

Aline, Angela, Maíra, Mariana, Leda, Roggero, Gustavo e amigos - veteranos de 

Ribeirão Preto, lepidopteristas - Lívia e Simeão. 

Aos meus queridos pais, José Francisco e Zilda, pelo amor, incentivo e paciência, 

sempre dispostos a oferecer ajuda; às minhas irmãs, Cibele e Letícia, e aos cunhados, 

Hugo e André, pelo carinho, confiança e permanente apoio. 

Ao meu querido esposo pelo incentivo e força que me deu ao longo deste trabalho, pela 

compreensão e apoio nos momentos mais difíceis, suprindo as necessidades emergentes 

e zelando por nossa filha Sofia. Por todo seu amor e carinho. 



vii 

 

Sumário 

______________________________________________________________________ 

1. Introdução....................................................................................................01 

1.1. O táxon Furnariida...................................................................................01 

1.2.  Hábitos alimentares................................................................................05 

2. Objetivos.......................................................................................................10 

3. Material e Métodos......................................................................................11 

4. Resultados e Discussão................................................................................14 

4.1.  Furnariida................................................................................................14 

4.2.  Família Furnariidae.................................................................................21 

4.3.  Família Dendrocolaptidae.......................................................................25 

4.4.  Família Thamnophilidae.........................................................................36 

4.5.  Família Formicariidae.............................................................................52 

4.6.  Família Conopophagidae........................................................................52 

5. Conclusões....................................................................................................54 

6. Referências Bibliográficas...........................................................................55 

7. Resumo..........................................................................................................65 

8. Abstract.........................................................................................................66 

Anexo 1 – Relação dos espécimes amostrados.................................................67 

Anexo 2 – Frequência de ocorrência (FO) de itens alimentares consumidos 

por espécies de Furnariida............................................................................................88 

 

 



1 

 

1. Introdução 

1.1. O táxon Furnariida 

São consideradas 9.895 espécies de aves no mundo (del Hoyo et al., 2010) e, 

entre elas, a ordem dos Passeriformes representa mais da metade da riqueza de espécies 

atuais (Sibley e Monroe, 1990). Dois grandes grupos são identificados entre os 

Passeriformes: os Oscines, numericamente dominantes e distribuídos mundialmente, e 

os Suboscines, com poucas espécies no Velho Mundo e maior diversidade na América 

do Sul (Sick, 1997).  

No Brasil estima-se que mais de 1.000 espécies pertençam à ordem 

Passeriformes (CBRO, 2011), sendo que 35% delas faz parte do clado Furnariida 

(Sibley et al., 1988 e Irestedt et al., 2002), reconhecido já há muito tempo por outros 

nomes (e.g.: Furnarioidea, Tracheophonae) (Marantz et al., 2003). Todas as famílias 

desta linhagem, que incluem Furnariidae, Dendrocolaptidae, Thamnophilidae, 

Formicariidae, Conopophagidae e Rhinocryptidae, compartilham morfologia única da 

siringe (Ames, 1971; King, 1989) - monofilia que também é suportada por hipóteses 

filogenéticas moleculares (Irestedt et al., 2002). O clado dos Furnariida é endêmico da 

região Neotropical e extremamente diverso em termos de especialização ecológica 

(Irested et al., 2002), representado por cerca de 623 espécies distribuídas em 134 

gêneros (del Hoyo et al., 2003).  

 A família Furnariidae (56 gêneros e 236 espécies), representada pelas aves 

conhecidas popularmente como joão-de-barro e joão-teneném é, tradicionalmente, 

reconhecida como um grupo natural (e.g., Pinto 1978; Meyer de Schauensee, 1982; 

Ridgely e Tudor, 1994; Sick, 1997; Remsen, 2003). No entanto, de acordo com 

resultados apresentados por Irestedt et al. (2002) e Chesser (2004), o táxon 

Dendrocolaptidae (arapaçus) é considerado grupo inclusivo no clado dos Furnariidae. 

De maneira geral, os furnariídeos são aves de coloração apagada, com 

predominância de tons de marrom, ferrugem ou cinza e não registram dimorfismo 

sexual externo (Ridgely e Tudor, 1994). São exclusivamente Neotropicais, distribuídas 

desde as mais altas altitudes nos Andes até as planícies da Amazônia - abrigando a mais 

rica comunidade de aves do mundo. Seus hábitos estendem-se de florestas 
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permanentemente úmidas, desertos secos, dunas de areias litorâneas e até a zona 

rochosa entre marés (Remsen, 2003). 

A família Dendrocolaptidae é representada por 13 gêneros e 52 espécies. Ela 

constitui um grupo uniforme de aves Passeriformes de porte pequeno a médio, 

conhecidas como arapaçus. Todos os integrantes desta família compartilham um padrão 

exclusivo da pterilose, e calcificação extensa dos tendões dos membros posteriores − 

adaptação relacionada ao seu hábito escansorial (Marantz et al., 2003). As aves desta 

família possuem coloração marrom (em várias tonalidades), havendo frequentemente a 

invasão de ferrugem, branco e preto (Ridgely e Tudor, 1994). 

A maioria dos dendrocolaptídeos ocorre, principalmente, em florestas úmidas, 

alcançando máxima diversidade na Amazônia, entre as florestas de terra firme e áreas 

inundáveis como várzeas e igapós (Marantz et al., 2003). Algumas espécies ocorrem no 

cerrado e outras em áreas semiabertas. Um número menor de arapaçus vive em florestas 

de pinheiros nas montanhas da América Central.  

Os dendrocolaptídeos apresentam semelhanças morfológicas análogas às dos 

pica-paus (Picidae) e, como eles, também escalam troncos de árvores. Porém, apesar das 

similaridades, os arapaçus exibem uma variedade de comportamentos de forrageamento 

e não se limitam à captura de alimento em troncos (Chapman e Rosenberg, 1991).  

A família Thamnophilidae (papa-formigas, chocas etc.) é representada por 45 

gêneros e 209 espécies. Originalmente, esta família estava inserida no táxon dos 

Formicariidae (Ridgely e Tudor, 1994), mas análises siringeais (Ames, 1971), 

combinadas com resultados obtidos de hibridação de DNA, apontam que os dois táxons 

fazem parte de linhagens distintas (Sibley e Ahlquist, 1990). 

As características da siringe, forma do esterno, escutelação do tarsometatarso, 

conexão dos artelhos e detalhes da estrutura da maxila superior são características 

estruturais que definem esta família. Os representantes deste táxon apresentam um 

entalhe tomial subterminal na maxila superior − uma adaptação que os auxilia a 

explorar e esmagar artrópodes. Em espécies maiores, o bico é forte o suficiente para 

apreender e macerar pequenos vertebrados (Zimmer e Isler, 2003).  
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 Vários tamnofilídeos têm áreas desprovidas de penas, particularmente ao redor 

dos olhos, que contrastam com a pele também nua da face. Isto é, principalmente, 

proeminente entre os seguidores – regulares e obrigatórios – de formigas de correição. 

Todos os membros do gênero Rhegmatorhina apresentam essas “manchas” periorbitais 

evidentes. Willis (1969) especulou que estes “olhos” proeminentes funcionam como 

uma grande íris, afugentando potenciais predadores ou competidores assustados da 

mesma ou de outras espécies. 

A plumagem da maioria dos representantes desta família não é muito colorida. 

No entanto, muitos apresentam um padrão chamativo em tons de preto, branco, vários 

tons de ferrugem, castanho ou amarelo. Na maioria das espécies há dimorfismo sexual 

externo. Em geral, os machos possuem combinações de cinza, preto e branco, enquanto 

que as fêmeas tendem para castanho e ferrugem. Nem todas as aves deste táxon exibem 

forte dimorfismo sexual externo, cujo padrão é particularmente observado entre as 

seguidoras de formigas de correição (Zimmer e Isler, 2003). 

Os representantes da família Thamnophilidae estão totalmente distribuídos na 

região Neotropical, e em algumas ilhas próximas da costa continental. A grande maioria 

deles habita as planícies de florestas úmidas, e atinge sua maior diversidade na bacia 

amazônica. A diversidade de espécies diminui conforme há um aumento da altitude nas 

regiões montanhosas. Muitos membros da família são arborícolas, que vão do sub-

bosque até o dossel, porém alguns são terrícolas (como é o caso do gênero Myrmeciza) 

(Zimmer e Isler, 2003). 

A família Formicariidae (tovacas, mãe-de-taoca e afins) é representada por sete 

gêneros e 63 espécies. Mesmo depois da separação dos tamnofilídeos do clado 

Formicariidae (Ames, 1971; Sibley e Ahlquist, 1990), ainda há controvérsias quanto à 

monofilia do grupo. Dois estudos sugerem que esta família seja parafilética (Irested et 

al., 2002; Chesser, 2004).  

Os formicariídeos habitam florestas úmidas, com apenas uma espécie limitada a 

ambientes secos (Grallaria watkinsi). Eles forrageiam, principalmente, sobre o solo, 

bem escondidos no sub-bosque (Krabe e Schulenberg, 2003a), e a maioria é claramente 

colorida (Rice, 2005). Apresentam cabeça larga, olhos grandes e cauda curta. Não são 

bons voadores, apenas as espécies de Formicarius são capazes de um forte voo, no 
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entanto elas raramente usam suas asas exceto quando deixam o ninho, ou quando 

pressionadas por um predador. Não apresentam dimorfismo sexual externo, exceto 

alguns gêneros (Pittasoma e Grallaricula). As fêmeas tendem a ser um pouco menor do 

que os machos da mesma espécie, mas no caso de Formicarius e, possivelmente, 

também Chamaeza, o inverso também pode acontecer (Krabe e Schulenberg, 2003a). 

A família Conopophagidae (popularmente conhecidos como chupa-dentes e 

cuspidores), representada por um gênero com oito espécies, é tradicionalmente 

considerada um grupo próximo aos formicariídeos e tapaculos (Rhinocryptidae) (Sibley 

e Ahlquist, 1990). Tal relacionamento é suportado por dados morfológicos e 

moleculares recentes, porém o status como uma família separada das demais é bastante 

controverso (Whitney, 2003). 

Os representantes desta família formam um grupo morfologicamente 

conservado, mostrando pouca variação na forma básica e característica. Todos são 

pequenos, com cauda curta e asas arredondadas e curtas. Eles têm pernas 

proporcionalmente longas, e bico achatado com um gancho sutil na ponta. A maioria 

apresenta uma listra pós-ocular branca e conspícua (Whitney, 2003). 

Os conopofagídeos são encontrados primordialmente em hábitats úmidos de 

florestas baixas. Todos são habitantes de sub-bosque e são, frequentemente, vistos 

próximos ou no chão. Também, empoleiram em galhos horizontais, cipós e troncos 

(Sick, 1997; Whitney, 2003).  

Os representantes da famíla Rhinocryptidae (popularmente conhecidos como 

tapaculos) são aves terrícolas de porte pequeno a médio, com 12 gêneros e 55 espécies. 

Esta família mostra-se polifilética, de acordo com as evidências moleculares (Irestedt et 

al., 2002), pois apresenta duas linhagens distintas: o gênero Melanopareia, com quatro 

espécies, que não aparece associado aos demais gêneros reconhecidos nessa família, e 

os demais rinocriptídeos. Irestedt et al. (2002) recomendam o reconhecimento de uma 

nova família, Melanopareiidae. Com essa nova proposta, a família Rhinocryptidae 

manter-se-ia agrupada aos demais Furnariida. 

Os tapaculos têm, geralmente, bico reto, fraco e fino, mas em algumas espécies a 

base do bico é elevada para adicionar mais força. Os opérculos táteis que cobrem as 
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narinas de todos os tapaculos, deram origem ao nome Rhinocryptidae, que literalmente 

significa “nariz escondido” (Krabbe e Schulenberg, 2003b). 

Como observado em outras aves que voam pouco, a quilha mediana do esterno 

está ausente. Com exceção de Melanopareia, os membros desta família têm a columela 

do ouvido médio distinta. Outra característica que os une é a presença do osso lacrimal 

fusionado ao etmoide. Já nos tamnofilídeos, formicariídeos e conopofagídeos não 

ocorre osso lacrimal (Krabbe e Schulenberg, 2003b).  

1.2. Hábitos alimentares 

Os primeiros registros sobre a alimentação de aves no Brasil foram publicados 

por Wied (1830-1833) e o zoólogo Burmeister (1856: apud Mallet-Rodrigues et al., 

1997). Moojen et al. (1941) publicaram um trabalho referente à dieta de 189 espécies de 

aves, provenientes dos estados de Minas Gerais e do Mato Grosso. Em 1949, Hempel, 

em um trabalho publicado postumamente, apresentou a análise de 61 espécies de aves. 

Jimbo (1957) analisou a dieta dos Tinamidae. Schubart et al. (1965), a partir de 1900 

espécimes, apresentaram os resultados da análise de cerca de 600 espécies e subespécies 

de aves brasileiras, sendo esse o estudo disponível mais abrangente. Aguirre (1973, 

1974, 1975) descreveu, nesta série de trabalhos, a dieta de representantes da família 

Columbidae.  

Todos os trabalhos citados acima são, essencialmente, descritivos, e a análise de 

conteúdo estomacal foi o método utilizado para a determinação da dieta das aves. Além 

do procedimento referido, outros métodos também são utilizados, tais como a análise de 

fezes (Pineschi, 1990; Hasui e Höfling, 1998) e de pelotas regurgitadas (Motta-Júnior e 

Talamoni, 1996), a observação direta no campo (Brandt e Machado, 1990; Sick, 1997; 

Hasui e Höfling, 1998) ou, ainda, pela análise do regurgito induzido pela ingestão 

forçada de tártaro emético (Mallet-Rodrigues et al., 1997).  

Segundo Mills (1996), os diferentes métodos para amostragem de itens 

alimentares apresentam vantagens e desvantagens para uma fiel análise da composição 

da dieta de animais. Considerações éticas e/ou dificuldades na coleta de grande número 

de espécimes, por vezes, inviabilizam estudos baseados em análises do conteúdo 

gástrico (Mallet-Rodrigues et al.,1997). Bisbal e Ojasti (1980) consideram que a análise 
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de conteúdo estomacal tem certas limitações como um método quantitativo, já que para 

obter um resultado mais próximo do real, depende do avanço da digestão (o tempo 

transcorrido desde a captura da presa). Entretanto, de acordo com Durães e Marini 

(2003) o método de análise de conteúdo estomacal permite maior precisão nos 

resultados. 

A identificação dos itens alimentares, além de melhorar o conhecimento da dieta 

de aves neotropicais, é fundamental para entender o uso de recursos alimentares pelos 

animais, as interações entre espécies e, consequentemente, a estrutura de comunidades. 

Apesar disso, o conhecimento detalhado dos hábitos alimentares de espécies de florestas 

neotropicais permanece limitado (e.g. Poulin et al., 1994a; Poulin e Lefebvre, 1996; 

Rougés e Blake, 2001). 

O estudo da dieta permite compreender tendências ecológicas, fisiológicas e 

comportamentais do grupo, tais como adaptações em relação à amplitude do nicho 

trófico (generalistas e especialistas) e à competição (moldando a forma e o tamanho dos 

nichos). Além disso, auxilia na elaboração de estratégias de manejo e conservação da 

fauna silvestre e seus respectivos hábitats (Bisbal e Ojasti, 1980; Rosenberg, 1993; 

Cueto e Casenave, 2002). 

O hábito alimentar das aves é influenciado pelas suas características anatômicas, 

tais como especializações na forma do bico, língua, pernas, pés, estômagos e intestino, 

bem como pela disponibilidade de alimento, que varia espacial e temporalmente. Por 

esta razão as aves apresentam diferentes respostas às variações espaciais e/ou sazonais 

(Gill, 1994) ao selecionar os locais de forrageamento com base na oferta de recursos 

alimentares (Naranjo e Ulloa, 1997; Develey e Peres, 2000), desenvolvendo estratégias 

específicas para a captura de suas presas (Rosenberg, 1993) e regulam o tamanho do 

território, a massa corpórea (Kruuk e Parish, 1982) e, também, o sucesso reprodutivo 

(Orians, 1969). 

O forrageamento de bandos mistos de espécies é um dos fenômenos mais 

conspícuos das aves de florestas tropicais (Munn e Terborgh, 1979). Estes grupos 

formam-se logo após o amanhecer e persistem até o entardecer, dia após dia, durante o 

ano (Davis, 1946; Jones, 1978). Cada bando contém espécies nucleares, que promovem 

a formação e a manutenção destes grupos mistos, por meio das vocalizações, coloração 

e comportamento (Munn e Terborgh, 1979). Entre os Passeriformes destacam-se os 
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tamnofilídeos como componentes-chave de bandos mistos de sub-bosque e, em um grau 

menor, dos que se situam no dossel das árvores. Munn e Terborgh (1979) sugerem que 

as aves, membros dos bandos mistos, beneficiam-se do comportamento cooperativo 

antipredador e, por apresentarem técnicas de forrageamento semelhantes, os bandos têm 

importante papel na regulação da competição intra e interespecífica. 

Em muitas florestas tropicais, as folhas que caem do dossel podem ficar presas a 

trepadeiras e outras plantas de estratos baixos, formando uma serrapilheira aérea. Estas 

folhas mortas suspensas funcionam como esconderijos diurnos de artrópodes noturnos. 

Gradwohl e Greenberg (1982) encontraram que 68% dos artrópodes em folhas mortas, 

no Panamá, eram Blattodea, Orthoptera e Araneae e sugeriram que as espécies 

envolvidas eram únicas na serrapilheira aérea. Além disso, a frequência e o tamanho das 

presas encontradas em folhas mortas são maiores do que as encontradas na folhagem 

viva (Gradwohl e Greenberg, 1982; Rosenberg, 1990).  

Algumas espécies de aves forrageiam procurando artrópodes, exclusivamente, 

em folhas mortas (Remsen e Parker, 1984; Rosenberg, 1990, 1993) e a grande maioria 

dessas aves especialistas pertence às famílias Furnariidae e Thamnophilidae. A maior 

parte desses forrageadores de serrapilheira aérea parece ser dependente de bandos 

mistos de espécies. Provavelmente, esses forrageadores de folhas mortas podem se 

beneficiar diretamente do aumento da vigilância fornecido pelos membros dos bandos 

mistos (Rosenberg, 1997). 

Outra estratégia de forrageamento, peculiar das regiões tropicais, é a de seguir as 

formigas de correição. Ao afugentar artrópodes e pequenos vertebrados seus seguidores 

(aves, sapos, lagartos, vespas parasitas etc.) aproveitam para predar animais 

afugentados, ou atacar hospedeiros em potencial (Willis e Oniki, 1978; Brumfield et al., 

2007).  

 As formigas de correição neotropicais são representadas pela tribo Ecitonini, 

cujas principais espécies são Eciton burchelli, de cor marrom na parte anterior e laranja 

clara no abdômen, com cerca de 10 mm de comprimento e Labidus praedator, uma 

espécie de formiga preta e pequena. Eciton burchelli forma enxames diurnos que 

contêm centenas de milhares de vorazes formigas carnívoras, que espantam grande 

número de artrópodes e pequenos vertebrados, muitos dos quais estão, normalmente, 
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escondidos na serrapilheira. Labidus praedator tem ninhos subterrâneos e as trilhas são 

cobertas de terra desde o ninho até a frente de caçada, que ocorre, principalmente, à 

noite ou após a chuva e, por esta razão, representam um recurso menos confiável (Willis 

e Oniki, 1978).  

As correições de formigas fornecem um importante auxílio que aumenta a 

eficiência de forrageamento das aves. Muitas espécies de aves seguidoras de formigas 

de correição evoluíram em especialistas deste tipo de forrageamento. As seguidoras 

ocasionais são espécies que apenas seguem as colunas de formigas, oportunisticamente, 

em seu território; as seguidoras regulares, rotineiramente buscam as correições além de 

seus territórios, mas, frequentemente, são encontradas forrageando independentemente 

das agregações de formigas; e as espécies obrigatórias, são incapazes de forragear 

independentemente das colunas de formigas ou outros agitadores de presas (Willis e 

Oniki, 1978; Zimmer e Isler, 2003). A maioria dos seguidores obrigatórios, ou 

“profissionais”, são membros da família Thamnophilidae, embora alguns pertencem à 

família dos arapaçus (Dendrocolaptidae) (Zimmer e Isler, 2003).  

Os representantes de Furnariida são considerados insetívoros (Sick, 1997), 

embora este termo refira-se à preferência alimentar por artrópodes, em geral, e não 

apenas a insetos (Mestre, 2002). Esses pássaros podem, ainda, consumir ocasionalmente 

uma pequena quantidade de frutos ou sementes (Lopes et al., 2003) e, esporadicamente, 

pequenos vertebrados (Lopes et al., 2005).  

Grande parte dos furnariídeos é membro característico de bandos mistos de 

espécies, dentro dos quais eles são encontrados em pequenos grupos familiares (Sick, 

1997). Por outro lado, eles não são bem representados em agregações de aves que 

seguem formigas de correição (Willis e Oniki, 1978). 

Análises quantitativas da dieta de furnariídeos são quase ausentes. Apresentam 

dietas restritas a invertebrados, principalmente artrópodes. As ordens de insetos mais 

comumente detectadas em análises de conteúdos estomacais são, em geral, Orthoptera, 

Blattodea, Coleoptera e larvas de Lepidoptera (Schubart et al., 1965; Delarmelina e 

Alves, 2009; Vasconcelos et al., 2007; Remsen, 2003). Diptera e Hymenoptera (não 

Formicidae) parecem ser particularmente incomuns, o que não é surpresa diante da 
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ausência de forrageamento aéreo entre representantes dessa família. Vertebrados são 

registrados na dieta de furnariídeos de grande porte (Remsen, 2003). 

 Muitas espécies de arapaçus associam-se a bandos mistos (Munn, 1985), 

enquanto outras seguem formigas de correição para se alimentarem dos animais 

espantados por elas (Willis e Oniki, 1978). Representantes desta família consomem 

artrópodes e, ocasionalmente, capturam pequenos vertebrados (Marantz et al., 2003). 

Além disso, com exceção do tamanho das presas, a dieta difere pouco entre as espécies 

(Chapman e Rosenberg, 1991; Rocha e Peñaranda, 1992; Poulin et al.,1994 a e b). Os 

itens de alimento mais comuns são gafanhotos e grilos (Orthoptera), besouros 

(Coleoptera), baratas (Blattodea), formigas (Formicidae), aranhas (Araneae) (Chapman 

e Rosenberg, 1991; Marantz et al., 2003). Há registros, para algumas espécies, quanto 

ao consumo de lagartos, especialmente do gênero Anolis (Poulin et al., 2001). Os 

dendrocolaptídeos consomem pequenas quantidades de cigarras e cigarrinhas 

(Auchenorrhyncha), percevejos (Heteroptera), cupins (Isoptera), tesourinhas 

(Dermaptera), formiga-leão (Neuroptera), abelhas e vespas (Hymenoptera), moscas 

(Diptera), mariposas (Lepidoptera), lagartas e larvas de outros insetos, libélulas 

(Odonata), centopeias (Chilopoda), piolhos-de-cobra (Diplopoda), escorpiões 

(Scorpiones), Pseudoscorpiones, e até pequenas lesmas (Mollusca) e caranguejos 

(Decapoda). Frutos e pequenas sementes foram encontrados em estômagos de poucos 

arapaçus (Poulin et al. 1994a; Lopes et al., 2005), mas é pouco provável que algum 

arapaçu consuma matéria vegetal com frequência (Marantz et al., 2003). 

 Todos os tamnofilídeos alimentam-se, principalmente, de uma ampla variedade 

de insetos e outros artrópodes, incluindo Araneae, Scorpiones, Chilopoda e Isopoda. 

Orthoptera, juntamente com Blattodea, Mantidae e Phasmida, parecem ser presas 

preferidas por muitas espécies, assim como larvas de Lepidoptera, besouros e aranhas 

(Zimmer e Isler, 2003). Algumas espécies alimentam-se de pequenos vertebrados, ao 

menos ocasionalmente. Tais presas consistem principalmente de pequenos lagartos, em 

geral, espécies do gênero Anolis (Poulin et al., 2001), embora também ocorram 

lagartixas, sapos e serpentes (Zimmer e Isler, 2003).  

A grande maioria dos Thamnophilidae é seguidora obrigatória, ou “profissional” 

de formigas de correição (Willis e Oniki, 1978; Brumfield et al., 2007). Os membros 
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desta família também formam bandos mistos de sub-bosque e, em um grau menor, que 

ficam no dossel das árvores. Munn e Terborgh (1979) encontraram duas espécies de 

Thamnomanes que servem como espécies nucleares de bandos mistos de sub-bosque. 

Os Formicariidae, em geral, alimentam-se sozinhos, apesar de serem, 

frequentemente, encontrados aos pares. Em geral, não seguem bandos mistos, mas 

Formicarius, Chamaeza, Pittasoma, Hylopezus e Myrmothera forrageiam próximo de 

agregações de formigas de correição. O alimento ingerido pelos representantes desta 

família inclui uma grande variedade de invertebrados. Além disso, ossos de vertebrados, 

presumivelmente de sapos, são encontrados nos estômagos das espécies maiores (Poulin 

et al., 2001), e as espécies de Formicarius são conhecidas por predarem pequenas 

serpentes (Krabe e Schulenberg, 2003a). 

A maior parte do alimento consumido pelos conopofagídeos provém da 

vegetação do solo. Eles ingerem, principalmente, artrópodes e a maioria das presas é, 

aparentemente, muito pequena, ou seja, menores do que 5 mm. Uma ampla variedade de 

itens foi registrada e incluem aranhas, larvas, adultos de Coleoptera, Acrididae e outros 

Orthoptera, formigas e outros Hymenoptera, baratas, vermes e mariposas (Whitney, 

2003).  

Os tapaculos alimentam-se de uma variedade de artrópodes, principalmente 

insetos e aranhas. No entanto, podem ingerir também Chilopoda e Isopoda. Alguns 

rinocriptídeos podem consumir pequenos frutos e sementes. Forrageiam exclusivamente 

em estratos baixos da floresta, principalmente no chão (Krabbe e Schulenberg, 2003b). 

Andam ou correm rapidamente, antes de parar para procurar no chão com um pé, ou “ 

saltar-coçar” com ambos os pés, no qual a ave joga terra e folhas para trás a procura de 

alimento. Alguns tapaculos pegam presas de musgos, areia, terra e vegetação em 

decomposição (Scytalopus), outros em bambuzais e folhas caídas de bambus (Myornis) 

(Krabbe e Schulenberg, 2003b) . 

2. Objetivos 

Mesmo reconhecendo que as aves Furnariida são insetívoras, poucos são os 

trabalhos que descrevem em detalhes quais os grupos de artrópodes que são mais 

frequentemente consumidos e se, porventura, existe algum tipo de especialização em 

relação à preferência alimentar. Os estudos existentes sobre alimentação desses 
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5. Conclusões 

1. Verificou-se que Coleoptera e Orthoptera constituem os principais itens consumidos 

pelas espécies de Furnariida analisadas, tanto em relação à frequência de ocorrência, 

quanto à maior parte da biomassa ingerida. 

2. A predação de vertebrados, por algumas espécies de Dendrocolaptidae e 

Thamnophilidae, pode ser ocasional e, geralmente, é considerada oportunística, o que 

pode ser suportada pela baixa frequência de lagartos e sapos consumidos por essas aves.  

3. A amplitude trófica apresentou-se sem um padrão geral para o táxon Furnariida. A 

maioria das espécies apresentou uma diversidade média em relação aos recursos 

alimentares. Apenas algumas espécies tiveram uma dieta mais ampla, e uma delas teve 

uma dieta quase restrita, com tendência à especialização.  

4. Entre os Furnariidae, Orthoptera e Araneae foram os itens com maior frequência de 

ocorrência. A presença destes itens na dieta de representantes dessa família pode estar 

relacionada ao tipo de hábito alimentar da maioria das espécies representadas: forrageio 

de folhas mortas suspensas. 

5. Coleoptera foi a categoria alimentar mais frequente entre os Dendrocolaptidae, 

coincidindo com o nicho dos arapaçus arborícolas, que capturam presas na superfície de 

troncos e em fendas de cascas de árvores. 

6. Coleoptera e Orthoptera tiveram as maiores frequências de ocorrência entre os 

Thamnophilidae que apresentam grande variedade de formas de forrageamento. 
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Resumo 

O clado de Passeriformes denominado, atualmente, Furnariida é endêmico da região 

Neotropical e muito diversificado; ele é representado por cerca de 623 espécies alocadas 

em 134 gêneros, distribuídas nas seguintes famílias: Furnariidae, Dendrocolaptidae, 

Thamnophilidae, Formicariidae, Conopophagidae e Rhinocryptidae. As aves deste 

grupo são, em geral, encontradas em bandos mistos de espécies e/ou podem seguir 

formigas de correição, fenômenos que são conspícuos entre aves de florestas tropicais. 

Os representantes de Furnariida são considerados insetívoros, embora possam consumir, 

ocasionalmente, pequena quantidade de frutos ou sementes e pequenos vertebrados. 

Este trabalho teve como objetivo descrever a dieta de espécies representantes dos 

Furnariida que ocorrem em diferentes regiões da Amazônia, além de estimar o número 

de presas e de biomassa bruta consumida. Para tal, foi analisado o conteúdo estomacal 

de 476 espécimes de aves Furnariida, dos quais 51 pertencem à família Furnariidae, 139 

à Dendrocolaptidae, 280 à Thamnophilidae, 3 à Formicariidae e 3 à Conopophagidae. 

Foram utilizados dois métodos diferentes para avaliar a contribuição da biomassa de 

presas consumidas pelos Dendrocolaptidae. O método da biomassa parcial apresentou-

se muito incerto e, neste estudo, considerou-se a biomassa estimada como o método 

mais confiável para comparar o número total de itens e sua biomassa correspondente. 

As principais presas consumidas por estes pássaros foram Coleoptera, Orthoptera e 

Araneae. No entanto, Orthoptera foi o item que contribuiu com a maior biomassa 

ingerida, seguido de Coleoptera e Vertebrata. A alta biomassa de Orthoptera no 

ambiente poderia explicar o maior consumo, ou preferência desses insetívoros por tal 

item. Os vertebrados foram consumidos por alguns espécimes de Dendrocolaptidae e de 

Thamnophilidae e a maior parte do material ingerido pelos dendrocolaptídeos 

corresponde a Gonatodes humeralis, um pequeno lagarto escansorial; já os vertebrados 

consumidos pelos tamnofilídeos não foram identificados. A predação de vertebrados 

pode ser ocasional e, em geral, é considerada oportunística. Nas famílias de Furnariida, 

com número representativo de espécimes, Orthoptera e Araneae tiveram maior 

frequência de ocorrência em Furnariidae, enquanto Coleoptera e Orthoptera em 

Thamnophilidae e Coleoptera em Dendrocolaptidae, o que pode estar relacionado aos 

hábitos de forrageamento das espécies nelas incluídas.  

Palavras-chave: Furnariida, aves, conteúdo estomacal, artrópodes, vertebrados 
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Abstract 

The clade Furnariida of the Passeriformes is endemic to the Neotropical region, and is 

very diverse: it is represented by around 623 species in some 134 genera distributed in 

the following families: Furnariidae, Dendrocolaptidae, Thamnophilidae, Formicariidae, 

Conopophagidae e Rhinocryptidae. Commonly the birds of this group are found in 

mixed-species flocks and/or as army-ant-followers, features that are common amongst 

birds of the tropical forests. Members of the Funariida are considered to be insectivores 

although they may occasionally eat small quantities of fruit or seeds, or small 

vertebrates. The objective of this study was to describe the diet of representative species 

of the Funariida that occur in different Amazonian regions, and also estimate the 

numbers of prey and total biomass consumed. To do this the stomach contents of 476 

specimens of the Furnariida were analyzed, of which, 51 belonged to the family 

Funariidae, 139 to the Dendrocolaptidae, 280 to the Thamnophilidae, and 3 each to the 

Formaricariidae and Conopophagidae. Two methods were used to evaluate the 

contribution of the biomass of the preys consumed by the Dendrocolaptidae. The partial 

biomass method was found to be very unreliable and so, in this study, the estimated 

biomass method was found to be the most appropriate to compare the total number of 

items in the corresponding biomass. The main types of prey eaten by these birds were 

Coleoptera, Orthoptera and Araneae. Nevertheless, Orthoptera were the group that made 

the biggest contribution to the ingested biomass, followed by Coleoptera and 

Vertebrata. The high biomass of Orthoptera in the environment would explain the high 

consumption and preference for these insects as prey. The vertebrates were consumed 

by some specimens of Dendrocolaptidae and Thamnophilidae, and in the case of the 

dendrocolaptids these were all the small scansorial lizard Gonatodes humeralis; those 

consumed by the thamnophilids were not identified. Predation on vertebrates seems to 

be occasional and is probably opportunistic. In the families of the Furnariida, 

represented by numbers of specimens, Orthoptera and Aranae had the highest frequency 

of occurrence in the Funariidae, with Coleoptera and Orthoptera in the Thamnophilidae, 

and Coleoptera in the Dendrocolaptidae, which can be related to the foraging habits of 

the species in these families.  
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