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1. RESUMO 
O taperuçu-preto, Cypseloides fumigatus, é uma das aves brasileiras menos 

estudadas, principalmente pela dificuldade de identificação da espécie no campo e 

seus hábitos essencialmente aéreos. No entanto, por apresentar fidelidade ao sítio 

de nidificação estudar sua biologia reprodutiva é uma forma de se conhecer melhor 

a espécie. Assim, o objetivo desse trabalho foi caracterizar e aprofundar o 

conhecimento sobre seus hábitos reprodutivos através do monitoramento de ninhos 

e filhotes no Parque Estadual Intervales, SP. Foram realizadas visitas semanais de 

dezembro de 2012 a março de 2013 a duas cachoeiras da região que apresentavam 

ninhos ativos da espécie para observar características relativas ao desenvolvimento 

dos ninhegos, assim como o comportamento parental. Foram encontrados 6 ninhos 

de C. fumigatus, sendo que 2 foram reconstruídos e utilizados para posturas 

diferentes na mesma estação reprodutiva. De 5 filhotes, somente 3 sobreviveram e 

foram acompanhados desde seus primeiros dias até a semana em que não foram 

mais vistos, período de aproximadamente 56-60 dias. O desenvolvimento da 

plumagem foi similar ao descrito para outras espécies do gênero. Os dados do 

presente trabalho apresentam novas informações sobre ninhos, ovos e 

comportamento de filhotes e adultos de C. fumigatus.  

 

2. INTRODUÇÃO 
Dentro da família Apodidae, o gênero Cypseloides é um dos mais representativos 

sendo que no Brasil são encontradas 4 espécies: C. cryptus, C. lemosi, C. fumigatus 

e C. senex (CBRO, 2011). As espécies do gênero Cypseloides são pouco estudadas 

principalmente pela dificuldade de identificação no campo e por seus hábitos 

essencialmente aéreos (MARÍN; STILES, 1992). No entanto, a maioria das espécies 

possui fidelidade aos sítios de nidificação, geralmente ambientes encaichoerados e 

de difícil acesso para a maioria dos predadores terrestres e até mesmo aéreos 

(LACK, 1956; MARÍN; STILES, 1992; BIANCALANA et al., 2012). Quando 

identificados e acessíveis, esses locais tornam-se ambientes propícios para se 

estudar a biologia reprodutiva desses animais e conhecer melhor os hábitos, o 

desenvolvimento dos filhotes e até mesmo novos locais de ocorrência dessas 

espécies.  
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O taperuçu-preto (Cypseloides fumigatus) é uma espécie comum e possui ampla, 

porém esparsa, distribuição pela América do Sul. Sua área de ocorrência abrange o 

leste da Bolívia, leste do Paraguai, norte da Argentina e Brasil (CHANTLER; 

DRIESSENS, 2000). No Brasil a espécie pode ser encontrada no Rio Grande do Sul, 

Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará e recentemente foi 

registrada na região Centro-oeste, no estado de Goiás e na região Norte no estado 

do Tocantins (WILLIS; ONIKI, 1981; PICHORIM et al., 2001; VASCONCELOS et al., 

2006; STOPIGLIA; RAPOSO, 2007; ALBANO; GIRÃO, 2008; BIANCALANA et al., 

2012).  

Cypseloides fumigatus é considerada uma espécie de tamanho médio dentre o 

gênero, com cerca de 15 cm de comprimento da cabeça à ponta da cauda 

(CHANTLER; DRIESSENS, 2000). Possui a cauda curta e quadrada e asas 

relativamente longas em comparação com o corpo, com plumagem marrom 

enegrecida, sendo o manto ligeiramente mais escuro do que a cabeça. Não 

apresenta dimorfismo sexual, sendo muitas vezes confundido com C. senex 

(STOPIGLIA; RAPOSO, 2007). 
Dados encontrados na literatura sugerem que C. fumigatus inicia seu período 

reprodutivo entre os meses de outubro e novembro, coincidindo com a época de 

chuvas, quando há uma maior quantidade de enxames de insetos dos quais se 

alimenta (CHANTLER; DRIESSENS, 2000). Constrói seus ninhos em paredões 

encaichoerados, com altura e volume d’água de baixo a moderado, formando 

pequenas colônias. Os ninhos são reutilizados durante períodos reprodutivos 

sucessivos, sugerindo que C. fumigatus apresenta fidelidade ao sítio reprodutivo 

(BIANCALANA et al., 2012). Geralmente estão posicionados em substrato horizontal 

e são fixados por raízes que os circundam na parte externa, permanecendo 

levemente úmidos externamente e protegidos da luz solar (PICHORIM et al., 2001; 

BIANCALANA et al., 2012). O formato é cônico, sendo ainda descrito como formato 

de tigela ou de meia lua, e composto principalmente de lama, raízes, briófitas, folhas 

e brotos de pteridófitas e pequenos seixos, com a câmara nidular forrada de raízes 

finas e secas (PICHORIM et al., 2001; VASCONCELOS et al., 2006; BIANCALANA 

et al., 2012).  

As ninhadas de C. fumigatus são pequenas com apenas 1 ovo, de coloração branca 

e opaca. O ninhego possui penugem fina e felpuda de tonalidade enegrecida nos 
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primeiros dias de vida (CHANTLER; DRIESSENS, 2000; PICHORIM et al., 2001; 

VASCONCELOS et al., 2006; BIANCALANA et al., 2012). 

Os trabalhos sobre a biologia reprodutiva do taperuçu-preto, Cypseloides fumigatus, 

são escassos. A distribuição da espécie no estado de São Paulo é parcialmente 

conhecida e somente alguns levantamentos de avifauna relacionam C. fumigatus em 

suas listas como Willis e Oniki (1981), que registraram a espécie nos municípios de 

Campos de Jordão, Teodoro Sampaio, Gália e Boracéia, no final da década de 70. 

Registros fotográficos recentes indicam a ocorrência de indivíduos de C. fumigatus 

nidificando durante alguns meses do ano no Parque Estadual Intervales, na região 

sudoeste do estado. Ainda, a localização do parque, em terreno montanhoso, aliada 

à presença de inúmeras quedas d’água e grutas úmidas faz com que a espécie 

possa se estabelecer durante seu período reprodutivo (FUNDAÇÃO FLORESTAL; 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2009).  

 
3. OBJETIVOS 
Este estudo teve como objetivo aprofundar o conhecimento sobre a biologia 

reprodutiva de C. fumigatus, caracterizar o desenvolvimento dos filhotes e cuidado 

parental da espécie no Parque Estadual Intervales, município de Ribeirão Grande, 

SP. 
 

4. METODOLOGIA 
Para a identificação de ninhos ativos foram realizadas buscas e observações dos 

comportamentos de indivíduos adultos em possíveis áreas de ocorrência da espécie. 

As observações foram realizadas com o auxílio de binóculos Bushnell 8 x 42, 

câmera fotográfica Canon Rebel XSi, lentes Sigma 150-500 mm, Canon 75-300 mm, 

GPS Garmin, lanterna e mapa do parque. Para medir a temperatura e umidade dos 

locais dos ninhos foram utilizados termômetro de campo e higrômetro.  

Para os ninhos ativos foram montados mapas de localização com base em pontos 

marcados com auxílio de GPS. Cada ninho ativo foi acompanhado até que se 

tornasse inativo, ou seja, quando fosse abandonado pelos indivíduos adultos e 

também pelos juvenis. As informações sobre cada ninho foram catalogadas em 

fichas de acompanhamento. As medidas dos ninhos foram realizadas com fita 

métrica, régua e paquímetro digital. Os ovos foram pesados com balanças Pesola 
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100 g. A análise dos dados obtidos seguiu padrões da literatura de referência. A 

descrição dos ninhos e de aspectos relacionados ao cuidado parental e descrição 

dos diferentes estágios de desenvolvimento dos filhotes tiveram como diretrizes as 

recomendações de Simon e Pacheco (2005) e Marini et al. (2010).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 
Área de estudo 

O Parque Estadual Intervales (PEI) está localizado no município de Ribeirão Grande, 

sudoeste do estado de São Paulo (entre 24°31’03’’ S e 24°11’36’’S e entre 

48°31’22’’O e 48°3’13’’ O), distante 270 km da capital e tem seus limites nos 

municípios de Guapiara, Sete Barras, Iporanga, Eldorado e Capão Bonito 

(FUNDAÇÃO FLORESTAL; UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2009). O PEI, criado 

pelo Decreto Estadual nº 40.135/1995, possui cerca de 41.704 hectares e altitudes 

que variam de 1.100 m a 80 m a.n.m., quando atinge os afluentes do rio Ribeira de 

Iguape. O PEI encontra-se no divisor das Bacias do Paranapanema e do rio Ribeira 

de Iguape e possui um dos mais importantes remanescentes de Mata Atlântica do 

estado, com presença de Floresta Ombrófila Densa, Ombrófila Mista e Estacional 

Semidecídua. 

Foram realizadas visitas semanais de dezembro de 2012 a março de 2013 a duas 

cachoeiras da parte alta do PEI, cachoeira da água comprida e cachoeira do arcão, 

que apresentavam ninhos ativos da espécie para observar características relativas 

ao desenvolvimento da plumagem dos ninhegos, assim como comportamento 

parental e tempo de permanência dos filhotes e dos adultos no ninho. Além das 

visitas semanais, os guias ornitológicos do parque fizeram observações em datas 

independentes. 
 

6. RESULTADOS 
Foram encontrados 6 ninhos ao longo dos meses de dezembro de 2012 a março de 

2013, 1 na cachoeira do arcão, denominado N1/AO, e 5 na cachoeira da água 

comprida denominados N1/AC, N2/AC, N3/AC, N4/AC e N5/AC. Os ninhos eram 

compostos principalmente por barro, fragmentos de briófitas, raízes, pequenos 

galhos e folhas. Os cinco ninhos da cachoeira da água comprida apresentavam 

características similares, com formato circular, firmemente aderidos a um substrato 
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rochoso, em cavidades próximas à queda d’água. Os ninhos N4/AC e N5/AC foram 

reconstruídos nas mesmas estruturas de N1/AC e de N2/AC respectivamente. 

Ambos apresentavam material vegetal fresco, adicionado ao antigo ninho e alguns 

estavam sujeitos ao spray da queda. As cavidades onde estavam localizados os 

ninhos estavam constantemente úmida, com gotejamento permanente. Os ninhos 

também estavam úmidos externamente.  

Os ninhos N1/AC e N2/AC foram os primeiros a ser encontrados em 8 de dezembro 

de 2012. N1/AC estava apoiado em uma cavidade no paredão rochoso com cerca 

de 1 m de altura da lâmina d’água. Havia um adulto e um filhote, denominado F1. O 

filhote estava posicionado embaixo do adulto, próximo ao abdômen, na parte de trás 

do ninho. O adulto permaneceu no mesmo local durante todo o tempo de visita à 

cachoeira e tinha uma posição levemente arqueada, cobrindo o filhote, com as 

penas da nuca eriçadas. Em 15 de dezembro, N1/AC foi encontrado vazio e 

alterado, com material vegetal frouxo e solto na borda do lado direito e fragmentos 

de casca de ovo próximos à sua base. Em N2/AC foi encontrado um adulto que após 

aproximação saiu e deixou o filhote, com no máximo 1 semana de vida, sozinho. Até 

o término da visita à cachoeira nenhum adulto havia retornado para o ninho. O 

filhote, denominado F2, foi acompanhado semanalmente até sua saída na semana 

entre 25 de janeiro e 2 de fevereiro de 2013. O ninho N3/AC foi observado no dia 15 

de dezembro de 2012. Havia um adulto que permaneceu imóvel. Em 6 de janeiro foi 

observado um filhote, denominado F3. Em 12 de janeiro F3 foi fotografado e sua 

idade estimada entre 3 e 4 semanas. Também foi acompanhado até a saída do 

ninho, na semana entre 23 de fevereiro e 1o de março. O ninho N4/AC foi descoberto 

no dia 4 de janeiro de 2013 e estava no mesmo local de N1/AC. Continha um ovo e 

não foram observados adultos durante o tempo de permanência na área. No dia 12 

de janeiro o ninho e o ovo haviam desaparecido por completo da cavidade, sem 

vestígios no entorno. O ninho N5/AC foi observado em 11 de fevereiro de 2013 com 

um adulto, possivelmente chocando. Esse ninho foi reconstruído no lugar do N2/AC, 

vazio desde a saída de F2. Em 16 de fevereiro conforme aproximação o adulto voou. 

Um ovo, branco e opaco, com pequenas sujidades e formato subelíptico foi 

fotografado e medido: 1,7 cm x 3,1 cm; 5 g. Em 8 de março foi encontrado um filhote 

com cerca de 1 ou 2 dias de vida, denominado F5. Em 23 de março F5 foi 

encontrado morto ao lado do ninho. Tinha um ferimento de aproximadamente 1 cm 
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de diâmetro na região da nuca e era possível observar pequenas larvas em seu 

corpo. Foi fotografado e medido: bico: 0,7 cm; tarso esquerdo: 1 cm; tarso direito: 1 

cm; asa esquerda: 1,6 cm; asa direita: 1,8 cm; comprimento total da ponta do bico à 

cloaca: 7,1 cm; massa: 16 g.  

O ninho N1/AO foi encontrado em 9 de dezembro de 2012 quando um adulto saiu de 

baixo da queda d’água após aproximação. Continha um ovo, que foi medido e 

fotografado: 1,96 cm x 2,70 cm. Nos dias 15 e 22 de dezembro o volume da queda 

d’água estava muito alto e, embora um adulto estivesse no ninho, não foi possível 

observar se estava chocando. No dia 26 de dezembro, um adulto foi fotografado no 

ninho próximo a fragmentos de casca de ovo. No dia 4 de janeiro foi observado um 

filhote com aproximadamente 2 semanas de vida, denominado F4, e que foi 

acompanhado até sua saída do ninho, entre os dias 19 e 23 de fevereiro. 

A partir do acompanhamento do ninho N5/AC desde o dia 7 de fevereiro e provável 

nascimento de F5 entre os dias 6 e 7 de março foi possível estimar o período de 

incubação para 27-29 dias. Os adultos que estavam chocando os ovos, em N1/AO e 

N5/AC, quando aproximados voavam e deixavam seus ninhos por longos períodos.  

Desenvolvimento e comportamento dos filhotes 
Os filhotes F2, F3 e F4 foram acompanhados por 8 semanas consecutivas. O 

desenvolvimento dos filhotes foi dividido em semanas e todos apresentaram 

sequências de crescimento da plumagem similares às de F2 (Quadro 1) (Fig. 6).  
Quadro 1. Desenvolvimento da plumagem e características observadas em F2 durante oito semanas de visitas a 
N2/AC.  
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Figura 6. Desenvolvimento da plumagem de F2: 1. Primeira semana, em 08/12; 2. Segunda semana, em 15/12; 
3. Terceira semana, em 22/12; 4. Quarta semana, em 29/12; 5. Quinta semana, em  04/01; 6. Sexta semana, em 
12/01; 7. Sétima semana, em 19/01; 8. Oitava semana, em 25/01. Fotos: 1-3; 6-8: R. N. Biancalana; 4-5: L. A. 
Ribeiro. 
 
Os filhotes F3 e F4 não puderam ser acompanhados semanalmente como F2, 

devido às condições ambientais desfavoráveis e também pelo difícil acesso ao ninho 

N3/AC, acima de 3 m de altura. Em 12 de janeiro, F4 estava com cerca de 3 

semanas e tinha o corpo coberto com semiplumas enegrecidas, a testa e o mento 

com pequenos canhões e apresentava displays de hostilidade, abrindo o bico e 

dando pequenas investidas no ar. No dia 2 de fevereiro as penas infra e supra 

caudais possuíam as orlas esbranquiçadas, assim como as penas do uropígio. Dos 

lados e nos flancos ainda estava coberto de semiplumas enegrecidas. No dia 16 de 

fevereiro apresentava o corpo coberto por penas. Com aproximação realizou 

novamente o display de hostilidade, abrindo o bico e vindo em direção à câmera. Em 

seguida assumiu a posição de asas levemente arqueadas e abertas. Alguns minutos 

depois, ainda com as asas abertas, tomou uma posição de alerta com a cabeça 

levantada. Durante todas as visitas aos ninhos com filhotes não foram ouvidas 

vocalizações ou chamados. O tempo de permanência no ninho foi estimado entre 

56-60 dias. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os ninhos encontrados apresentam características típicas dos ninhos da espécie, 

principalmente com relação aos materiais utilizados, formato e localização 

(PICHORIM et al., 2001; VASCONCELOS et al., 2006; PEARMAN et al., 2010; 

BIANCALANA et al., 2012). O uso de briófitas também é relatado para outras 

espécies do gênero (MARÍN; SANCHEZ, 1998). No entanto, a maioria dos trabalhos 

relata que os ninhos estavam protegidos do spray, o que difere do observado em 
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Intervales para os ninhos N1/AC, N2/AC e N1/AO, que não só sofriam com 

gotejamento e spray da queda como os filhotes também apresentavam penas com 

gotículas de água. Situação semelhante foi observada por Pearman et al. (2010) na 

Argentina, onde um dos ninhos estava em contato permanente com o spray.  

Como a maioria das espécies do gênero, apresentou alta fidelidade aos sítios de 

nidificação (LACK, 1956; MARÍN; STILES, 1992; CHANTLER; DRIESSENS, 2000; 

BIANCALANA et al., 2012). Outro aspecto interessante foi o uso dos mesmos nichos 

e até de ninhos reutilizados durante a mesma estação reprodutiva. Os 3 ovos 

encontrados apresentavam padrões similares aos descritos em outras pesquisas 

para C. fumigatus tanto em relação à coloração e formato quanto à massa e 

medidas de comprimento e largura (DABBENE, 1918; PICHORIM et al., 2001; 

VASCONCELOS et al., 2006; PEARMAN et al., 2010; BIANCALANA et al., 2012).   

Os indivíduos adultos que estavam incubando os ovos, quando saíam de seus 

ninhos demoram bastante tempo para retornar. Esse comportamento já havia sido 

descrito por Marín (2008), que comparou o abandono temporário dos ovos como 

uma adaptação a condições de forrageamento imprevisíveis. Os adultos quando 

aproximados assumiam uma postura arqueada, curvada, com penas eriçadas na 

parte da nuca, comportamento similar observado por Marín (1997) em indivíduos de 

C. niger.  

Os ninhegos que foram acompanhados apresentaram características similares às 

descritas para filhotes da espécie, como olhos fechados e ausência de plumagem 

nos primeiros 5 dias de vida, crescimento de plumagem cinza durante as duas 

primeiras semanas e presença de orlas das coberteiras esbranquiçadas (PICHORIM 

et al., 2001; BIANCALANA et al., 2012). O tempo de permanência dos ninhegos no 

ninho foi estimado entre 56 e 60 dias. Essa estimativa teve como base a hipótese de 

que F4 havia nascido em 26 de dezembro de 2012 e deixado o ninho entre os dias 

19 e 23 de fevereiro de 2013, período no qual não foi mais observado.  

O comportamento dos filhotes foi diferente entre F2 e F4, sendo que enquanto F2 

permitia a aproximação dos pesquisadores, F4 apresentava displays de hostilidade, 

abrindo o bico e levantando as asas, como descrito por Marín e Stiles (1992) para 

filhotes de C. cryptus. Todos os ninhegos permaneceram quietos durante as visitas 

às cachoeiras. Para Marín (1997), o fato de serem silenciosos, visto em outras 

espécies com ninhadas de 1 filhote, pode ser uma estratégia em que pesam custos 
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e benefícios reprodutivos que não coloquem em risco o sucesso reprodutivo da 

prole. O sucesso reprodutivo observado nos ninhos de C. fumigatus no PEI, de 50% 

(3/6) pode ser considerado dentro dos padrões esperados para espécies do gênero 

(MARÍN; STILES, 1992).  

Este trabalho foi o primeiro acompanhamento completo descrito sobre a biologia 

reprodutiva de C. fumigatus. Os dados obtidos através da pesquisa de campo 

confirmam a similaridade da biologia reprodutiva com populações presentes em 

outras localidades no Brasil e no exterior. Estudos de monitoramento de populações 

não só de C. fumigatus, mas também de outras espécies do gênero devem continuar 

sendo realizados para se conhecer melhor seus padrões de distribuição. Buscas 

ativas em cachoeiras durante os meses propícios podem revelar um número maior 

do que o imaginado de populações dispersas pelo Brasil.  
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