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RESUMO. Xiphocolaptes	albicollis (Vieillot, 1818) é a maior representante da 
família Dendrocolaptidae na Floresta Atlântica do sudeste do Brasil. O presente 
estudo investigou o comportamento de forrageamento deste arapaçu nas florestas 
dos Parques Nacionais da Serra dos Órgãos e do Itatiaia em observações 
conduzidas entre os anos de 2000 e 2010. Após 29 excursões, 78 indivíduos foram 
registrados em 156 eventos de exploração de substratos.  Cerca de 49% desses 
eventos foram dirigidos a bromélias. X.	albicollis explorou frequentemente 
bromélias médias e grandes, utilizando diversos comportamentos para capturar 
presas em quatro diferentes substratos das bromélias. Este estudo reforça a 
utilização frequente de bromélias por X.	albicollis. O segundo substrato mais 
utilizado foi o súber de troncos. Paralelamente, X.	albicollis exibiu preferência 
por matéria vegetal em decomposição quando buscando por presas. 
Palavras-chave: Xiphocolaptes	 albicollis, comportamento, forrageamento, 
bromélias, matéria vegetal morta.

ABSTRACT. Foraging behavior of the White-throated Woodcreeper 
Xiphocolaptes albicollis (Passeriformes: Dendrocolaptidae) in the Montane 
Atlantic Forest of southeastern Brazil. Xiphocolaptes	albicollis	 (Vieillot, 
1818) is the largest species of Dendrocolaptidae in the Montane Atlantic Forest 
of southeastern Brazil.  The present study investigated the foraging behavior 
this woodcreeper at the forests of Parque Nacional da Serra dos Órgãos and 
Parque Nacional do Itatiaia in observations conducted between the years of 
2000 and 2010. After 29 expeditions, 78 individuals have been recorded in 156 
substrates exploration events.  About 49% of these events were directed to bro-
meliads. X.	albicollis explored frequently large and medium-sized bromeliads, 
using various behaviors to explore basically four different substrates of these 
plants. Our field observations reinforce that X.	albicollis explore bromeliads 
frequently. The second most explored substrate was the bark of the trees. In all 
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different substrates, X.	albicollis	showed preference for vegetal decomposing 
litter when looking for preys.
Key words: Xiphocolaptes	albicollis, behavior, foraging, bromeliads, dead leaf.

Introdução

A família Dendrocolaptidae é composta por espécies de aves insetívoras, 
essencialmente silvícolas, com distribuição restrita ao Neotrópico (Sick, 1997; 
Marantz et al., 2003). No sudeste brasileiro, Xiphocolaptes	albicollis (Vieillot, 
1818), medindo cerca de 29 cm de comprimento, é o maior representante dessa 
família sendo mais comum nas montanhas (Sick, 1997). No Brasil, essa espécie 
ocorre desde a Bahia até o Rio Grande do Sul, sendo também encontrada no 
Paraguai e Argentina (Sick, 1997). 

 Na literatura  constam alguns relatos sobre a utilização de substratos e/
ou comportamento de forrageamento desta espécie. Brooke (1983), estudando 
a segregação ecológica entre três dendrocolaptídeos: Xiphocolaptes	albicollis, 
Sittasomus	griseicapillus (Vieillot, 1818) e Xiphorhynchus	 fuscus (Vieillot, 
1818), concluiu que essas espécies usam técnicas semelhantes de alimentação, 
segregando-se na altura, no diâmetro e na estrutura dos troncos por elas ex-
plorados. Ainda, segundo esse último autor, o nicho explorado por dendroco-
laptídeos não permite grande diversificação de métodos de forrageamento. 
Willis (1983) observou X.	albicollis	 seguindo formigas de correição em 
Barreiro Rico, São Paulo.

 Ridgely & Tudor (1994) relataram que X.	albicollis forrageia regular-
mente em bromélias.  Pizo (1994) observou  um indivíduo desta espécie cap-
turando um pequeno lagarto na roseta de uma bromélia. Belton (1994) relatou 
o comportamento de escavar e arrancar a casca solta de troncos de araucária 
no Rio Grande do Sul e Sillett et al. (1997) citaram X.	albicollis em uma lista 
de 51 espécies de aves insetívoras usuárias de bromélias em florestas neotropi-
cais, considerando-a uma ave provavelmente “especialista em bromélias”. Sick 
(1997) reportou que essa espécie “devora” ovos de passarinhos que encontra 
em buracos de árvores. 

 Em um estudo sobre o comportamento de alimentação de aves esca-
ladoras de tronco e galho em uma localidade do sul do Brasil, Soares & Anjos 
(1999) observaram X.	albicollis explorando troncos rugosos e ramificações 
de árvores nos estratos médios e superiores da floresta. Os comportamentos 
de forrageamento registrados por estes autores foram os de coletar (escalada 
de forma constante), beliscar (escalada de forma inconstante, com freqüentes 
paradas) e bicar (se demorando em determinados pontos e mexendo bastante 
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na superfície do substrato). Marantz et al. (2003) resumiram a informação 
disponível anteriormente na literatura sobre o comportamento alimentar da 
espécie. Poletto et al. (2004), em estudo que focou os micro-hábitats explorados 
por cinco espécies de dendrocolaptídeos na Mata Atlântica do sul do Brasil, 
relataram que X.	albicollis	 forrageia, preferencialmente, em árvores mortas ou 
vivas com muitas rugosidades, no interior da floresta e em locais com densa 
vegetação. Ainda segundo esses  autores, essa espécie procura preferencial-
mente matéria vegetal em estado de decomposição como raízes, bromélias e 
pedaços de troncos, frequentemente removendo pedaços da casca de troncos 
com o bico, sendo árvores mortas consideradas um dos recursos preferidos  
por X.	albicollis. A utilização de bromélias por esta espécie  foi citada por 
Cestari & Pizo (2008). Sazima (2009) observou indivíduos alimentando-se  
com milípedes (após formicarem-se) capturados em tocos de bananeiras e em 
tufos de bromélias. Conforme este último autor, X.	albicollis	 obteve as presas 
em bromélias, puxando as folhas mortas da roseta de forma a abrir espaço e, 
então, inserir o bico nos interstícios recém-criados. 

A dieta, predominantemente composta por artrópodes, de X.	albicollis, 
foi evidenciada em análises de conteúdos estomacais segundo Nacinovic & 
Schloemp (1992), Mendonça-Lima et al. (2001) Marantz et al. (2003), Lopes 
et	al. (2005), entre outros autores.

O presente estudo tem o objetivo de  investigar o comportamento de 
forrageamento e quantificar os substratos explorados por X.	albicollis	 baseado 
em observações realizadas na Floresta Atlântica Montana do sudeste do Brasil. 

Métodos

 A coleta de dados foi realizada durante 29 excursões, entre os anos 
de 2000 e 2010, ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PSO) e ao Parque 
Nacional do Itatiaia (PIT), no Estado do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil. 

No PSO, as excursões foram dirigidas aos seguintes locais: Trilha 
da Primavera, altitude de 980 m, (31.05.2001), Trilha Suspensa, 1.200 m, 
(06.09.2008), Trilha da Pedra do Sino, 1.280 m, (05.06.2002, 14.08.2003) e 
Estrada da Barragem, 900 a 1.200 m, (11.07.2002, 27.08.2008, 05.09.2008, 
14.02.2009, 09.04.2009, 19.12.2009). Adicionalmente, foram realizadas 
excursões à Rua Paulo Barreto (Teresópolis, 950 m), nas proximidades da 
entrada do PSO (08.06.2000, 09.06.2000, 14.06.2000, 01.04.2001, 29.04.2001, 
03.06.2002, 22.04.2003, 08.12.2007).   

No PIT, a coleta de dados foi realizada em excursões à Trilha dos Três 
Picos, entre 1.200 e 1.420 m, (19.07.2002, 26.07.2002, 24.06.2003, 17.04.2004, 
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23.05.2004, 18.03.2007, 04.08.2007, 27.04.2008, 30.08.2009, 06.10.2009, 
17.02.2010). Nas áreas de estudo predomina a Floresta Atlântica Montana. 
Esta formação ocupa as Serras do Mar e Mantiqueira entre altitudes de 800 a 
1.700 m no sudeste do Brasil (Rizzini, 1979). 

Os encontros com X.	 albicollis ocorreram durante caminhadas nas 
trilhas ou estradas no período da manhã (entre 06:00 e 11:00 h). A cada encon-
tro,  foram registrados,  sempre que possível, os seguintes dados: número de 
indivíduos, substrato explorado, comportamento de forrageamento, altura (em 
metros) do indivíduo em relação ao solo, tipo de presa capturada, associação 
com outras espécies de aves ou com formigas de correição e tempo de obser-
vação dos indivíduos.

Por convenção, os substratos explorados por X.	albicollis estiveram 
associados a locais de forrageamento, considerados neste estudo como micro-
hábitats (ver Tabela 1).  

Os dados utilizados para a localização das bromélias exploradas por X.	
albicollis foram: a altura a partir do solo e a ocorrência em troncos ou galhos 
de árvores. Por convenção, classificou-se as bromélias em três tamanhos: 
pequenas (altura da roseta medindo até 25 centímetros), médias (entre 25 e 50 
centímetros) e grandes (maior que 50 centímetros). 

As partes das bromélias exploradas por X.	 albicollis foram assim 
definidas: folhedo acumulado no interior da roseta – matéria vegetal morta 
depositada no fundo das bromélias; folhas mortas da roseta – folhas mortas 
pendentes situadas em torno da base das bromélias; bainhas – estruturas 
semelhantes a escamas correspondentes a “cicatrizes” de antigas folhas situadas 
na porção inferior das bromélias junto às raízes.  

Os micro-hábitats “troncos/galhos” foram sub-divididos em 
substratos de acordo com a presença ou não de epífitas, em particular, de 
musgos/liquenes (ver Tabela 1). No micro-hábitat “folhagem de árvores ou 
arvoretas”, as folhas mortas foram diferenciadas das vivas pela coloração 
predominantemente amarronzada. As folhas (ou frondes) de bromélias, 
palmeiras, samambaiaçus, bambus e trepadeiras foram tratadas separadamente 
da folhagem (viva ou morta) de árvores (ver Tabela 1) pelo fato destes grupos 
de plantas serem elementos conspícuos da vegetação, constituírem grupos 
homogêneos de fácil identificação e, no caso das bromélias, de representarem 
micro-hábitat onde foi registrado um elevado número de eventos de 
exploração de substratos. Outros autores têm utilizado semelhante tratamento 
para estes grupos de plantas em trabalhos que focaram o forrageamento 
e utilização de substratos por aves, tanto na Floresta Amazônica (e.g. 
Rosenberg 1997) quanto na Floresta Atlântica (e.g. Mallet-Rodrigues, 2001; 
Parrini et al., 2010). 
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Considerou-se como um evento de exploração de substrato, a busca e/ou 
captura de presas empreendida por um indivíduo de X.	albicollis.  As manobras 
de forrageamento e/ou posturas acrobáticas foram seguidas dos termos utilizados 
por Remsen & Robinson (1990). Nos casos de exploração sequencial de um 

Micro-hábitat / Substrato N° de eventos por 
micro-hábitats

N° de eventos por 
substratos

1 – Bromélias  69 (49%) 44 indivs. 
1 a – Folhedo acumulado dentro da roseta    33  (21,2%)
1 b – Folhas mortas da roseta    26  (16,7%)
1 c – Bainhas    17  (10,9%)
1 d – Raízes     3   (2%)

2 - Troncos/galhos   39 (27,7%) 37 indivs.
2 a - Superfície desnuda (súber)      28 (18%)
2 b - Musgos e líquenes epífitos      11 (7%)

3 – Folhagem de árvores ou arvoretas  8 (5,7%) 7 indivs.
3 a - Folhas mortas aglomeradas       5 (3,2%)
3 b – Folhas mortas individuais     2 (1,3%)
3 c - Folhas vivas        1 (0,6%)

4 – Palmeiras   8 (5,7%) 8 indivs.
4 a - Folhedo acumulado no ápice caulinar     3 (2%)
4 b – Caule     3 (2%)
4 c – Fronde morta     2 (1,3%)
4 d – Cacho de frutos     2 (1,3%)

5 – Samambaiaçus (Cyatheaceae)   6 (4,2%) 7 indivs.
5 a - Folhedo acumulado no ápice caulinar     5 (3,2%)
5 b - Fronde morta     2 (1,3%)
5 c - Caule     2 (1,3%)

6 – Gravetos/galhos mortos e suspensos 6 (4,2%) 5 indivs.
6 a – Superfície lateral desnuda     4 (2,6%)
6 b – Extremidade     2 (1,3%)

7 – Trepadeiras 2 (1,3%) 2 indivs.     
     7 a – folhedo acumulado entre os ramos     2 (1,3%)

8 – Solo da floresta 2 (1,3%) 2 indivs.
     8 a – solo desnudo sem folhiço     2 (1,3%)

9 –  Bambu 1 (0,6%) 1 indiv.     
     9 a – folha viva     1 (0,6%)

N° total de eventos            141         156

Tabela 1. Micro-hábitats (números de 1 a 9) e substratos (números acompanhados de 
letras) explorados por 78 indivíduos de Xiphocolaptes	albicollis.  

* N° de eventos - a soma dos eventos dos substratos relacionados aos micro-habitats “bromélias”, “palmeiras” 
e “samambaiaçus” não equivale necessariamente ao total de eventos do respectivo micro-habitat. Isto se 
deve ao fato de que um mesmo indivíduo possa ter explorado diferentes substratos em um mesmo evento de 
exploração de micro-habitat. As percentagens informadas nas colunas à direita indicam a representatividade 
de cada micro-habitat ou substrato com relação aos respectivos totais.
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mesmo tipo de micro-hábtat ou substrato, restringiu-se o número máximo de 
quatro eventos de exploração. 

Os termos botânicos seguem a nomenclatura de Gonçalves & Lorenzi 
(2007).  Foram utilizados  binóculos Zeiss 10 x 40 e Nikon 10 x 42, altímetro 
e cadernetas para o registro dos dados.

Resultados

Movimentação da espécie na vegetação e sociabilidade. Xiphocolaptes	
albicollis se moveu escalando a superfície de troncos e galhos de árvores 
a curtos saltos. Quando percorrendo troncos, predominaram movimentos 
ascendentes (96 % dos encontros com a espécie). Pelo fato de cada salto, 
ou avanço, ter sido empreendido tanto para frente como para os lados (ou 
obliquamente), trajetórias sinuosas ao longo de troncos, por vezes em espirais, 
foram comumente observadas. Foram observados, em alguns casos (n = 7), 
movimentos curtos para trás empreendidos por indivíduos que buscavam um 
melhor posicionamento para a investigação de bromélias e do súber de troncos. 

As aves foram observadas um maior número de vezes (n = 61, 88 % 
dos encontros) em troncos de árvores do que utlizando galhos (n = 8, 12 % 
dos encontros).

Registrou-se  indivíduos solitários (n = 54, 79 % dos encontros) ou, mais 
raramente aos pares (n = 15), sendo que a associação a bandos mistos de aves 
foi notada em apenas cinco oportunidades e com formigas de correição em duas.

Micro-hábitats e substratos explorados. Baseado em 69 encontros com X.	
albicollis	, foram registrados 156 eventos de exploração de substratos por 78 
indivíduos. Um total de 21 substratos, pertencentes a nove micro-hábitats, foram 
utilizados pela espécie. As bromélias foram o micro-hábitat mais explorado, 
com cerca da metade dos eventos de exploração (Tabela 1). A superfície de 
troncos/galhos foi o segundo micro-hábitat mais explorado (n = 39, 27 % dos 
eventos), (ver Tabela 1). Outros  micro-hábitats explorados, em menor proporção 
(abaixo de 6 % cada um), foram a folhagem de árvores/arvoretas, palmeiras, 
samambaiaçus, gravetos suspensos,  trepadeiras, bambus e o solo da floresta.   

O período de observação de um indivíduo (ou dois indivíduos associa-
dos) em atividade de forrageamento variou entre, aproximadamente, 18 e 840 
seg, perfazendo um total de 16.560 seg. Em cada período de observação foram 
registrados  de um a sete eventos de exploração de substratos. Os períodos mais 
elevados em investigações de um mesmo micro-hábitat ocorreram em algumas 
bromélias (500 a 600 s; n = 9). 
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Forrageamento em bromélias. Xiphocolaptes	 albicollis	 explorou, 
freqüentemente, bromélias médias e grandes (n = 49, 71 % dos eventos) situadas 
em troncos de árvores da floresta (n = 56, cerca de 81 % dos eventos). Houve 
também a exploração de bromélias situadas em galhos (n = 20). A maior parte 
das bromélias investigadas esteve entre três e nove metros de altura (média = 
6,3; n = 55). Quatro diferentes substratos foram explorados em bromélias: o 
folhedo acumulado no interior da roseta, as folhas mortas da roseta, as bainhas 
e raízes (Tabela 1). 

Os indivíduos pousaram inicialmente nas porções inferiores dos troncos 
de árvores, entre um e cinco metros de altura, e subiram até encontrarem as 
bromélias situadas no próprio tronco ou em galhos da mesma árvore. Nos casos 
de bromélias situadas sobre galhos, o acesso foi feito, eventualmente, voando 
diretamente até a superfície lateral ou inferior do galho. Em alguns casos (n 
= 26), as aves exploraram seqüencialmente até quatro bromélias situadas em 
diferentes alturas ao longo de um mesmo tronco. 

Para explorar as bainhas foliares, os indivíduos permaneceram pousados 
no tronco/galho das árvores embaixo das bromélias (Figura 1A). O bico foi 
utilizado para martelar, à feição dos pica-paus (peck) (n = 9), puxar (pull) (n = 12) 
ou ainda golpear lateralmente (flake) (n = 8) sedimentos compostos por húmus, 
fragmentos de raízes, musgos, gravetos, folhas mortas entre outros materiais 
situados nos interstícios entre as bainhas. Alguns indivíduos empreenderam 
um tipo de “alavanca”, fincando o bico entre duas bainhas e movendo a cabeça 
lateralmente (pry), de forma a remover sedimentos acumulados nos interstícios 
entre as bainhas (n = 3). Mais raramente (n = 2), alguns indivíduos utilizaram 
os pés para escavar (scratch) e remover sedimentos acumulados nesta parte 
das bromélias. As presas foram obtidas durante a remoção da matéria vegetal 
decomposta, juntamente com fragmentos das bainhas ou, mais raramente, de 
raízes que, eventualmente, também tenham sido arrancados. 

Semelhantemente à exploração das bainhas foliares, os indivíduos 
exploraram as folhas mortas da roseta enquanto pousados no tronco ou galho 
de sustentação embaixo das bromélias (n = 19). Alguns indivíduos agarraram-
se às próprias folhas mortas suspensas (n = 4). Presas foram obtidas durante a 
remoção com o bico (pull) de algumas destas folhas (n = 14) (Figura 1B), ou 
ainda golpeando com o bico (flake) o material vegetal morto, como gravetos 
e folhiços, acumulado na base destas folhas (n = 17). As bainhas foliares e as 
folhas mortas da roseta foram exploradas conjuntamente por alguns indivíduos 
(n = 22).  

O folhedo contido em rosetas foliares foi o substrato mais explorado 
das bromélias (ver Tabela 1). X.	albicollis utilizou dois métodos para acessar o 
interior das rosetas foliares. No primeiro, mais comumente observado (n = 20), 
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os indivíduos pousaram acima (ou lateralmente) das bromélias, se agarrando às 
folhas, e no segundo, permaneceram pousados no tronco da árvore, ao lado ou 
um pouco acima da bromélia, curvando a metade anterior do corpo e esticando 
o pescoço para o lado ou para baixo de forma a examinar o interior da roseta 
(n = 14) (Figura 1C). Este último método foi utilizado apenas na exploração 
de bromélias pequenas e médias. 

Figura 1. Xiphocolaptes	albicollis	em alguns dos comportamentos de forrageamento: 
A) examinando as curtas bainhas situadas na base de uma bromélia; B) removendo com 
o bico folhas mortas da roseta; C) examinando o interior da roseta de uma bromélia; 
D) utilizando os pés para curvar as folhas de uma bromélia e capturar uma presa no 
fundo da roseta; E)  capturando uma presa em meio a musgos e líquenes epífitos em 
um tronco; F)  inserindo o bico em cavidade de um tronco de árvore. 
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Utilizando um ou outro método de acesso, os indivíduos empreenderam 
bruscos golpes com a parte lateral do bico (flake) (n = 21) ou puxaram (pull) 
(n = 28) folhas e gravetos mortos do interior da roseta de forma a desalojar 
presas, sendo notável, em muitos casos, a quantidade de material vegetal que 
foi arremessado para fora da bromélia. Quando em cima das bromélias, alguns 
indivíduos curvaram, com o uso dos pés e do próprio peso corporal, as folhas 
da roseta de forma a facilitar o acesso ao folhedo no fundo das plantas (n = 4) 
(Figura 1D). O bico foi utilizado para rasgar folhas (verdes) da roseta e, desta 
forma, abrir ou ampliar espaços para a busca por presas em meio ao folhedo 
(peck, flake)  (n = 5).

As presas que puderam ser identificadas foram uma perereca (Amphibia) 
e um besouro (Coleoptera),  com cerca de 4 a 5 cm de comprimento, ambas 
capturadas nas rosetas.  

Forrageamento em troncos e galhos. A maior parte dos eventos de exploração 
em troncos e galhos ocorreu em superfícies desnudas (sem epífitas) (ver Tabela 
1). O súber destas superfícies foi rugoso e encontrava-se rachado em cerca de 
80 % dos registros (n = 22). 

 Indivíduos martelaram com o bico (peck) (n = 8) e utilizaram o bico 
como alavanca (n = 5), inserindo-o por debaixo do súber rachado e frouxo para 
removerem pedaços (pry). Adicionalmente, as aves retiraram pedaços do súber 
(com cerca de 3 a 10 cm de comprimento), puxando com o bico (pull) (n = 
17) ou com os pés (scratch) (n = 2), de forma a desalojar presas na superfície 
recém exposta dos troncos. Os pés foram utilizados, também, para sustentar um 
grande fragmento da casca que estava frouxo, enquanto o indivíduo quebrava-o 
com o bico (n = 1). Um lagarto, medindo cerca de 12 cm de comprimento, foi 
capturado após um indivíduo ter removido, com o bico, um fragmento do súber 
de um tronco. Alguns indivíduos efetuaram breves pausas durante o trabalho 
de remoção do súber para procurarem presas nas frestas recém criadas junto à 
porção interna do tronco, movendo a cabeça para os lados ou aproximando-a 
da superfície do tronco. 

Cavidades ou reentrâncias de troncos podres foram investigadas por 
indivíduos que inseriram o bico para remover sedimentos escuros misturados a 
raízes de epífitos (n = 3) (Figura 1F). Extremidades de galhos curtos, “cicatrizes” 
de antigos ramos de árvores, foram investigadas em duas oportunidades. Um 
orifício foi aberto em um galho de modo que larvas brancas fossem extraídas.

 Adicionalmente, presas foram capturadas em musgos e líquenes que 
revestiam a superfície de troncos (n = 11, ver Tabela 1) (Figura 1E). Dois 
métodos foram empregados na captura de artrópodes em musgos ou líquenes: 
no primeiro (n = 7), os indivíduos bicaram (glean) as presas na superfície 
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externa dos musgos sem qualquer tipo de manipulação do substrato; no segundo 
(n = 4), as presas foram obtidas após a remoção, com o bico (pull, flake), de 
fragmentos de musgos/líquenes, nas camadas, então expostas, do tronco. Em 
alguns casos (n = 2), fragmentos do súber foram extraídos durante a remoção 
de musgos. 

Forrageamento na folhagem de árvores. A busca por presas na folhagem de 
árvores ocorreu, na maioria das vezes, em aglomerados de folhas mortas, sejam 
acumulados sobre a bifurcação de galhos (n = 3) ou suspensos na vegetação 
(n = 2). Os indivíduos desmancharam os aglomerados, golpeando com a 
parte lateral do bico (flake), de forma a obter as presas nos interstícios 
entre as folhas ou dentro das superfícies côncavas dos limbos retorcidos. 
Um indivíduo pendurou-se em uma folha morta de embaúba (Cecropia 
sp.) para abrir fendas, com o bico (peck), no limbo foliar e, posteriormente, 
capturar pequenas presas. 

Forrageamento em palmeiras e samambaiaçus. Palmeiras (Arecaceae) e 
samambaiaçus (Cyatheaceae) têm em comum um caule ereto (estipe) e frondes 
que se distribuem a partir da porção superior do caule (ápice caulinar e coroa). 
Em palmeiras, X.	albicollis	buscou por presas em quatro diferentes substratos: 
ápice caulinar, caule, frondes mortas e em cachos de frutos (ver Tabela 1). 
No ápice caulinar, os indivíduos removeram, puxando (pull) ou golpeando 
(flake), com o bico, folhas mortas acumuladas nesta porção das plantas. No 
caule, as presas foram obtidas após a remoção da casca fibrosa e frouxa nas 
porções medianas das plantas. Em duas oportunidades, presas foram obtidas 
em meio a cachos de frutos do palmiteiro (Euterpe	edulis) por indivíduos que 
se mantiveram agarrados à porção superior do caule e esticaram o pescoço para 
efetuar a captura. Um indivíduo se manteve dependurado pelos pés (hang-up) 
a uma das frondes mortas de forma a inserir o bico (probe) em reentrância da 
raque foliar. 

Indivíduos ascenderam pelo tronco de samambaiaçus até o ápice cauli-
nar para puxar (pull) ou golpear (flake), com o bico, folhas mortas acumuladas 
nessa parte das plantas (n = 5). Presas foram também obtidas na superfície do 
caule, junto às cicatrizes (oriunda da queda de antigas frondes) e em frondes 
mortas, durante a subida empreendida pelas aves. 

Forrageamento em outros micro-hábitats e substratos. Gravetos, mortos e 
suspensos na vegetação, foram vasculhados por indivíduos que se penduraram e 
bateram, com o bico (“peck”) (n = 3), na tentativa de abrir fendas nas superfícies 
laterais ou inserindo o bico nas extremidades quebradiças (n = 2). Em duas 

PArriNi & rAPoso: coMPortAMeNto AliMeNtAr de XiPhoColaPtes albiCollis



75Bol. Mus. Biol. Mello leitão (N. sér.) 29. 2012

oportunidades, indivíduos capturaram presas no solo da floresta. Em uma 
delas, um indivíduo voou, repentinamente, a partir do caule de uma árvore, a 
cerca de 2 m de altura, para coletar uma grande aranha com cerca de 13 cm de 
comprimento. Na outra, a presa, não identificada, foi obtida por um indivíduo 
associado a formigas de correição. Um indivíduo que subia através do colmo 
de um bambu (Guadua	tagoara) voou para capturar uma lagarta em uma folha 
verde. Quando observados em trepadeiras, os indivíduos removeram, com o 
bico (“flake, pull”), o folhedo acumulado em meio aos caules ou nos interstícios 
junto ao tronco da árvore hospedeira.

Discussão 

Xiphocolaptes	 albicollis	utilizou bromélias em maior proporção do 
que qualquer outro micro-hábitat durante o forrageamento. Desta forma, os 
resultados obtidos reforçam os relatos anteriores ocorrentes na literatura sobre 
a utilização freqüente de bromélias por X.	albicollis	(Ridgely & Tudor 1994; 
Sillett et al., 1997; Marantz et al., 2003; Cestari & Pizo 2008). 

é possível que a maior exploração de bromélias de tamanho médio e 
grande ocorra em virtude destas possuírem rosetas foliares mais largas e capazes 
de abrigar maior quantidade de detritos vegetais e presas. Além disso, bromé-
lias de maior porte, geralmente, possuem um maior número de folhas mortas 
pertencentes à roseta e também de bainhas, substratos onde as presas foram 
obtidas regularmente (ver Pizo, 1994; Cestari & Pizo, 2008; Cestari, 2009). 

Recentes trabalhos que estudaram o comportamento de forrageamento 
de diferentes espécies de furnarídeos e dendrocolaptídeos, na Floresta Atlântica 
do sudeste do Brasil, têm revelado a importância de bromélias, palmeiras e 
samambaiaçus como receptáculos de matéria vegetal morta para espécies de 
aves usuárias e/ou especialistas deste recurso (ver Parrini & Pacheco 2006; 
2007; 2010; Parrini et al. 2007a; 2010). Bromélias, em particular, estão entre 
as plantas epífitas mais abundantes na Floresta Atlântica do sudeste do Brasil 
(Rizzini 1979) e, provavelmente, atuam como um dos componentes florestais 
que mais contribuem à manutenção de diversas espécies de aves insetívoras, 
usuárias regulares ou especialistas em matéria vegetal morta (ver Sillett et al., 
1997, Cestari & Pizo, 2008; Parrini et al., 2010). Em uma revisão do uso de 
plantas epífitas por aves brasileiras, Cestari (2009) relacionou a utilização de 
bromélias por diversas espécies de aves nectarívoras e insetívoras, revelando 
a importância do formato das rosetas na acumulação de detritos vegetais 
e água (ver também Cestari & Pizo, 2008). Paralelamente à utilização de 
bromélias, X.	albicollis exibiu acentuada tendência à exploração de matéria 
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vegetal morta no súber de troncos em estado de decomposição, em folhedos 
acumulados sobre palmeiras e samambaiaçus ou em folhas e frondes mortas, 
entre outros recursos. 

 Poletto et al. (2004) destacaram a predileção de X.	albicollis por matéria 
vegetal em estado de decomposição como raízes, gravetos, bromélias e pedaços 
de troncos de árvores. árvores mortas foram consideradas por estes autores 
um dos mais importantes recursos florestais para X.	albicollis. Neste contexto, 
o comportamento de remover a casca de troncos descrito no presente estudo 
tem sido mencionado, também, por outros autores (Belton, 1994; Marantz et 
al., 2003; Poletto et al., 2004). 

Na Floresta Atlântica do sudeste do Brasil, em particular, ainda que 
alguns trabalhos recentes (ver Rodrigues et al., 1994; Parrini & Pacheco 2006; 
Parrini & Pacheco 2007; Parrini et al., 2007a,b; Cestari & Pizo, 2008; Parrini 
et al., 2010) tenham focado a quantificação dos micro-hábitats e substratos 
explorados por diferentes espécies de aves das famílias Dendrocolaptidae e Fur-
nariidae, o conhecimento sobre os nichos alimentares e micro-hábitats utilizados 
por espécies insetívoras destas e de outras famílias, assim como a proporção 
em que cada um deles é utilizado, ainda é escasso. Tal conhecimento, segundo 
alguns autores (ver Rosenberg 1997, Parrini et al. 2010), é de fundamental 
importância para a compreensão da segregação ecológica entre as espécies de 
aves insetívoras. Neste sentido, Cestari (2009) destacou a necessidade de mais 
estudos que foquem a associação entre aves e plantas epífitas e não epífitas, 
para o conhecimento do grau de seletividade e especialização entre as espécies 
de aves e seus recursos. 

Adicionalmente, o conhecimento mais apurado sobre a utilização de 
substratos e comportamentos associados para as diferentes espécies de aves 
insetívoras da Floresta Atlântica e de outros biomas pode ser de grande valor 
quando enfocado o estabelecimento de estratégias conservacionistas. Tal 
conhecimento é relevante, em particular, para os dendrocolaptídeos, os quais 
têm sido apontados como vulneráveis à fragmentação ambiental por diferentes 
autores (Sick, 1997; Marantz et al., 2003; Poletto et al., 2004). 
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