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Resumo 

Lista das aves da bacia do rio Aripuanã com 

referência ao material colecionado e observado du

rante viagem realizada pelo autor em setembro-ou-

tubro de 1975, e relação dos espécimes depositados 

no Museu Nacional - Rio de Janeiro, colecionados 

pela Comissão Rondon (1909 e 1914), e do Museu de 

Zoologia da Universidade de São Paulo no ano de 

1971. 

INTRODUÇÃO 

O rio Aripuanã, um dos mais importantes 
afluentes da margem direita do rio Madeira, tem 
seu curso em maior parte dirigido no sentido 
de sul para norte, estendendo-se do paralelc 
12°S ao 5oS com extensão superior a 1.000 km. 
Suas nascentes estão localizadas no Planalto 
Central do Brasil e seu principal afluente é o rio 
Roosevelt, também conhecido pelos nomes Cas
tanho e Dúvida. 

A avifauna da bacia do Aripuanã ainda é 
pouco conhecida. O Roosevelt teve seu reco
nhecimento ornitológico executado por George 
K. Cherrie, integrante da famosa "Expedição 
Científica Roosevelt-Rondon" que o percorreu 
nos meses de fevereiro a abril de 1914 e os re
sultados publicados por Naumburg (1930). Du
rante o transcurso da Expedição, por sugestão 
do então coronel Candido Mariano Rondon, que 
supunha ser o Dúvida um dos formadores do 
Aripuanã, designou o tenente Antonio Pyri-
neus de Souza a subir o Aripuanã até sua 
bifurcação, onde provavelmente uma delao 
seria o Dúvida. Pyrineus levava a incum
bência de esperar os expedicionários que 
possivelmente sairiam naquele ponto e ne
cessitariam de auxílio para as perdas que pro
vavelmente sofreriam durante a navegação no 
então desconhecido rio da Dúvida. Da comitiva 
de Pyrineus participou Emil Stolle na qualidade 
de taxidermista e as peças coletadas foram de
positadas no Museu Nacional — Rio de Janeiro. 

( * ) — Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém. 

Suas atividades restringiram-se à porção baixa 
do Aripuanã até a foz do Castanho, totalizando 
a captura de 120 exemplares de aves (Ribeiro, 
1914: 7; Magalhães, 1941: 174 e 441) . Em 
1909, Miranda Ribeiro colecionou aves nas ca
beceiras do rio da Dúvida conforme consta nos 
rótulos de alguns exemplares depositados no 
Museu Nacional — Rio de Janeiro. Em data 
mais recente, nos meses de setembro, outubro 
e novembro de 1971, o Museu de Zoologia da 
Universidade de São Paulo realizou importante 
coleta de aves nas localidades de Periquito e 
Prainha, no baixo curso do Aripuanã. 

A atual vila de Aripuanã que aparece nas 
cartas geográficas do Brasil, situada à margem 
direita do rio Roosevelt, era o antigo entrepos
to seringueiro de Panelas e oficialmente esta
belecida como sede do atual município de Ari
puanã a partir de 1944 (IBGE, 1952: 71), pas
sando então a ser conhecida pelo nome de 
Aripuanã. Em 1914, quando a comitiva da 
Expedição Científica Roosevelt-Rondon transi
tou pelo local, já existia o posto de aviamento 
para seringueiros, conforme se lê no relato de 
Cherrie (in Naumburg, 1930: 21): . . . "on the 
20th we encamped at the Panela Radids, where 
we found a good-sized storehouse";.. . 

A sede atual do município, provisoriamente, 
está estabelecida na vila do Salto em Dardane-
los, à margem direita d orio Aripuanã. 

Em fins de setembro de 1975, a convite do 
sr. diretor do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (INPA), Prof. Dr. W. E. Kerr, 
participamos de uma excursão biológica promo
vida pelo referido Instituto ao Núcleo Pioneiro 
de Humboldt (Projeto Aripuanã), situado na lo
calidade de Dardanelos, margem direita do rio 
Aripuanã no Estado de Mato Grosso. 

Da comitiva do INPA, liderada pelo Dr. José 
Alberto Nunes de Mello, participaram 18 pes
quisadores e técnicos e representando o Museu 
Goeldi o Autor e o iaboratorista Miguel M. Mo
reira. 
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Fig. 1. Vista panorâmica da vegetação próxima a cachoeira de Dardanelos. Foto F. Novaes. 

Em Dardanelos, localidade situada na mar
gem direita do Aripuanã, é com altitude de 220 
m, trabalhamos de 26 de setembro até 21 de 
outubro de 1975. Nos dias 20 e 21 de outubro 
subimos o Aripuanã até a ilha dos Patos, dis
tante cerca de 45 minutos de Dardanelos err. 
canoa com motor de popa de 9 HP. Em 22 de 
outubro partimos de Dardanelos, descendo o 
Aripuanã por canoa, alcançando a foz do rio 
Guariba no dia 27. Alojados em Vista Alegre, 
local situado em frente a embocadura do rio 
Guariba, margem direita do Aripuanã, trabalha
mos de 28 de outubro até 2 de novembro, par
tindo a 3 para foz do Aripuanã e chegando a 
Manaus a 6 de novembro. 

Os principais habitats existentes em Dar
danelos de acordo com o aspecto fitofisionô-
nômico da paisagem eram: a floresta de terra 
firme, capoeiras, roçados, floresta justafluvial 
e as cachoeiras. A floresta de terra firme nas 
imediações de Humboldt, na época, encontra
va-se muito alterada pelos constantes abater 
então submetida para sua utilização. Cami

nhos de até mais de 2m de largura cortavam o 
interior da floresta praticamente em todas as 
direções. Ao longo do rio dominava a floresta 
de cipó (Cipoal). As capoeiras existentes se 
apresentavam em diversos estágios de suces 
são vegetal, desde a capoeira baixa bastante 
fechada até aquela já de porte elevado, lem
brando no aspecto fisionômico a floresta. 
Nas capoeiras, na orla das estradas, as em
baúbas (Cecropia sp.) dominavam a paisagem 
Os roçados situavam-se junto ao Núcleo Pio
neiro de Humboldt, tendo sido recentemente 
queimados. As cachoeiras, Dardanelos com 
sua queda principal de 130 m de altura e a das 
Andorinhas formando degraus, apresentavam 
características próprias, constituindo um na-
bitat especial com espécies de aves típicas 
desses ambientes. 

Em Vista Aiegre, em frente a foz do no 
Guariba, nossas pesquisas foram conduzidas 
na floresta marginal do rio. O subosque da 
floresta era bastante limpo e os caminhos exis
tentes consistiam apenas de trilhas utilizados 
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pelos seringueiros para a coleta do látex de 
Hevea sp., muito abundante na área. Na foz 
do rio Guariba, que deságua na margem es
querda do Aripuanã, dominava a capoeira baixa 
que invadia antiga morada, então abandonada. 
Plantas cultivadas eram abundantes. 

LISTA DAS ESPÉCIES 

Na lista das espécies a seguir relaciona
das menciona-se para cada espécime colecio
nado a localidade, sexo, desenvolvimento das 
gônadas, peso, data de coleta. As medidas 
foram obtidas como segue: a asa comprimida 
sobre uma régua; a cauda da inserção das 
duas retrizes medianas à ponta e o bico o cul¬ 
men exposto. As abreviações referem-se M T = 
Estado de Mato Grosso e A M = Estado do 
Amazonas. A fim de apresentarmos apanhado 
geral sobre a avifauna da bacia do Aripuanã, 
incluímos as aves já registradas para o rio 
Roosevelt ( = Castanho e Dúvida) obtidas du
rante a Expedição Científica Roosevelt-Rondon 
e relacionadas por Naumburg (1930). Regis
tra-se também o material depositado no Mu
seu Nacional — Rio de Janeiro ( M N ) , prove
nientes das cabeceiras do rio da Dúvida e bai
xo Aripuanã e o do Museu de Zoologia da Uni
versidade de São Paulo (MZUSP), obtido no 
baixo curso do Aripuanã. 

TINAMIDAE 

Tinamus tao tao Temminck 

Dardanelos, MT. , $ ad., testículo 30x16 mm, 

2.000g, 13 de outubro 1975, iris castanha, bico preto, 

tarso cinza. 

Diariamente em Dardanelos ouvíamos seu can

to. No exemplar capturado o papo estava repleto 

de sementes. Natterer (in Pelzeln, 1870: 290) regis

trou o nome de macuco para a região de Mato 

Grosso. Raimundo Piaçaba que abateu o espécime 

informou-nos que localmente é conhecida pelos no

mes de macuca e nambutona. Magalhães (1972: 7) 

ao comentar sobre as vozes de T. solitarius e T. tao 

observa: "As vozes do nosso macuco cá do Sul e da 

azulona amazônica são quase idênticas, assumindo 

a da azulona um ligeiríssimo tom mais grave. Cons

ta de uma só nota, sustentada por tempo variável 

(de 1/10 a 1,5 segundos), à vontade da ave e con

forme as circunstâncias". Tinamus tao e T. solita

rius são espécies representativas em áreas disjun

tas e formam provavelmente uma espécie zoogeo-

gráfica. 

Tinamus major olivascens Conover 

Ilha dos Patos, MT. , 9 ad., 940g, 21 de outubro 

1975, iris marron avermelhada, bico pardo, inferior 

claro, tarso cinza. 

Vista Alegre, AM., 9 ad., 800g, 30 de outubro 

1975, iris marron escuro, bico pardo, tarso cinza. 

Localmente, a espécie é conhecida pelos nomes 

de nambu-galinha ou nambu-peua. Eram comuns. 

Cjypturellus cinereus cinereus (Gmelin) 

Foz do rio Guariba, AM., 9 ad., 400g, 30 de ou

tubro 1975, iris castanho claro, bico pardo enegreci

do, tarso oliváceo. 

Prainha, AM., $ ad„ 7 de novembro 1971 

( M Z U S P ) . 

Ein Dardanelos ouvíamos com freqüência seu 

canto. A espécie é conhecida pelos moradores pelo 

nome de nambu-preto. 

Crypturellus undulaius (Temminck) 

Na cachoeira de Samaúma, AM., onde pernoita

mos no dia 26 de outubro 1975, o canto da macu-

caua foi ouvido com insistência ao por do sol. 

PH ALACRO CORACIDAE 

Phalacrocorax olivaceus olivaceus (Humboldt) 

Dardanelos, MT. , $ ad., testículo l l x4mm, 

1.840g, 6 de outubro 1975, iris marron, bico pardo, 

tarso preto. 

Freqüentes ao longo do curso do Aripuanã. Ge

ralmente eram indivíduos isolados ou aos pares. 

Utilizam a vegetação ribeirinha para poleiro. Nos 

seguintes locais registramos sua presença: 20 ou

tubro 1975, M T . , acima da cachoeira Dardanelos, 

próximo a ilha dos Patos; 25 de outubro 1975, AM., 

próximo à foz do igarapé Jacarétinga. 

ANHINGIDAE 

Anhinga anhinga (Linnaeus) 

Registramos a presença de Cararás nos dias 20 

e 21 de outubro 1975, nas margens do Aripuanã, 

quando subíamos em direção à ilha dos Patos, lo

calizada acima da cachoeira Dardanelos. Eram in

divíduos isolados pousados nas árvores à beira rio 

ou cruzando-o. 

AHPEIDAE 

Ardea cocoi (Linnaeus) 

Observamos um indivíduo, voando alto acima 

da oopa da floresta, cruzando o Aripuanã, ainda nos 

limites do Estado de Mato Grosso, nas proximida

des da cachoeira da Seringueira no dia 24 de ou

tubro de 1975. 



Butorides striatus (Linnaeus) 

Encontradiça ao longo das margens do Aripua

nã. Anotamos sua presença nos seguintes locais-

28 de setembro 1975, MT., nas proximidades da ca

choeira Dardanelos; 20 de outubro 1975, MT. , próxi

mo à foz do igarapé Iracema. Eram sempre indi

víduos isolados e pousados na ramagem que se in

clinava horizontalmente sobre as águas do rio. 

Pilherodlus pileatus (Boddaert) 

Prainha, AM., S, 31 de outubro 1971 (MZUSP) . 

Durante nossa viagem de descida do Aripuanã, 

vimos somente dois indivíduos desta garça nos se

guintes locais, ambos no E s t a c o de Mato Grosso: 

22 de outubro 1975 na ilha José dos Santos e 24 de 

outubro nas proximidades de Lage do Baú. 

Tigrisoma lineatum iineatum (Boddaert) 

Prainha, AM., S, 11 de outubro 1971 (MZUSP) . 

THRESKIORNIXHIDAE 

Mesombrínibis cayennensis (Gmelin) 

Observamos quase sempre os coró-corós em 

grupos de três, dois ou indivíduos isolados. Esta

vam pousados na copa das árvores das margens 

ou cruzando o rio nos seguintes locais, todos no 

Estado de Mato Grosso: 21 de outubro 1975, acima 

da cachoeira Dardanelos; 23 de outubro, próximo a 

cachoeira Quebra Costela; 24 de outubro 1975, pro

ximidades da cachoeira da Seringueira; 26 de outu

bro 1975, observamos um grupo de cinco indivíduos, 

próximo à foz do igarapé Maracanã, AM., 3 de no

vembro 1975, proximidades da foz do igarapé Na

tal, A M . 

ANATIDAE 

Dendrocygna autuiruiaiis (Linnaeus) 

Registramos a presença da marreca-cab'oca so

mente uma vez no Aripuanã. E r a m três voando 

junto à margem do rio em 23 de outubro 1975, nas 

proximidades da foz do igarapé Iracema, M T . 

Cairina moschata (Linnaeus) 

Os patos-do-mato foram de relativa freqüência 

ao longo do curso do Aripuanã, geralmente solitá

rios ou aos pares. ITos seguintes locais registramos 

sua presença: 28 de setembro 1975, na cachoeira 

Dardanelos, MT. ; 23 de outubro, próximo a foz do 

igarapé Iracema e da cachoeira Quebra Costela, 

MT.; 24 de outubr 1975, próximo a cachoeira da 

Seringueira, MT.; 26 de outubro 1975, observamos 

um grupo de cinco indivíduos próximo à foz do 

igarapé Maracanã, AM.; 3 de novembro 1975, pro

ximidades da foz do igarapé Natal, A M . 

CATHARXIDAE 

Cathartes sp. 

U m indivíduo de urubu-de-cabeça-amarela foi 

visto em 23 de outubro nas proximidades da foz do 

igarapé Iracema, M T . Sobrevoava o rio em círculo 

em altura moderada. No campo é difícil distinguir 

as duas espécies C. burrovianus e C. melambrotos 

devido a grande similitude entre as duas formas 

A C C I P I T J U D A E 

Elanoides forficatus yetapa (Vieillot) 

Dardanelos, MT. , 2 ad., 400g, 11 de outubro 

1975; 1 (sexo?), 440g, de 15 de outubro 1975. íris 

avermelhada, bico preto, cera cinza, tarso esbran

quiçado. 

Desde nossa chegada a Dardanelos em 26 de 

setembro 1975, presenciamos gaviões-tesoura sobre

voando o Núcleo Pioneiro de Humboldt. Pernoita

vam em grupos de até 12 indivíduos, escolhendo 

para poleiro árvores de porte elevado com cerca 

de 30m de altura remanescentes em um extenso ro

çado. Permaneciam no poleiro geralmente até cer

ca das 07:00 horas, quando então alçavam vôo para 

iniciar suas caçadas aéreas. Às vezes caçavam em 

grupos de três a quatro indivíduos em vôos circu

lares, planados, ora elevando-se às alturas, ora em 

vôos razantes às copas das árvores. E m 25 de ou

tubro de 1975, um indivíduo sobrevoando nas al

turas foi observado nas proximidades da corredeira 

Jacaretinga, AM. 

Harpagus bidentatus bidentatus (Latham) 

Dardanelos, MT. , 1 ad. (sexo?), 210g., 1 de ou

tubro 1975, iris vermelha, bico preto inferior claro, 

cera verde claro, tarso amarelo, unha preta. 

O exemplar capturado estava pousado na copa 

de uma árvore cerca de 30 m de altura na floresta 

de terra firme. 

Ictinia plúmbea (Gmelin) 

Registrado um indivíduo em 13 de outubro em 

Dardanelos, MT. , pousado na ramagem da copa de 

uma árvore cerca de 25m de altura, nas proximi

dades de um roçado. No dia seguinte tornamos a 

observar o gavião-pomba no mesmo local. 

Buteo magnirostris (Gmelin) 

Prainha, AM., 2 2 2 de 16 e 24 de setembro 

1971 (MZUSP) . 

Registrado um indivíduo em 27 de setembro 

1975 em Dardanelos. Estava pousado aproximada

mente 10m de altura ftp caminho que conduz ao 

porto. 

Leucopternis melanops kuhli Bonaparte 

Prainha, AM., $ de 29 de setembro 1971 

(MZUSP) . 



PANDION1DAE 

Pandion haliaetus (Linnaeus) 

Registramos a ocorrência da águia-pescadora 

no trecho do Aripuanã já pertencente ao Estado do 

Amazonas, nos seguintes locais: 3 de novembro, pró

ximo à foz do igarapé Natal, cruzando o rio; 4 de 

novembro, proximidades do igarapé Aruazinho car

regando uma presa pelo pé. E m ambas ocasiões 

eram indivíduos isolados. M. Moreira conhece-o sob 

a denominação de Caripira. 

FALCON1DAE 

Herpethoteres cachinnans (Linnaeus) 

Na orla de um roçado próximo a floresta, em 

12 e 13 de outubro de 1975 observamos o acua em 

Dardanelos. Era um indivíduo e estava pousado 

cerca de 15m de altura. Sua voz característica o 

denunciou. Na floresta habita a copa das árvores. 

Daptrius ater Vieillot 

Foi visto nos dias 27 e 29 de setembro 1975 em 

Dardanelos, M T . E m ambas ocasiões voava por 

cima da floresta junto a copa. Solitário. Naumburg 

(1930: 103) assinala para o rio Roosevelt. 

Daptrius americanus americanus (Boddaert) 

Dardanelos, MT. , $ adulto, testículo 12x7 mm., 

620g, 17 de outubro 1975, iris vermelha, bico amare

lo com a parte basal azul, garganta e lados da ca

beça vermelha, tarso vermelho. 

Prainha, AM., 2 â S de 30 de setembro 1971 

(MZUSP) . 

Comuns em Dardanelos. Freqüentavam a ve

getação arbórea próximo ao roçado ou a copa das 

árvores da floresta. 

Sua voz forte e estridente o denuncia longe. 

Quando cantavam movimentavam as asas abrindo 

e fechando rapidamente. Andam em pequenos gru

pos. E m 4 de novembro 1975 anotamos sua presen

ça no local conhecido pelo nome de Espero-em-Deus, 

A M . Era um indivíduo pousado no ramo da copa 

de uma árvore na margem do Aripuanã. Registra

do para o rio Roosevelt "camp 10" por Naumburg 

(1930 . 1 0 3 ) . 

CRACIDAE 

Penélope jacquacu Spix 

Prainha, AM., 9 de 19 de setembro 1971 

(MZUSP) . 

Sick (1965: 11) registra cinco espécimes per

tencentes ao Museu Nacional-Rio de Janeiro prove

nientes do rio Aripuanã, foz do rio Castanho, cole

tados em 22 de março e 7 de abril 1914 por Stolle. 

Aburria pipile (Jacquim) 

O único local que conseguimos ver cujubins foi 

no Estado de Mato Grosso, próximo à cachoeira da 

Seringueira em 24 de outubro de 1975. Eram dois 

e voavam da margem direita para a esquerda do 

rio, pousando na copa de uma árvore cerca de 30m 

de altura. Os moradores, entretanto, informaram 

que são abundantes no Aripuanã. Sobre o uso do 

nome genérico Aburria em detrimento ao de Pipile, 

consulte-se o livro de Delacour & Amadon (1973 : 

143). Registrada para o rio Roosevelt "camp 6" 

por Naumburg (1930 : 65). 

Mitu mitu (Linnaeus) 

Visto um indivíduo por M . Moreira em 21 de 

outubro na ilha dos Patos, próximo a Dardanelos, 

M T . Kstava escondido entre a ramagem alta da 

copa das árvores no interior da floresta. 

PHASIANIDAE 

Odontophorus gujanensis gujanensis (Gmelin) 

Prainha, AM., S de 29 de outubro 1971 (MZUSP) 

OPISTHOCOMIDAE 

Qpisthccomus hoazin (Müller) 

Ilha dos Patos, MT., 9 ad. óvulos 17xl7mm, 

820g, 20 de outubro 1975, iris vermelha, bico pardo, 

lados da cabeça azul, tarso preto, retrizes centrais 

em muda, 

A cigana era abundante na ilha dos Patos, lo

calizada cerca de 40 minutos acima de Dardanelos. 

Geralmente encontrada em grupos, alguns com 

mais de 10 indivíduos. Seu vôo é pesado fazendo 

ruído quando pousam nos ramos das árvores entre 

a folhagem. Anotamos durante a viagem sua pre

sença nos seguintes locais, ambos no Estado áe 

Mato Grosso: 23 de outubro 1975, próximo à foz do 

igarapé Iracema; 24 de outubro 1975, proximidades 

de Laje do Baú. 

PSOPHIIDAE 

Psophia viridis Spix 

Prainha, AM., 9 de 23 de setembro de 1971 

(MZUSP) . 

RALLIDAE 

Aramides cajanea (Müller) 

Ouvimos o canto desta saracura no dia 20 de 

outubro, às 05:40 horas, nas proximidades do iga

rapé que banha a vila do Salto em Dardanelos. 



HELIORNITHIDAE 

Heliornis fulica (Boddaert) 

Vista Alegre, AM., 5 ad., 118g, 31 de outubro 

1971, iris marron castanho, bico preto inferior aver

melhado, tarso e pés preto com manchas claras. 

Encontramos a patinha-do-igapó ou simples

mente patinha, nome abreviado como é conhecida 

pelos moradores, indivíduos isolados ou aos pares. 

Quando molestadas em vôo curto procuravam re

fúgio entre a ramagem baixa da floresta marginal 

do rio ou dos igarapés. Registramos também em 

27 de outubro 1975, próximo à foz do igarapé do 

Paxiúba, AM. 

EURYPYGIDAE 

Eurypyga helias (Pallas) 

Prainha, AM., $ de 29 de outubro 1971 

(MZUSP) . 

Os locais onde registramos a ocorrência do pa-

vãozinho-do-Pará foram todos do Estado de Mato 

Grosso, a saber: 23 de outubro 1975, próximo à foz 

do rio Branco; 24 de outubro 1975, proximidades 

da corredeira São Pedro. Estavam no barranco da 

margem do rio escondidos entre a vegetação ribei

rinha. 

CHARADRIIDAE 

Hoploxypterus cayanus (Latham) 

Novo Aripuanã, AM., 1 (sexo?), 7 de novembro 

1975, iris escura, bico preto, tarso vermelho. 

O exemplar foi capturado à noite cerca das 

20:00 horas, quando voando da direção do rio ba

teu em uma lâmpada de luz florescente existente 

na estação de embarque da cidade. Durante a via

gem vimos indivíduos isolados, geralmente nas 

praias de cascalho e areia do rio, nos seguintes lo

cais do Estado de Mato Grosso; 23 de outubro 1975, 

próximo a cachoeira Quebra Costela; 24 de outu

bro 1975, proximidades da cachoeira da Serin

gueira. 

Pluvialis dominica dominica (Muller) 

Dardanelos, MT. , 2 5 5 , 114, 106g, 26 de setem

bro 1975; 1 (sexo?), 118g, 17 de outubro 1975, iris 

marron, bico preto, tarso cinza escuro. 

Prainha, AM., 5 31 de novembro 1971 (MZUSP) . 

Ao chegarmos em Dardanelos, a 25 de setembro 

1975, à noite registramos a presença de maçaricos-

-do-campo, os quais, em grande abundância, fre

qüentavam a praça principal e estradas do Núcleo 

Pioneiro de Humboldt . Não se afugentavam a nos

sa aproximação, apenas quando nos aproximava-

mos demasiadamente levantavam vôo para pousar 

logo adiante. Eram pequenos grupos de 5 até mais 

de 10 indivíduos. Na procura do alimento eram 

mais ativos ao anoitecer, prolongando-se neste 

mister até altas horas da noite. No dia 9 de ou

tubro de 1975, em Dardanelos, após forte chuva tor

naram-se mais numerosos. Durante o dia em tem

po nublado eram ativos, forrageando na lama e po

ços dágua das estradas. Nos dias de sol permane

ciam por grande espaço de tempo no chão, escon

didos entre a vegetação rasteira. Alguns indivíduos 

do grupo permaneciam de pé em observação e 

quando molestados emitiam vozes de alarme e o 

grupo voava para longe, escondendo-se mais adian

te. 

SCOLOPACIDAE 

Tringa solitaria solitaria Wilson 

Prainha, AM., 2 i í , 22 de setembro 1971 

(MZUSP) . 

Tringa flavipes (Gmelin) 

E m 28 de outubro 1975, em Dardanelos, obser

vamos três indivíduos capturando alimento entre 

as pedras do lajeado da cachoeira das Andorinhas 

onde haviam muitas poças d'água. 

Galidris melanotos (Vieillot) 

Registramos sua presença no dia 9 de outubro 

1975 em Dardanelos. Na madrugada anterior cho

veu muito forte. No dia 10 aumentarem os bandos 

deste maçarico na vila do Núcleo Pioneiro de 

Humboldt e costumavam acompanhar os de Plu

vialis dominica. O tempo estava encoberto de nu

vens e chuva fina caia com insistência. 

Bartramia longicauda (Bechstein) 

Prainha, AM., 1 (sexo?) de 28 de setembro 1971 

( M Z U S P ) . 

LARIDAE 

Phaetusa simplex (Gmelin) 

U m indivíduo desta gaivota foi visto durante 

nossa descida do Aripuanã, no Estado do Amazo

nas, nas proximidades do local conhecido pelo no

me Espero-em-Deus, em 4 de novembro 1975. Voa

va cerca de 50m sobre o rio. 

Sterna superciliaris Vieillot 

Voando sobre o Aripuanã anotamos um indiví

duo em 3 de novembro, no Estado do Amazonas, 

proximidades da foz do igarapé Natal. 

COLUMBIDAE 

Columba speciosa Gmelin 

Registrada por Naumburg (1930 : 66) para o rib 

Roosevelt "camp 5". 

Columba cayennensis sylvestris Vieillot 

Dardanelos, MT. , S ad., testículo 12x4mm, 

280g, 30 de setembro 1975, iris vermelha-laranja, bi

co preto, tarso vermelho. 



O exemplar abatido estava na copa de uma 

árvore a 30m de altura na floresta de terra firme. 

Columba subvinacea recôndita Todd 

Vista Alegre, AM., 1 5 ad., testículo 14x7mm, 

150g, 28 de outubro 1975; 1 (sexo?) 158g, 29 de outu

bro 1975; 1 5 , 120g, 31 de outubro 1975; iris mar¬ 

ron claro, bico preto, tarso vermelho. 

Prainha, AM., 1 5 , 5 de outubro 1971; 1 2 , 9 de 

novembro 1971 (MZUSP) . 

O exemplar de sexo não determinado está com 

a rêmige primária externa em muda e a fêmea de 

31 de outubro com as retrizes externas em muda. 

Freqüentavam as capoeiras e orlas de roçado, es

colhendo para pouso as altas árvores com cerca 

de 25m de altura e geralmente em galhos desprovi

dos de folhas. 

Columbina talpacoti talpacoti (Temminck) 

Dardanelos, MT., 1 5 ad., testículo 8x4, 58g, 14 

de outubro 1975, 5 2 9 , 42-50g, 14 de outubro 1975, 

iris amarelo-alaranjado, bico pardo, tarso rosado 

Prainha, AM., 2 5 $, 6 2 9 de 5, 18, 22, 23, 24 

de outubro e 8 de novembro 1971 (MZUSP) . 

Aripuanã, AM., 1 (sexo?) 10 de março 1914 

( M N ) . 

U m macho e três fêmeas de Dardanelos estão 

com as retrizes em muda. E m Dardanelos eram 

muito abundantes nos roçados junto à capoeira 

baixa. Andam em bandos. Capturam o alimento 

no chão. 

Leptotila rufaxilla rufaxilla (Richard & Bernard) 

Dardanelos, MT. , 2 9 9 , 148, 150g, 7 e 17 de 

outubro 1975. 

Foz do Castanho, AM., 2 (sexo?) 24 de março 

e 3 de abril de 1914 ( M N ) . 

Os exemplares de Dardanelos foram captura

dos no subosque da floresta de terra íirme. 

Geotrygon montana montana (Linnaeus) 

Dardanelos, MT. , 1 $ ad., testículo 18x8mm, 94g, 

10 de outubro 1975 iris amraela; 1 2 , 106g, 15 de 

outubro 1975, iris marron escuro. 

Prainha, AM., 1 2 , 2 5 5 , 27 de setembro e 9 

de outubro 1971 (MZUSP) . 

E m Dardanelos os exemplares foram captura

dos no subosque do interior da floresta de terra 

firme. 

PSITTACIDAE 

Ara araraúna (Linnaeus) 

Ribeiro & Soares (1920 : 5 ) registram esta es

pécie para Foz do Castanha ( = f o z do Castanho) 8 

de abril 1914 e Aripuanan ( = Aripuanã) 25 de agos

to 1914, colecionados por E . Stolle. 

Ara macao (Linnaeus) 

Dardanelos, MT. , 1 2 , 1.060g., 1 de outubro 

1975, iris amarela, bico branco com ponta preta, 

tarso preto. 

Abundantes nas copas das árvores da floresta, 

contamos bandos com mais de 12 indivíduos. 

Ara chloroptera Gray 

Dardanelos, MT. , 2 5 5 , testículo 14x10 e 

12x6mm., 1.250 e 1.320g, 30 de setembro e 10 de 

outubro 1975, iris amarela, bico branco com base 

preta, tarso preto. 

E m Dardanelos eram abundantes e em geral 

em bandos nas copas das árvores da floresta. 

Ara maracana (Vieillot) 

Registrada para o rio Roosevelt por Naumburg 

(1930 : 120). 

Pyrrhura picta amazonum Hellmayr 

Foz do rio Guariba, AM., 9 5 5 , testículo lx l 

até 8x4mm, 54-70 (60.8)g, 29 e 31 de outubro 1975; 

3 2 2 60-64g, 29 e 31 de outubro 1975; iris marron 

castanho, bico e tarso preto. 

Periquito, AM., 3 2 2 e 5 5 5 , 15 e 25 de outu

bro 1975 (MZUSP) . 

Bandos numerosos freqüentavam as capoeiras 

marginais da foz do rio Guariba. Três machos e 

uma fêmea estão com as retrizes em muda. Ribei

ro & Soares (1920 :11) registram para F. da Cas

tanha ( = f o z do Castanho) 25 de março 1914 e Ari

puanan ( = Aripuanã) 25 de março e 24 de maio 

1914. Naumburg (1930:124) registra para o rio 

Roosevelt "camp 18" e "camp 8". 

Pyrrhura rhodogaster (Sclater) 

Dardanelos, MT. , 1 5 ad., testículo 4x2mm, 94g, 

17 de outubro 1975. 

Foz do rio Guariba, 1 $ ad., testículo 4x2mm, 

80g, 29 de outubro 1975, iris marron claro, bico e 

tarso preto. 

Habitam a copa das árvores na floresta e ca

poeiras das margens do rio. Registrada para o rio 

Roosevelt "camp 17" por Naumburg (1930:126) . 

Brotogeris chrysopterus chrysosema Sclater 

Dardanelos, MT. , 2 â â , testículo 8x4 e 6x2,5mm, 

74 e 80g, 4 e 7 de outubro 1975; 2 2 2 , 70-78g, 7 de 

outubro 1975. Iris marron, bico esbranquiçado, tar

so claro. 

Foz do Guariba, AM., 3 5 5 , testículo 8x4, 5x4, 

4x2mm, 64, 65 e 72g; 31 de outubro 1975; 4 5 2 , 

64-74g, 29, 31 de outubro 1975. 

Periquito, AM., 6 5 5 , 2 2 2 , 15 de outubro 1971 

(MZUSP) . 

Habitam a copa das árvores na floresta e as 

capoeiras da margem do rio. Uma fêmea de Dar

danelos de 7 de outubro, tem a cõr do bico escura 

enegrecida e falta a cor amarela das coberteiras 



primárias possui as penas carpaes amarelo-laranja 

e o bico é de coloração normal esbranquiçado. Ri

beiro & Soares (1920:12) registram para Aripua-

nan (=Aripuanã) e São João Aripuanan. 

Pionopsitta barrabandi (Kuhl) 

U m bando deste periquito foi avistado na co

pa das árvores nas margens do Aripuanã, nas pro

ximidades da cachoeira da Seringueira, MT. , em 24 

de outubro 1975. 

Pionus menstruus menstruus (Linnaeus) 

Dardanelos, MT. , 2 í á, testículo 6x3,5 e 

12x4mm, 264 e 234g, e 2 9 9 , 244 e 280g, de 7 e 8 de 

outubro 1975, iris marron, bico preto com mancha 

vermelha na base da mandíbula, tarso esverdeado. 

Prainha, AM., l á de 23 de outubro de 1971 

(MZUSP) . 

E m Dardanelos encontramos esta espécie em 

bandos de mais de 10 indivíduos freqüentando a 

copa das árvores da floresta. Ribeiro & Soares 

(1920:14) registram para Aripuanan (=Aripuanã) 

uma fêmea de 23 de abril de 1914. 

Amazona ochrocephala nattereri (Finch) 

Dardanelos, MT. , 2 $ $ ad., testículo 8x3 e 

18x7mm, 420 e 500g, 14 de outubro 1975 e 1 9 ad., 

480g, de 1 de outubro 1975, iris amarela, bico pre

to, tarso pardo cinza. 

Comuns em Dardanelos, vivendo em pequenos 

grupos freqüentando a copa das árvores da flo

resta. 

Deroptyus accipitrinus fuscifrons Hellmayr 

Dardanelos, MT. , 1 (sexo?), 300g, 18 de outubro 

1975, iris amarela, bico e tarso preto, retrizes ex

ternas em muda. 

O exemplar foi abatido na copa de uma árvore 

na floresta. 

CUCULIDAE 

Piaya cayana obscura Snethlage 

Dardanelos, MT. , 2 S á , testículo 10x4 e 

3xl,5mm, 98g, 4,15 de outubro 1975, iris vermelha, 

bico branco esverdeado, tarso cinza escuro. 

Prainha, AM., 1 ê de 7 de novembro 1971 

(MZUSP) . 

Comuns em Dardanelos, freqüentando as ca

poeiras a meia altura do chão e, na floresta, obser

vamos na porção alta próximo à copa das árvores. 

Crotophaga major Gmelin 

U m grupo de anuns-coroca, composto de sete 

indivíduos escondido entre a ramagem do subos-

que da floresta marginal do rio, foi observado em 

22 de outubro 1975, próximo à cachoeira do Germa

no, MT. Outro bando de quinze indivíduos foi as

sinalado próximo à cachoeira da Seringueira, MT. , 

em 24 de outubro 1975. 

S T R I G I D A E 

Otus watsonii usta (Sclater) 

Prainha, AM., 1 $ de 29 de novembro de 1971 

(MZUSP) . 

NYCTIBIIDAE 

Nyctibius sp. 

E m 26 de outubro na cachoeira Samauma, MT. , 

às 21:00 horas ouvimos o canto de uma espécie de 

mãe-da-lua que repetia-se a intervalos até a madru

gada. 

CAPRIMULGIDAE 

Podager nacunda nacunda (Vieillot) 

Dardanelos, MT. , 2 9 9 , 130, 146g, 25 e 26 de 

setembro 1975. 

Freqüentavam as áreas de vegetação aberta e 

rasteira da vila de Dardanelos. Voavam à noite. 

Gaprimulgus nigrescens Cabanis 

Naumburg (1930 : 141) registra para o rio 

Roosevelt, "camp 4 e 18". 

APODIDAE 

Streptoprocne zona ris subsp. 

Dardanelos, MT. , 12 9 9 ad., 65-84 (76,6)g, 29 de 

setembro e 2 de outubro 1975; 3 9 9 jov., 64, 68, 

74g, 2 de outubro 1975; 4 á í testículo 2x1, 3x1, 

6x3mm, 74, 76, 79, 80g, 2 de outubro 1975; íris mar

ron, bico e tarso preto. 

A cachoeira de Dardanelos, com 130m de que

da livre, abrigava uma população numerosa de an-

dorinhões-de-coleira cujo número de indivíduos foi 

estimado a muitos milhares. Utilizavam o paredão 

vertical da cachoeira para pernoite. No dia 28 de 

setembro, às 08:30 horas, o céu estava nublado e 

pudemos observar a espetacular revoada dos ando

rinhões que a centena de milhares abandonavam a 

escarpa íngreme da cachoeira. Passavam velozmen

te rente à queda d'água para alcançar as alturas. 

Neste dia, até cerca das 11:30 horas, em vôos cir

culares permaneceram sobrevoando as cachoeiras 

Dardanelos e Andorinhas, dispersando-se após e só 

retornaram a Dardanelos ao anoitecer. No paredão 

da cachoeira onde costumam pernoitar, resquícios 

de feses eram evidentes pelas abundantes manchas 

brancas que pintavam as rochas. Pousam um ao la

do do outro, formando uma compacta massa, e ob

servados de longe parecem apenas uma extensa 

mancha escura na rocha. Quando os bandos de an

dorinhões levantavam vôo o céu ficava pontilhado de 

pequenas manchas pretas. Nestas revoadas enquan

to alguns bandos subiam outros voltavam para o pa

redão em descida veloz. Costumavam recolher-se às 

18:00 horas ao paredão da cachoeira. Antes de desce

rem os grupos permaneciam voando muito alto, em 



Fig. 2. Seqüência da revoada de andorinhões, Streptoprocne zonaris e Cypseloides senex na cachoeira de 

Dardanelos. A mancha preta no paredão da cachoeira assinalada pela seta indica andorinhões pousados. 

Foto F. Novaes. 



círculo, e em dado momento o líder do grupo inicia

va a descida acompanhado pelos demais do mesmo 

bando. Ao que parece, cada grupo tem um líder 

que comanda a descida. Estas manobras de desci

da levavam tempo. Não desciam desordenadamen

te, mas em grupos, procurando abrigo nas reen

trâncias da rocha do paredão da cachoeira. Duran

te estas manobras seu vozear é intenso e confun

de-se com o barulho da queda d'água da cachoeira, 

produzindo um som típico para a paisagem. 

O problema de identificação da subespécie que 

habita o oeste matogrossense foi abordado por 

Zimmer (1953 a:2) ao procurar estabelecer a iden

tidade de Hemiprocne minor Lawrence, a qual ge

ralmente é colocada como sinônimo de albicincta. 

Zimmer (ibid.) deixou a questão em aberto, inclu

sive a identidade de um exemplar de Utiarity 

(=TJtiarití), cachoeira localizada no rio Papagaio, 

um dos formadores do Juruena e localizado a leste 

do alto Aripuanã. Segundo Zimmer, H . minor, su

postamente originário de "Bogotá" é semelhante 

às aves de Trinidad de onde provavelmente é origi

nário. Recentes trabalhos de Beebe (1949), Snow 

(1962, 1963) e Collins (1972) mostram que o com

primento da asa e o peso das aves que aparecem 

em Trinidad como migrantes são menores que as 

aves da Venezuela, área de ocorrência de albicincta. 

A medida do comprimento da asa das aves de Dar

danelos foi para 12 fêmeas adultas 174-181 (179), 3 

fêmeas jovens 178-182 e 4 machos 179, 183, 184 

184,5mm. Parece-nos que, como Zimmer (ibid.) ha

via previsto, é possível admitir a existência de uma 

população de peso e tamanho pequeno na região 

de Mato Grosso com hábitos migratórios e distin

ta das aves venezuelanas. O grupo necessita de 

uma ampla revisão sistemática para compreender

mos sua especiação. Não possuímos séries adequa

das para tal empreendimento. 

Cypseloides senex (Temminck) 

Dardanelos, MT. , 5 5 5 , testículo 12x5, 13x5, 

15x9, 17x6, 18x7mm, 56, 66, 68, 78, 80g, 29 de setem

bro e 2 de outubro 1975; 3 S S, 62, 64, 68g, 29 de se

tembro e 2 de outubro 1975; iris marron, bico e tar

so preto. 

Habitavam o mesmo local dos andorinhões-de-

-coleira. Possivelmente sua população era menor 

que a de Streptoprocne zonaris. 

TROCHILIDAE 

Glaucis hirsuta affinis Lawrence 

Dardanelos, MT. , 2 9 9 ad., 6.6, 6.2g, 10 e 16 de 

outubro 1975; 1 5 ad., testículo 3,3mm, 7.6g, 16 de 

outubro 1975; iris marron escuro, bico preto infe

rior amarelo, pés rosado. 

Os exemplares foram capturados em capoeira 

baixa. O macho apresenta o peito e abdômen for

temente tingidos de cor cinza, característica da for

ma affinis. 

Phaethornis superciliosus insignis Todd 

Dardanelos, MT. , 1 5 ad., testículo 2x lmm, 5.8g, 

15 de outubro 1975; 2 (sexo?), 6.2, 5.6g de 11 e 13 

de outubro 1975; íris parda, bico preto inferior ver

melho, pés pardo. 

Vista Alegre, AM., 4 5 5 ad., testículo 2x2 e 

3x3mm, 6.4, 6.0g, 29, 28, 31 de outubro de 1975; 

2 9 2 6.8 e 5.0g, 28 e 31 de outubro 1975. 

Os exemplares foram capturados no subosque 

do interior da floresta. 

Phaethornis philippi (Bourcier) 

Vista Alegre, AM., 3 5 5 ad., testículo lx l , 2x2, 

0,5x0,5mm, 5, 5.2g, 2 2 2 ad., 5.4g, 28 e 31 de ou

tubro 1975; iris escuro, bico preto, inferior verme

lho, pés pardo. 

Capturados no subosque baixo do interior da 

floresta de terra firme. 

Phaethornis ruber ruber (Linnaeus) 

Naumburg (1930: 147) registra para o rio 

Roosevelt. 

Campylopterus largipennis obscuras Gould 

Vista Alegre, AM., 1 5 im., testículo 0 .5x0.5mm 

e 1 5 ad., testículo 3x3mm, 28 de outubro 1975; iris 

marron, bico e pés preto. 

Apanhados no subosque baixo do interior da 

floresta de terra firme. 

Florisuga mellivora mellivora (Linnaeus) 

Dardanelos, MT. , 1 $ ad., testículo 0.5x0.5mm, 

5.8g, 2 de outubro 1975; 1 2 , 7g, 3 de outubro 1975; 

iris escura, bico e pés preto. 

Capturados no subosque baixo do interior da 

floresta de terra firme. E m Dardanelos, no dia 13 

de outubro 1975, observamos um indivíduo forra-

geando no ar a 15m de altura da beira da estrada. 

Vibrava fortemente as asas, ficando por alguns mo

mentos parado no ar. 

Thalurania furcata balzani Simon 

Dardanelos, MT. , 3 5 5 ad., testículo l x lmm, 

5, 4 .6 , 4.4g, 27 de setembro, 6, 10 de outubro 1975; 

2 2 9 ad., 4, 4.6g, 13 e 15 de outubro 1975. 

Vista Alegre, AM., 1 5 testículo l x l m m , 4.6g, 

28 de outubro 1975; todas as retrizes em muda. 

Prainha, AM., 1 (sexo?) de 9 de outubro 1971 

Os espécimes de Dardanelos e Vista Alegre fo

ram capturados no subosque do interior da flores

ta. O de Vista Alegre difere dos demias em pos

suir as partes superiores mais escura em virtude 

de menor quantidade de verde. 

AmazUia versicolor versicolor (Vieillot) 

Dardanelos, MT. , 1 9 ad., 4g, 13 de outubro 

1975; iris preta, bico preto inferior vermelho, tar

so pi-eto. 

Capturado em capoeira baixa. 



Heliolryx aurita (Gmelin) 

Naumburg (1930 : 158) registra uma fêmea pa

ra o rio Roosevelt. Sobre a determinação sübespe-

cífica deste exemplar consultar Zimmer (1953 : 11). 

T R O G O N T D A E 

Trogon melanurus eumorphus Zimmer 

Prainha, AM., 1 $ de 29 de outubro 1971. 

(MZUSP) . 

Naumburg (1930 : 162) registra para o rio 

Roosevelt, "camp 10". 

Trogon viridis viridis Linnaeus 

Dardanelos, MT. , 1 $ ad., testículo 6x6mm, 90g, 

1 de outubro 1975, iris marron, ao redor dos olhos 

azulados, bico amarelo esbranquiçado, tarso preto. 

Foz do Castanho, AM., 2 $ S de 5 de abril 1914 

( M N ) . 

O exemplar de Dardanelos foi capturado no in

terior da floresta de terra firme, cerca de 20m de 

altura. Naumburg (1930: 161) registra para o rio 

Roosevelt "camp 5". 

Trogon collaris castaneus Spix 

Dardanelos, MT., 1 $ ad., testículo 2xlmm, 54g, 

15 de outubro 1975, iris parda, bico amarelo, tarso 

preto. 

Prainha, AM., 1 Ç de 30 de outubro 1971 

(MZUSP) . 

Foz do Castanho, AM., 2 (sexo?) de 6 de abril 

1914 ( M N ) . 

O exemplar de Dardanelos foi abatido no inte

rior da floresta de terra firme, na copa mediana 

cerca de 15m, de altura. Está com as retrizes me

dianas em muda. 

Trogon curucui curucui Linnaeus 

Rio Roosevelt "camp 4" é registro feito por 

Naumburg (1930 :161 ) . Sobre a nomenclatura da 

espécie consulte-se Zimmer ( 1 9 4 8 : 2 3 ) . 

Trogon violaceus ramonianus Deville & Des Murs 

Aripuanan ( = Aripuanã), AM., 1 Ç de 23 de 

abril 1914 ( M N ) . 

A L C E D I N I D A E 

Ceryle torquata (Linnaeus) 

Registrada em 21 de outubro, no Aripuanã, MT. , 

em 21 de outubro, acima da cachoeira Dardanelos, 

próximo à cachoeira dos Patos. Eram indivíduos 

isolados e em geral pousados na galhada alta da 

floresta marginal ou cruzando o rio. 

Chloroceryle amazona (Latham) 

Observado no dia 21 de outubro um indivíduo 

na vegetação marginal do rio, cerca de 2m de al

tura, acima da cachoeira Dardanelos. E m 24 de ou

tubro, quando descíamos o Aripuanã, anotamos nas 

proximidades da cachoeira da Seringueira, MT. , um 

indivíduo à beira rio. 

Chloroceryle americana (Gmelin) 

Anotamos a presença de um indivíduo na mar

gem do rio em 24 de outubro, nas proximidades da 

cachoeira da Seringueira, M T . Registrada para o 

rio Roosevelt por Naumburg (1930 : 133). 

Chloroceryle inda (Linnaeus) 

Aripuanan (=Aripuanã) , l (sexo ? ) , sem data 

( M N ) . 

Registrada em 24 de outubro no rio Aripuanã 

próximo à foz do igarapé Piranha, MT. , um indiví

duo na margem do rio a 3m de altura do nível 

d'água. E m vôo de mergulho apanhou um peque

no peixe na superfície da água. 

Chloroceryle aenea aenea (Pallas) 

Registrada por Naumburg (1930:134) para o 

rio Roosevelt. 

M O M O T J D A E 

Electron platyrhynchum chlorophrys Miranda-Ri-

beiro 

Foz do Castanho, AM., 1 (sexo?), 5 de abril, 

1914 ( M N ) . 

Baryphtengus ruficapillus martii (Spix) 

Prainha, AM., 1 $ de 22 de outubro 1971 

( M Z U S P ) . 

Foz do Castanho, AM., l (sexo?), 5 abril 1914. 

G A L B U L T D A E 

Galbula albirostris cyanicollis Cassin 

Prainha, AM., 2 5 5 , 1 9 de 2, 7, 27 de outubro 

1971 (MZUSP) . 

Naumburg (1930: 173) registra para o rio Roo

sevelt "camp 7". 

Jacamerops áurea (Müller) 

Prainha, AM., 1 $ jov., 12 de outubro 1971 

(MZUSP) . 

B U C C O N I D A E 

Notharchus macrorhynchos macrorhynchos 

(Gmelin) 

Dardanelos, MT. , 1 9 jov., 96g, 1 £ jov., testícu

lo l x lmm, 90g, 16 de outubro 1976, iris marron, bico 

preto, tarso cinza. 

Estes filhotes estavam em um ninho feito em 

casa de cupim, no alto de uma árvore com aproxi

madamente 20m de altura, nas cercanias do campo 

de aviação. 



Malacoptila rufa brunnescens Zimmer 

Dardanelos, MT. , 1 3 ad., testículo 8x4mm, 44g, 

14 de outubro 1975, iris marron castanho, bico pre

to inferior cinza, tarso pardo amarelado. 

Prainha, AM., 3 3 3 de 28 de setembro e 16, 28 

de outubro 1971 (MZUSP) . 

O exemplar de Dardanelos foi capturado no 

baixo subosque no interior da floresta de terra fir

me. 

Monasa nigrifrons nigrifrons (Spix) 

Ilha dos Patos, MT. , 1 5 ad., 86g, 1 3 jov., 70g, 

21 de cutubro 1975. 

Foz do rio Guariba, AM., 1 3 ad., testículo 3x2 

mm, 72g, 31 de outubro 1975. 

Prainha, AM., 5 á í e 2 j j e 1 (sexo ?) de 

26, 29 de setembro e 1, 3, 17, 28 de outubro de 1971 

(MZUSP) . 

Os exemplares de ilha dos Patos e foz do rio 

Guariba foram capturados no interior da floresta 

cerca de 15 m de altura. 

Monasa morphoeus peruana Sclater 

Dardanelos, MT. , 2 5 5 ad., 72, 70g, 30 de se

tembro 1975, iris marron, bico vermelho, tarso 

preto. 

Prainha, AM., 1 3 , 1 5 de 23 de setembro e 2 

de outubro 1971 ( M Z U S P ) . 

Os espécimes de Dardanelos foram capturados 

no interior da floresta de terra firme, próximo à 

copa das árvores. 

Chelidoptera tenebrosa (Pallas) 

Prainha, AM., 5 3 3 , 1 5 de 10, 20, 26 de se

tembro e 10, 23 de outubro de 1971 (MZUSP) . 

Durante nossa viagem no Aripuanã registramos 

a presença desta espécie nos seguintes locais, to

dos no Estado de Mato Grosso: 17 de outubro 1975, 

cachoeira Dardanelos, no porto que serve de vara

douro da cachoeira. Estavam pousados no alto das 

árvores, de preferência em galhos desprovidos de 

folhas, e no chão, na areia da praia, havia muitos 

buracos os quais eram freqüentados pelos urubuzi-

nhos, talvez estivessem nidificando; 23 de outubro, 

assinalamos nas proximidades da ilha da Bagunça 

e do igarapé Piranha, na copa das árvores ribeiri

nhas. 

C A P I T O N I D A E 

Capito dayi Cherrie 

Dardanelos, MT. , 1 3 ad., 74g, 4 de outubro 

1975, iris marron escuro, bico branco esverdeado; 

1 9 ad., 70g, 8 de outubro 1975, iris marron, bico 

esbranquiçado, tarso cinza. 

Prainha, AM., 3 3 3 de 9, 21 de outubro 1971 

( M Z U S P ) . 

Os exemplares de Dardanelos foram captura

dos na copa de uma árvore na floresta de terra 

firme. 

R A M P H A S T J D A E 

Pteroglossus bitorquatus sturmii Natterer 

Aripuanan ( = Aripuanã) AM., 1 ( s exo?) , 1 de 

agosto 1914 ( M N ) . 

Selenidera gouldii (Natterer) 

Dardanelos, MT., 1 3 ad., testículo 9x3.5mm, 

188g, 29 de setembro 1975, iris amarela, região ocu

lar nua azul esverdeada, bico com a ponta amarela 

e a base branca, tarso verde. 

Capturado no médio subosque do interior da 

floresta. Consulte-se Haffer (1974:238) sobre a 

nomenclatura e especiação no grupo. 

Ramphastos vitellinus culminatus Gould 

Vista Alegre, AM., l 3 ad., testículo 5x5mm, 

400g, 28 de outubro 1975, iris marron, região perio-

cular nua azul, bico preto culmen amarelo base 

amarelada, tarso azul cinza. 

O exemplar foi capturado no interior da flo

resta no médio subosque. Novaes (1949: 293) re

gistra para foz do rio Castanho e Aripuanã. 

Ramphastos tucanus cuvieri Wagler 

Vista Alegre, AM., 3 ad., testículo 6x5mm, 640g, 

28 de outubro 1975, iris castanha, região ocular nua 

azul, bico preto, culmen amarelo, base do bico ama

rela parte inferior azul, tarso azul. 

Habita a copa da floresta. E m Dardanelos ou

vimos seu canto com certa freqüência. Novaes 

(1949: 291) registra para o rio Aripuanã Naum-

burg(1930: 171) registra para o rio Roosevelt 

"camp 9". 

P I C I D A E 

Picumnus aurifrons aurifrons Pelzeln 

Dardanelos, MT., 1 3 ad., testículo 4x4mm, 10g, 

4 de outubro 1975, iris marron, bico preto, tarso 

cinza. 

O exemplar foi capturado na orla da floresta 

junto ao caminho que servia de varadouro da ca

choeira Dardanelos. 

Piculus flavigula magnus (Cherrie & Reichenberger) 

Prainha, AM., 1 3 e 1 (sexo ?) de 5 e 29 de ou

tubro 1971 (MZUSP) . 

Piculus chrysochloros hypochryseus Todd 

Prainha, AM., 1 3 de 18 de outubro 1971 

( M Z U S P ) . 

Celeus jumana jumana (Spix) 

Prainha, AM., l 5 e 1 3 de 17 e 19 de outubro 

1971 ( M Z U S P ) . 

Foz do Castanho, AM., l (sexo ?) de 5 de abril 

1914 ( M N ) . 

Celeus grammicus (Malherbe) 

Matas do rio da Dúvida, MT. , 1 (sexo ? ) , 11 de 

setembro 1909 ( M N ) . 



Prainha, AM., 1 5 e 1 9 de 29 de setembro e 

21 de outubro 1971 ( M Z U S P ) . 

Naumburg (1930: 183) registra para o rio 

Roosevelt "camp 2". 

Celeus flavus inornatus (Cherrie) 

Vista Alegre, AM.. 1 5 ad., testículo 5x2 mm, 

110g, 28 de outubro 1975 iris castanha, bico amare

lo, tarso esverdeado. 

Dryocopus lineatus lineatus (Linnaeus) 

Dardanelos, MT. , 1 5 ad., testículo 3x1.5mm, 

250g, 6 de outubro 1975, iris amarela, bico escuro, 

tarso pardo. 

O exemplar foi capturado em uma capoeira. 

Naumburg (1930: 186) registra para o rio Roosevelt 

"camp 2". 

Melanerpes cruentatus (Boddaert) 

Prainha, AM., 5 5 5 e 1 9 de 3, 9, 17, 30 de ou

tubro e 7 de novembro de 1971 ( M Z U S P ) . 

Foz do Castanho, AM., 1 (sexo ?) de 2 de abril 

1914 ( M N ) . 

S. João Aripuanan, AM., 1 (sexo ?) 15 de mar

ço 1914 ( M N ) . 

Veniliornis affinis ruficeps (Spix). 

Dardanelos, MT. , 1 5 ad., testículo l x l mm, 

28g, 1 9 , 29g, 15 de outubro 1975 , iris marron, bico 

preto cinza, tarso cinza. 

Os exemplares foram capturados e m uma ca

poeira próximo à floresta. 

Veniliorzns passerinus insignis Zimmer 

Prainha, AM., 1 5 de 9 de outubro de 1971 
(MZUSP) . 

Phloeoceastes rubricollis olallae (Gyldenstolpe) 

Dardanelos, MT. , 1 5 ad., testículo 6x3mm, 258g, 

11 de outubro 1975, iris amarela, bico esbranquiça

do, tarso pardo esverdeado. 

Capturado em capoeira próximo à floresta. 

Naumburg (1930: 184) registra para o rio Roosevelt, 

"Camp 1". 

DENDROCOLAPTIDAE 

Dendrocincla merula olivascens Zimmer 

Dardanelos, MT. , 1 9 ad, 43g, 7 de outubro 

1975, iris marron, bico pardo, tarso cinza; 1 (em 

álcool) de 13 de outubro 1975. 

Prainha, AM., 5 9 9 e 4 5 5 , 23, 27, 29, 30 de 

setembro, 9, 21 de outubro de 1971 ( M Z U S P ) . 

Os exemplares de Dardanelos foram captura

dos no interior do subosque baixo da floresta de 

terra firme. 

Deconychura longicauda pallida Zimmer 

Dardanelos, MT. , 1 5 ad., testículo l x l m m , 32g, 

7 de outubro 1975, iris marron, bico preto, tarso 

preto. 

Capturado no subosque do interior da floresta 

de terra firme. Zimmer (1934: 11) chamou a aten

ção para um espécime proveniente do rio Roosevelt, 

"6 th of march rapids", o qual difere de pallida por 

ser "distinctly browner with a more deeply colored 

throat". O de Dardanelos comparado com um ma

cho proveniente do rio Javarí, Estirão do Equador, 

que supomos pertencer a subespécie pallida, difere 

juntamente em possuir o mento e garganta forte

mente riscada de pardo e as estrias longitudinais 

amarelas mais estreitas. Além do mais, as estrias 

do alto da cabeça no exemplar de Dardanelos são 

de colorido mais vivo. 

Deconychura stictolaema stictolaema (Pelzeln) 

Dardanelos, MT. , 1 9 ad., 13g, 17 de outubro 

1975, iris castanha, bico pardo, tarso cinza. 

Prainha, AM., 1 9 de 25 de setembro 1971 

(MZUSP) . 

O exemplar proveniente de Dardanelos foi cap

turado no subosque baixo do interior da floresta 

de terra firme. 

Sittasomus griseicapillus amazonus Lafresnaye 

Dardanelos, MT. , 1 5 ad., testículo 7x6mm, 

14.5g, 13 de outubro 1975, iris marron, bico pardo 

cinza, tarso cinza, rêmige primária externa em 

muda. 

Naumburg (1930 : 249) registra para o rio Roo

sevelt, "Inferno Rapids". 

Glyphorynchus spirurus inornatus Zimmer 

Dardanelos, MT. , 7 â â , testículo 4x4, 5x2.5, 6x4, 

8x4, 8x7, 16x7mm, 13.5-15.5g, 27 e 30 de setembro e 

4, 8 de outubro 1975, 4 9 9 uma com óvulos 7x7, 

14.5-15.5g, 27, 29 de setembro e 2, 7 de outubro 

1975. 

Vista Alegre, AM., 1 9 , 12.0g, 28 de outubro 1975. 

Prainha, AM., 1 9 4 5 5 , 1 (sexo?) 23 de setem

bro e 4, 5, 7, 13 de outubro 1971 (MZUSP) . 

Capturados no interior da floresta no baixo 

subosque. Sobem pelos troncos até a copa das ár

vores na procura do alimento. Costumam acompa

nhar os bandos de aves que percorrem a copa das 

árvores. Naumburg (1930:246) registra para o rio 

Roosevelt "camp 8". 

Hylexetastes perrotii uniformis Hellmayr 

Matas do rio da Duvida, MT. , 1 5 , 25 de agosto 

1909 ( M N ) . 

Prainha, AM., 1 5 e 1 (sexo?), 7, 27 de outubro 

1971 (MZUSP) . 

Dendrocolaptes certhia concolor Pelzeln 

Vista Alegre, AM., 1 (sexo?), 60g. 28 de outubro 

iris marron, bico pardo, tarso preto. 

O exemplar está com as retrizes medianas em 

muda. 



Bendrocolaptes hoffmannsi Hellmayr 

Dardanelos, MT. , 9 ad., 74g, 30 de setembro 

1975, 1 S ad., testículo 17xl0mm, 86g, 30 de setem

bro 1975. Iris marrón, bico pardo, tarso cinza. 

Capturados no interior da floresta de terra fir

me. As medidas da asa e cauda dos exemplares co

letados macho: asa 137, cauda 110, culmen exposto 

36.5mm; fêmea: asa 129, cauda 114.5, culmen exposto 

30mm; são relativamente menores que as forneci

das por Hellmayr (1910:335) . Quanto ao colorido 

da plumagem concordam perfeitamente com a des

crição de Hellmayr. 

Xiphorhynchus picus subsp. 

Dardanelos, MT., 1 9 ad., 34g, 15 de outubro 

1975. 

Foz do rio Guariba, AM., 1 9 ad., 42g, 31 de ou

tubro 1975, iris marrón avermelhada, bico esbran

quiçado, tarso prado oliváceo. 

Prainha, AM., 1 <?, 3 9 9 , 2 (sexo?) 5, 13, 30 de 

outubro, 3 de novembro 1971 (MZUSP) . 

No momento não estamos habilitados a fazer a 

determinação subespecífica dos exemplares. É pos

sível que pertençam à forma kienerii cuja localida

de tipo é Ega ( = T e f é ) no rio Solimões margem sul. 

Comuns nos roçados e outros tipos de vegetação 

aberta. 

Xiphorhynchus elegans elegans (Pelzeln) 

Dardanelos, MT. , 2 9 9 ad., 34, 35g, 27 de se

tembro e 7 de outubro 1975, 2 í í ad., testículo 

12x7, l lx6mm, 34, 36g, 29 de setembro e 16 de outu

bro 1975. 

Prainha, AM., 3 9 9 , 1 S, 1 (sexo?), 9, 12, 27 de 

outubro, 4, 6, de novembro 1971 (MZUSP) . 

Exemplares de Dardanelos capturados no 

subosque baixo do interior da floresta. Naumburg 

(1930:250) registra para o rio Roosevelt, "6 th 

march Rapids". 

Xiphorhynchus guttatus subsp. 

Dardanelos, M T . , 1 9 ad., 66g, 6 de outubro 

1975, iris marrón, bico pardo inferior claro, tarso 

cinza. 

Capturado no interior da floresta de terra fir

me cerca de 15m de altura. Zirnrner (1934:2 ) re

feriu um exemplar macho do alto rio Roosevelt "6 

th march rapids" a X . guttatus gutatoides, criaman-

do a atenção suas características intermediárias en

tre guttatoides e eytoni. O exemplar de Dardanelos 

o bico é de cor enegrecida característica de eytoni, 

porém no colorido da plumagem copia a diagnose 

de guttatoides com a diferença da cor do mento, 

o qual é mais esbranquiçado em vez de amarelo 

profundo. Somos de opinião que as formas gutta

tus e eytoni pertencem a mesma unidade específi

ca. A voz das aves de Dardanelos pareceu-nos mui

to semelhante as do leste do Pará. Na região do 

rio Madeira guttaitoides intergrada com eytoni, co

mo já notificara Hellmayr (1910 : 324) e o presente 

exemplar confirma. 

Lepidocolaptes albolineatus madeirae (Chapman) 

Dardanelos, MT. , 1 9 ad., 24g, 15 de outubro 

1975, iris marron castanho, bico esbranquiçado, 

tarso cinza. 

Capturado no interior da floresta de terra fir

me próximo à copa quando acompanhava um ban

do de aves que a percorriam. 

Campylorhamphus procurvoides probatus Zimmer 

Dardanelos, MT., l $ ad., testículo 3x2mm, 34g, 

15 de outubro 1975, iris marron, bico pardo aver

melhado, tarso oliváceo. 

Abatido no interior da floresta cerca de 15m 

de altura quando acompanhava um bando de aves 

que transitavam pela copa. 

FURNARIIDAE 

Synallaxis rutilans tertia Hellmayr 

Registrado para o rio Roosevelt por Naumburg 

(1930 : 232). 

Synallaxis rutilans amazônica Hellmayr 

Prainha, AM., 2 9 9 , 1 S, 1, 7 de outubro e 3 

de novembro 1971 (MZUSP) . 

Hyloctistes subulatus subulatus (Spix) 

Prainha, AM., 1 9 , 1 á de 29 de setembro e 11 

de outubro 1971 (MZUSP) . 

Philydor erythrocercus lyra Cherrie 

Dardanelos, MT. , 3 í á ad., testículo 0.5x9.5, 

Ix lmm, 23, 25, 29g, 3 e 7 de outubro 1975, 3 9 5 , 

20, 25g, 7 e 11 de outubro 1975, 1 (sexo?) 21 g, 29 se

tembro 1975, iris marron, bico pardo, tarso esver

deado. 

Periquito, AM., 1 9 , 15 de outubro 1975 

(MZUSP) . 

Prainha, AM., 1 á , 2 9 9 de 12, 27 do outubro 

1975 (MZUSP) . 

Naumburg (1930 : 245) registra para o rio Roose

velt, "6 th march rapids". 

Philydor erythropterus (Sclater) 

Naumburg (1930 244) registra para o rio Roo

sevelt, "mouth of the rio Cherrie". 

Automolus ochrolaemus auricularis Zimmer 

Vista Alegre, AM., 1 9 ad., 30g, 28 de outubro 

1975, 1 ê ad., testículo 8x5mm, 29 de outubro 1975, 

iris castanha, ao redor dos olhos amarelos, bico 

pardo esverdeado, tarso esverdeado. 

Prainha, AM., 2 S S, 11 de outubro 1971 

( M Z U S P ) . 

Os exemplares de Vista Alegre foram captura 

dos no subosque médio do interior da fio:e.ta. 

Xenops tenuirostris tenuirostris Pelzeln 

Naumburg (1930:246) registra para o rio 

Roosevelt, "6 th march rapids". 



Xenops minutus subsp. 

Dardanelos, MT. , 1 2 ad., l lg , 27 de outubro 

1975, 1 5 ad., testículo 8x5mm, 13.5g, 3 de outubro 

1975. 

Vista Alegre, AM., 1 5 ad., testículo l x l m m . 

llg, 28 de outubro 1975. 

Prainha, AM., 2 5 5 , 1, 8 de outubro 1971 

(MZUSP) . 

Os exemplares de Dardanelos e Vista Alegre ío-

ram capturados no interior da floresta no médio 

subosque. Na coloração do peito e garganta se 

aproximam dc genibarbis do Pará, porém na cor 

do píleo são mais oliváceos, aproximando-se da 

forma obsoletus do rio Purus e Javari. A coloração 

das retrizes medianas são mais claras que dos 

exemplares de genibarbis, aproximando-se desta 

maneira de obsoletus. Conforme já focalizaram 

Hellmayr (1925 : 234) e Zimmer (1936 : 22), na re

gião do rio Madeira as duas formas intergradam. 

Sclerurus rufigularis riifigularis Pelzeln 

Dardanelos, MT. , 1 2 ad., 25g, 15 de outubro 

1975. 

Prainha, AM., 2 5 5 , 1 2 de 29 de setembro e 

5, 15 de outubro de 1971. 

E m Dardanelos o exemplar foi capturado no 

baixo subosque do interior da floresta. 

FORMIC AHIIDAE 

Cymbilaimus lineatus intermedius (Hartert & 

Goodson) 

Dardanelos, MT., 1 2 ad., 29g, 7 outubro 1975, 

1 5 ad., testículo 3x4mm, 34g, 15 de outubro 1975. 

Prainha, AM., i 5 , 1 2 28 de outubro 1975 

(MZUSP). 

O macho de Dardanelos foi abatido quando 

acompanhava um bardo de aves que transitava pe

la copa das árvores da floresta. A fêmea captura

da no subosque baixo do interior da floresta de ter

ra firme. Registra Naumburg (1930 : 191) para o 

rio Roosevelt "camp 14". 

Thamnophilus palliatus (Lichtenstein) 

Prainha, AM., 1 2 , 6 de novembro 1971 

(MZUSP). 

Thamnophilus aethiops punctuliger Pelzeln 

Dardanelos, MT. , 1 5 im., testículo 5x2.5mm, 

24g, 28 de setembro 1975; 1 2 ad., com urr. ovo no 

oviduto, 25g, 29 de setembro 1975, 1 5 ad., testícu

lo 5x2mm, 24g, 17 de outubro 1975. 

Foz do Castanho, AM., 1 5 , 26 de .nivrço 1914 

(MN) . 

E m Dardanelos os exemplares foram captura

dos no subosque médio no interior da floresta de 

terra firme. Naumburg (1930:192) registra para o 

rio Roosevelt "camp 9". 

Thamnophilus schistaceus subsp. 

Dardanelos, MT. , 3 5 5 ad., testículo 4x3, 2x1, 

3xlmm, 19, 20, 21g, 8, 14, 15 de outubro 1975; 2 2 2 

ad., 19g, 8, 15 de outubro 1975; 1 2 jov., 19g, 16 de 

outubro 1975; iris marron castanho, bico preto in

ferior cinza, tarso cinza. 

Capturados no interior da floresta no baixo 

subosque. A falta de material típico de schistaceus 

impede-nos de saber a que raça geográfica filiam¬ 

-se as aves de Aripuanã. Zimmer (1933:2) refere 

uma fêmea de Barão de Melgaço, no Gy-Paraná, a 

forma schistaceus, deixando claro contudo que: 

"which is typical neither of schistaceus nor of 

inornatus". 

Thamnophilus punctatus subsp. 

Dardanelos, MT. , l 2 ad., 21g, 29 de setembro 

1975, iris amarela, bico pardo inferior cinza, tarso 

cinza. 

Foz do rio Guariba, AM., 1 5 ad., testículo 

l x l m m , 23g, 29 de outubro 1975, iris marron, bico 

preto inferior cinza, tarso cinza. 

Capturados em capoeira baixa. Zimmer (1933: 

12) ao estudar uma fêmea de Utiarity (=Utiarit i ) 

no rio Papagaio, Mato Grosso, comenta: "is very 

definitely like the Tocantins and Xingu females". 

O exemplar fêmea de Dardanelos, sem dúvida é se

melhante as de Cametá, rio Tocantins, que possui-

mos para comparação, talvez com a diferença em 

possuir o abdômen de um branco mais puro. A 

parte inferior da cauda é arruivada e não enegre

cida como em saturatus. Pinto (1947 : 446) ao des

crever a subespécie zimmeri tendo o rio Pracupi co

mo localidade tipo, localiza-o entre os rios Tapa

jós e Xingu o que é um erro. Anteriormente, na 

página 313 do mesmo artigo, Pinto corretamente 

afirma: "o rio Pracupi é um afluente relativamen

te importante do último trecho do baixo Amazo

nas, situado a leste do rio Xingu". Pinto a^ descre

ver zimmeri nomeou as aves da mesopotâmia To-

cantins-Xingu e consideradas por Zimmer como 

pertencendo à forma stictocephalus, cuja a locali

dade tipo é S. Vicente, próximo ao rio Guaporé. A 

falta de material do oeste matogrossense para com

paração impede-nos saber a que forma filiam-se as 

aves da bacia do Aripuanã. Naumburg (1930: 193) 

registra um macho para o rio Roosevelt "camp 2". 

Thamnophilus amazonicus amazonicus Sclater 

Vista Alegre, AM. , 1 2 ad., 21g, 29 de outubro 

1975; 1 5 jov., 19g, 29 de outubro 1975. 

Foz do Castanho, AM., 1 5 , 1 2 4, S de abril 

1914 ( M N ) . 

Prainha, AM., 2 á , 1 2 de 28, 29 de outubro, 

21 de novembro de 1971 (MZUSP) . 

Os espécimes de Vista Alegre foram captura

dos no interior da iloresta próximo à margem do 

rio. 



Pygiptila stellaris stellaris (Spix) 

Dardanelos, MT., 2 $ ê, 23-24g, 3 e 7 de ouí:;i-

bro 1975; 1 3 jov., 23g, 11 de outubro 1975; 1 9 ad., 

25g, 6 de outubro 1975. 

Prainha, AM., 2 $ $ e 1 (sexo?) de 1, 2, 12 d? 

outubro 1971 (MZUSP) . 

Os exemplares de Dardanelos foram captura

dos no médio subosque do floresta de terra firme. 

Thamnomanes satkirninus saturninus (Pelzeln) 

Dardanelos, MT., 3 í á , testículo 5x3, 5x4mm, 

18-20g, 7, 16, 17 de outubro 1975; 2 9 9 , 23-24g, 27 

de setembro e 7 outubro 1975. 

Vista Alegre, AM.. 1 9 ad., 20g, 31 de outubro 

1975. 

Prainha, AM., 3 3 3 , 1 9 , 25, 27, 29 de setem

bro e 7 de outubro 1971. 

Os exemplares de Dardanelos e Vista Alegre 

foram capturados no baixo subosque do interior 

da floresta de terra firme. 

Thamnomanes caesius persimilis Hellmayr 

Dardanelos, MT. , 2 3 3 ad., testículo 5x3 e 

3x2mm, 15-17g, 27 de setembro e 7, 8 de outubro 

1975; 2 3 5 jov., testículo l x l m m , 14-15g, 7, 8 de 

outubro 1975; 2 9 9 ad., 15-17g, 29 de setembro e 

15 de outubro 1975. 

Vista Alegre, AM., 1 3 ad., testículo l x l . 5 m m , 

16g, 28 de outubro 1975. 

Prainha, AM., 2 3 3 , 2 9 9 , 1, 9, 15 de outubro 

1971 ( M Z U S P ) . 

E m Dardanelos e em Vista Alegre os exempla

res foram capturados no baixo subosque da flo

resta de terra firme. 

Myrmotherula surinamensis multostriata Sclater 

Naumburg (1930 : 200) registra para o rio Roo

sevelt "camp 8". 

Myrmotherula hauxwelli clarior Zimmer 

Dardanelos, MT. , 3 J á ad., testículo 1.5x1, 3x3, 

l x lmm, 10g, 30 de setembro e 7, 16 de outubro 1975; 

3 9 9 ad., 10-12g, 30 de setembro e 4, 8 de outubro 

1975. 

Capturados no baixo subosque da floresta de 

terra firme. A fêmea de 8 de outubro esteva deso

vando. Naumburg (1930 : 202) registra para o rio 

Roosevelt "camp 8 e 17". 

Myrmotherula leocophthalma leucophthalma 

(Pelzeln) 

Dardanelos, MT., 3 í á ad., testículo 2xlmm, 

9-10g, 29 de setembro e 7 de outubro 1975; 3 9 9 

ad., 9-10g, 27 de setembro, 2, 7 de outubro 1975. 

Vista Alegre, AM., 1 9 ad., 10g, 31 de outubro 

1975. 

Capturados no baixo subosque da floresta de 

terra firme. Naumburg (1930 : 201) registra para o 

rio Roosevelt "camp 8, 14". 

Myrmotherula leucophtalma phaeonota Todd 

Prainha, AM., 1 3 jov., 1 9 , 25 de outubro 1971 

(MZUSP) . 

Myrmotherula ornata hoffmannsi Hellmayr 

Rio Roosevelt "camp 17" é registro feito por 

naumburg (1930 : 202). 

Myrmotherula axillaris axillaris Vieillot 

Naumburg (1930 : 202) registra para o ric 

Roosevelt "camp 8, 27". 

Myrmotherula longipennis transitiva Hellmayr 

Dardanelos, MT. , 2 S ê, 9g, 27 de setembro e 7 

de outubro 1975; 1 9 jov., 1 9 ad., 9g, 29 de setem

bro e 7 de outubro 1975. 

Capturados no subosque médio do interior da 

floresta. 

Myrmotherula longipennis ochrogyna Todd 

Prainha, AM., 1 3 , 1 9 , 5, 12 de outubro 1971. 

Myrmotherula iheringi heteroptera Todd 

Naumburg (1930:202) registra para o rio Roo

sevelt. 

Myrmotherula menetriesii berlepschi Hellmayr 

Dardanelos, MT. , 1 9 ad., 8g, 27 de setembro 

1975; 1 3 ad., testículo 6x4mm, 10g, 15 de outubro 

1975. 

Capturados no interior da floresta no médio 

subosque. O macho foi abatido quando acompa

nhava um bando de pássaros que transitava pelas 

copas das árvores da floresta de terra firme. 

Naumburg (1930 : 205) registra para o rio Roose

velt. 

Microrhopias quixensis bicolor (Pelzeln) 

Dardanelos, MT., 1 (sexo?), 3 de outubro 1975; 

1 3 ad., testículo l x l m m , 9.6g, 11 de outubro 1975. 

Prainha, AM., 1 9 , 8 de outubro 1971 (MZUSP) . 

O exemplar do sexo não determinado, que de

ve ser fêmea pelo colorido da plumagem, foi captu

rado no interior da floresta de terra firme no baixo 

subosque, e o macho em capoeira na orla do ca

minho. Naumburg (1930:211) registra para o rio 

Itoosevelt "camp 16". 

Formicivora grisea grisea (Boddaert) 

Prainha, AM., 1 3 , 4 de outubro 1971 (MZUSP) . 

Drymophila devillei subochracea Chapman 

Dardanelos, M T . ; 1 3 ad., testículo l x l m m , 10g, 

16 de outubro 1975, iris marron, bico preto inferior 

cinza, tarso cinza, asa 50, cauda 69, culmen expos

to 20mm. 

O exemplar foi capturado em capoeira na bei

ra de um caminho. O tipo de subochracea não 

mais se encontra em depósito no Museu Goeldi. Pe

la descrição de Chapman (1921 :14) o espécime de 

Dardanelos deve pertencer a esta forma. 



Cercomacrn cinerascens iterata Zimmer 

Dardanelos, MT. , 1 $ ad., testículo l x l m m , 17g, 

n de outubro 1975, iris marron-cinza, bico preto, 

tarso cinza. 

Habita a capoeira alta e copa das árvores da 

floresta. Forrajeia entre a folhagem fechada e sua 

voz inconfundível, chopi-chopi-chopi, era ouvida 

com freqüência em Dardanelos. 

Cercomacra nigrescens approximans Pelzeln 

Dardanelos, MT. , 1 $ ad., testículo 2x lmm. 18g, 

6 de outubro 1975; 1 2 , 18g, 15 de outubro 1975. 

Prainha, AM., 1 â, 2 2 2 , 28, 30, 31 de outubro 

1971 (MZUSP) . 

O macho de Dardanelos foi capturado em ca

poeira baixa e a fêmea no baixo subosque no inte

rior da floresta de terra firme. 

Myrmoborus myotherinus sororius Hellmayr 

Dardanelos, MT., 1 â ad., testículo 5x4mm, 20g, 

6 de outubro 1975. 

Capturado no interior da floresta de terra fir

me no baixo subosque. 

Myrmoborus myotherinus ochrolaema Hellmayr 

Vista Alegre, AM., 1 5 ad., 29 de outubro 1975; 

1 9 , 17g, 29 de outubro 1975. 

Prainha, AM., 2 í í , 2 2 2 de 27 de setembro 

e 16, 21 de outubro 1971 (MZUSP) . 

Capturados no interior da floresta no baixo 

subosque. O colorido da garganta da fêmea não 

contrasta com a cor do peito, o qual é amarelo 

ocre, característica da fo ima ochrolaema. O ma

cho possui as partes inferiores de cor cinza lavado 

de branco, enquanto que o exemplar de Dardane

los acima referido sob o nome sororius é ligeira

mente mais escuro. Naumburg (1930:219) regis

tra para o rio Roosevelt "camp 14". 

Hypocnemis cantator implicata Zimmer 

Foz do rio Guariba, AM., 1 2 10g, 31 de outu

bro 1975. 

Prainha, AM., 1 á , 4 de outubro 1971 (MZUSP) . 

Naumburg (1930 : 210) registra para o rio Roo

sevelt. 

Hypocnemoides melanopogon minor Gyldenstolpe 

Vista Alegre, AM., 1 S ad., testículo 2x2mm, 

14g, 28 de outubro 1975; 1 á jov., testículo 2xlmm, 

12g, 28 de outubro 1975. 

Prainha, AM., 1 $ 31 de outubro 1971 (MZUSP) . 

Os exemplares de Vista Alegre foram captura

dos na floresta marginal do rio Aripuanã. 

Sclateria naevia argentata (Des Murs) 

Rio da Dúvida, MT. , 1 í , 9 de setembro 1909 

( M N ) . 

Myrmeciza atrothorax melanura (Ménétriés) 

Naumburg (1930 :215) registra para o rio Roo

sevelt "camp 4". 

Rhegmatorhina hoffmannsi (Hellmayr) 

Dardanelos, MT. , 1 ê ad., testículo 10x8mm, 

30g, 30 de setembro 1975. 

Matas do rio Dúvida, MT. , 1 4 , 27 de agosto 

1909 ( M N ) . 

Prainha, AM., 4 $ $ , 6 2 V, 25 de setembro, 2, 

9, 11 de outubro 1971 (MZUSP) . 

O exemplar de Dardanelos foi capturado no 

baixo subosque da floresta de terra firme. 

Hylophylax naevia theresae (Des Murs) 

Prainha, AM. , 1 2 , 23 de outubro 1971 (MZUSP) . 

Registra para o rio Roosevelt "camp 17, 21" por 

Naumburg (1930 : 219). 

Percnostola leucostigma rufifacies (Hellmayr) 

Prainha, AM., 1 á, 21 de setembro 1971 

( M Z U S P ) . 

Hylophylax poecilonota griseiventris (Pelzeln) 

Dardanelos, MT. , 2 2 2 , 17-19g, 27 de setembro 

1975 e 1 de outubro 1975; 1 á ad., testículo 3xl.5mm; 

15-8g, 27 de setembro 1975. 

Vista Alegre, AM., 1 $ ad., 16g, 28 de outubro 

1975. 

Prainha, AM. , 3 S S, 30 de setembro e 15 de 

outubro 1971 (MZUSP) . 

E m Dardanelos e Vista Alegre os exemplares 

foram capturados no interior da floresta no baixo 

subosque. Naumburg (1930: 217) registra para o 

rio Roosevelt "camp 14". 

Phlegopsis nigromaculata bowmani (Ridgway) 

Dardanelos, MT. , 1 S, testículo 8x4mm, 46g, 10 

de outubro 1975. 

Prainha, AM., 2 $ S, 2 2 2 , 25 de setembro, 9, 

16 de outubro 1971 (MZUSP) . 

Skutchia borbae (Hellmayr) 

Prainha, AM., 2 á $ , 2 9 2 , 9, 22, 25 de outu

bro 1971 (MZUSP) . 

Formicarius colma amazonicus (Hellmayr) 

Dardanelos, MT. , 1 S ad., 44g, 2 de outubro 

1975. 

São João do Aripuanã, AM., 1 (sexo?), 16 de 

março 1914 ( M N ) . 

Naumburg (1930 • 22) registra para o rio Roose

velt "broken canoe rapids". 

Formicarius analis analis (d'Orbgyny & Lafresnaye) 

Dardanelos, MT. , 1 2 ad., 52g, 30 de setembro 

1975. 

Capturado no interior da floresta no baixo 

subosque. 

Myrmornis torquata (Boddaert) 

Naumburg (1930 220) registra para o rio Roo

sevelt "camp 17". 



CONOPOPHAGIDAE 

Conopophaga aurita australis Todd 

Prainha, AM., 1 $ de 29 de setembro 1.071 

( M Z U S P ) . 

Corythopis torquata anthoides (Pucheran) 

Prainha, AM., 1 Z, \ 9 de 27, 29 de setembro 

1971 ( M Z U S P ) . 

RHINOCRYPTIDAE 

Liosceles thoracicus (Sclater) 

Sick (1960 : 148) registra para o rio Aripuanã. 

COTINGIDAE 

Cotinga cayana (Linnaeus) 

Dardanelos, MT. , 1 9 , 70g, 17 de outubro 1975. 

Capturado na copa das árvores na floresta de 

terra firme. Naumburg (1930:313) registra para o 

rio Roosevelt "camp 6". 

Xipholena punicea (Pallas) 

Dardanelos, MT. , 1 9 , com um ovo no oviduto, 

76g, 4 de outubro 1975. 

Capturada na copa da árvore na floresta de ter

ra firme. 

Attila spadiceus spadiceus (Gmelin) 

Dardanelos, MT. , 1 9 ad., 32g, 29 de outubro 

19?5. 

Capturado no interior da floresta de terra fir

me no baixo subosque. O exemplar pertence à plu

magem de fase ruiva e corresponde ao tipo "d" 

(Hellmayr 1929 : 128). 

Attila cinnamomeus (Gmelin) 

Dardanelos, MT.. 1 $ ad., testículo 7x3mm, 

40g, 16 de outubro 1975. 

Vista Alegre, AM., 1 $ ad., testículo 12x8mm, 

36g, 28 de outubro 1975. 

Habita no alto subosque da floresta e também 

freqüenta as capoeiras velhas e orlas de roçados 

onde haja árvores de porte elevado. 

Pseudattila phoenicurus (Pelzeln) 

Dardanelos, MT., 1 (sexo?), 30g, 4 de outubro 
1975. 

Capturado na copa da árvore na floresta de 
terra firme. 

Rhytipterna simplex intermedia Zimmer 

Dardanelos, MT. , 2 $ $ ad., 32-34g, 3, 17 de ou
tubro 1975. 

Capturados no interior de terra firme no subos
que médio. 

Lipaugus vociferans (Wied) 

Foz do Castanho, AM., 2 (sexo?) 23 de março 

e maio 1914 ( M N ) . 

Prainha, AM., 2 á á , 1 (sexo?), 20, 27 de abril, 

5 de maio 1971 (MZUSP) . 

E m Dardanelos, ouvimos a voz da mãe-de-tro-

vão, nome pelo qual é conhecida a espécie na re

gião, nos dias 13 e 16 de outubro 1975. 

Tityra semifasciata semifasciata (Spix) 

Dardanelos, MT. , 1 ê ad., 76g, 17 de outubro 

1975. 

Capturado em capoeira alta junto a margem 

do rio Aripuanã. 

Cephalopterus ornatus Geoffroy St. Hilaire 

Prainha, AM., 1 ê, 12 de outubro 1971 (MZUSP) . 

E m 20 e 21 de outubro de 1975 vimos Cepha

lopterus na ilha dos Patos, situada pouco quilôme

tros acima da cahoeiro Dardanelos. Estava na co

pa da floresta na margem do rio. Voltamos a en

contrá-lo quando descíamos o Aripuanã, nas proxi

midades da cachoeira da Seringueira, MT. , no dia 

24 de outubro de 1975, quando um indivíduo cru

zou o rio voando acima da copa da floresta. 

Phoenicircus nigricollis (Swainson) 

Matas do rio da Dúvida, MT. , 1 (sexo?) 25 de 

agosto 1909 ( M N ) . 

PIPRIDAE 

Pipra fasciicauda subsp. 

Dardanelos, MT., 1 9 ad., 12g, 13 de outubro 

1975. 

Vista Alegre, AM., 1 9 ad., 15g, 28 de outu

bro 1975. 

Prainha, AM., 1 9 , 31 de outubro 1971 (MZUSP) . 

O exemplar de Dardanelos foi capturado em 

uma capoeira baixa e o de Vista Alegre na flores

ta marginal do rio. Tratando-se de fêmeas não é 

possível a determinação da subespécie, possivel

mente, pertencem a forma calamae. 

Pipra rubrocapilla Temminck 

Dardanelos, MT., 5 S $ ad., testículo 8x4, 6x3, 

6x4, 5x2mm, 10, 11, 12g, 27 de setembro 1975, 1, 2 

de outubro 1975; 2 $ $ im., 12g. 3, 8 de outubro 

1975; 7 9 9 ad., 12.5-15g, 2, 6, 7, 14 de outubro 1975. 

Ilha dos Patos, MT. , 1 $ im., 13g, 21 de outu

bro 1975. 

Prainha, AM., 1 9 , 23 de outubro 1975 (MZUSP) . 

Duas fêmeas de 27 de setembro 1975 estavam 

desovando. Capturados no interior da floresta no 

médio e baixo subosque da floresta. Eram muito 

abundantes. Naumburg (1930:299) registra para o 

rio Roosevelt. 

Pipra pipra microlopha Zimmer 

Prainha, AM., 2 $ $ , 20 de setembro, 27 de ou

tubro 1971 (MZUSP) . 



Pipra nattereri Sclater 

Dardanelos, MT, , 4 5 5 ad., testículo 5x3mm, 3, 

6, 15, 17 de outubro 1975; 4 5 5 im., testículo lx l , 

4x1, 6x4mm, 27 de setembro 1975, 1, 15, 17 de ou

tubro 1975; 8 9 9 , 27, 30 de setembro 1975 e 2, 3, 7, 

17 de outubro 1975. 

Prainha, AM., 1 5 , 2 9 , 22 de setembro e 7, 

16 de outubro 1975 ( M Z U S P ) . 

E m Dardanelos onde eram bastante comuns 

foram capturados no interior da floresta de terra 

firme no baixo e médio subosque. Seu canto é se

melhante ao de P. iris da região de Belém. 

Chiroxiphia pareola regina Sclater 

Dardanelos, MT. , 2 9 9 ad., 18-20g, 1, 7 de ou

tubro 1975. 

Prainha, AM., 1 5 , 1 9 de 20, 28 de setembro 

1971. 

Os exemplares capturados em Dardanelos fo

ram no interior de terra firme no médio subosque. 

Manacus manacus subsp. 

Dardanelos, MT., 5 9 9 ad., 13-17g, 28 de setem

bro 1975, 6, 7, 10 de outubro 1975. 

A fêmea de 6 de outubro estava desovando. 

Capturados em capoeira baixa onde eram numero

sos. A falta de machos adultos impede-nos deter

minar a que forma filiam-se as aves de Dardanelos. 

Machaeropterus pyrocephalus pyrocephalus 

(Sclater) 

Dardanelos, MT., 2 5 5 ad., testículo 5x3mm, 

8-10g, 11 de outubro 1975; 1 5 jov., testículo 4x2mm, 

9.6g, 14 de outubro 1975; 8 9 9 ad., 9-llg, 6, 10, 13, 

15, 16 de outubro 1975. 

Uma fêmea de 16 de outubro estava desovando. 

Capturados em capoeira baixa próximo a estrada 

onde eram numerosos. 

Heterocercus linteatus (Strickland) 

Ilha dos Patos, MT. , l 5 jov., testículo 2x2mm, 

21g, 21 de outubro 1975. 

Capturados no interior da floresta no médio 

subosque. Naumburg (1930 :303) registra para o 

rio Roosevelt "broken canoe rapids". 

Schíffornis turdinus wallacii (Sclater & Salvin) 

Vista Alegre, AM., 1 9 ad., 30g, 31 de outubro 

1975. 

Prainha, AM., 1 5 , 2 9 9 , 20, 21, 27 de setem

bro 1971 (MZUSP) . 

E m Vista Alegre o exemplar foi capturado no 

baixo subosque do interior da floresta. Naumburg 

(1930:301) registra para o rio Roosevelt. 

TYRANNIDAE 

Pyrocephalus rubinus rubinus (Boddaert) 

Prainha, AM., 1 9 de 21 de setembro 1971 

(MZUSP). 

Ochthornis littoralis (Pelzeln) 

Foz do rio Guariba, AM., 1 5 jov., 14g, 29 de 

outubro 1975. 

Prainha, AM., 1 (sexo?), 10 de outubro 1971 

( M Z U S P ) . 

Freqüentam a porção marginal da floresta à 

beira rio, pousando nos ramos baixos rente sobre 

as águas. Geralmente visto aos pares. Costumam 

acompanhar em vôos curtos as canoas, voando jun

to a vegetação ribeirinha a poucos metros acima 

d'água, parando a certos intervalos. Localmente 

conhecida pelo nome de Lavadeira. Registramos 

em 24 de outubro 1975, no local denominado de 

Perseverança, M T . Naumburg (1930:258) registra 

para o rio Roosevelt "camp 15". 

Muscívora tyrannus (Linnaeus) 

Anotada em 10 de outubro 1975 em Dardanelos. 

Era um indivíduo pousado cerca de 20 metros de 

altura próximo a cachoeira. 

Tyrannus melancholichus melancholichus Vieillot 

Periquito, AM., 1 5 , 16 de outubro 1971 

(MZUSP) . 

Empidonomus varius varius (Vieillot) 

Dardanelos, MT. , 2 5 5 ad., testículo 1x1.5mm, 

26-28g, 4 de outubro 1975. 

Os exemplares estão com a rêmige primária 

e cauda em muda. Capturados no porto que ser

ve de desembarque no varadouro de passagem da 

cachoeira Dardanelos onde a vegetação é esparsa e 

alcança no máximo 15m de altura. 

Legatus leucophaius leucophaius (Vieillot) 

Dardanelos, MT. , 1 9 ad., 25g, 17 de outubro 

1975. 

O exemplar estava com ovário com óvulos 

grandes. Capturado em vegetação aberta no mes

m o local de Empidonomus varius. 

Myiodynastes maculatus solitarius (Vieillot) 

Foz do Castanho, AM., 1 (sexo?), 4 de abril 

1914 ( M N ) . 

Myiarchus ferox ferox (Gmelin) 

Prainha, AM., 1 5 , 1 9 , 1 (sexo?) 2, 22 e 29 de 

outubro 1971 (MZUSP) . 

Terenotriccus erythrurus amazonus Zimmer 

Vista Alegre, AM., 2 5 5 ad., testículo 6x4mm, 

7g, 28, 29 de outubro 1975. 

Prainha, AM., 1 (sexo?) de 26 de setembro 1971 

( M Z U S P ) . 

O exemplar de 28 de outubro 1975 está com a 

cauda em muda. Os exemplares de Vista Alegre fo

ram capturados no baixo subosque da floresta. 

Naumburg (1930:291) registra para o rio Roose

velt "camp 9". 



Myiobius barbatus mastacalis (Wied) 

Naumburg (1930 : 291) registra para o rio Roo

sevelt, "broken canoe rapids". Sobre a nomencla

tura do exemplar do rio Roosevelt consulte-se 

Zimmer (1939:10) . 

Myiobius barbatus amazonicus Todd 

Prainha, AM., 1 $ , 1 5 de 9 de setembro e 6 

de outubro 1971 (MZUSP) . 

Onychorhynchus coronatus (Miiller) 

Vista Alegre, AM., 1 $ ad., l lg , 28 de outubro 

1975. 

O exemplar foi capturado no interior da flo

resta no baixo subosque. Conservado em álcool. 

Platyrinchus platyrhynchus nattereri Harter & 

Hellmayr 

Dardanelos, MT. , 2 $ $ ad., testículo 7x3.5mm, 

10-llg, 27 de setembro e 7 de outubro 1975. 

Capturados no interior da floresta no baixo 

subosque. 

Platyrinchus coronatus coronatus Sclater 

Vista Alegre, AM., 1 $ ad., 9g, 29 de outubro 

1975. 

Capturado no subosque baixo do interior da 

floresta. 

Tolmomyias assimilis calamae Zimmer 

Dardanelos, MT. , 1 (sexo?), 15g, 7 de outu

bro 1975. 

Capturado no subosque baixo do interior da 

floresta. Naumburg (1930 : 267) registra para o rio 

Roosevelt "camp 8" e "mouth of the rio Cherrie" 

Tolmomyias flaviventris flaviventris (Wied) 

Dardanelos, MT. , 2 $ $ ad., testículo 4x4, 

7x3mm, 11.5-12g, 11, 15 de outubro 1975; 3 5 2 ad., 

óvulos 9x9mm, 10-15g, 6, 7, 15 de outubro 1975. 

Vista Alegre, AM., 1 $ ad., 12g, 31 de outubro 

1975; 1 5 ad., 12g, 31 de outubro 1975. 

Capturados em capoeira baixa. Os dois espéci

mes provenientes de Vista Alegre foram abatidos 

na floresta marginal do rio. As fêmeas de 6 e 15 

de outubro de Dardanelos estavam para iniciar a 

postura. 

Todirostrum maculatum diversum Zimmer 

Prainha, AM., 1 $ de 17 de outubro 1971 

(MZUSP) . 

Snethlagea minor minima Todd 

Dardanelos, MT. , 1 2 ad., 7.6g, 15 de outubro 

1975, iris amarela, bico preto, tarso cinza. 

Capturado em capoeira baixa próximo a um 

caminho. Zimmer ( 1 9 4 0 : 1 7 ) observa que as fê

meas nesta espécie têm a medida da asa 43-46.25mm 

e a cauda 30-35mm, enquanto que os machos me

dem de asa 46-52 e de cauda 3 6 4 1 m m . Nosso exem

plar mede de asa 48.5 e cauda 39mm, assim, pelas 

medidas deveria ser macho e não fêmea como foi 

rotulado. 

Myiornis ecaudatus ecaudatus (d'Orbigny & La-

fresnaye) 

Dardanelos, MT., 2 (sexo?), 4.5-5.4g, 30 de se

tembro e 7 de outubro 1975, iris branco amarela

da, bico preto, tarso rosado, unha preta. 

Ambos foram capturados em capoeira baixa 

nas proximidades da cachoeira Dardanelos. 

Elaenia parvirostris Pelzeln 

Naumburg (1930:281) registra para o rio Roo

sevelt, Carapanã. 

Myiopagis gaimardii subcinereus Zimmer 

Dardanelos, MT. , 1 $ ad., testículo l x l . 5mm, 

l lg , 17 de outubro 1975. 

Prainha, AM., 1 2 ad., 16 de outuoro 1971 

( M Z U S P ) . 

O exemplar de Dardanelos foi abatido na copa 

de uma árvore na floresta. 

Leptopogon amaurocephalus amaurocephalus 

Tuschudi 

Vista Alegre, AM., 2 J á ad., testículo 9x4mm, 

29 de outubro 1975. 

Os exemplares foram capturados no interior 

da floresta próximo à margem do rio no baixo 

subosque. 

Pipromorpha oleaginea chloronota (d'Orbigny & 

Lafresnaye) 

Dardanelos, MT. , 7 S S ad., testículo 2x2, 5x2, 

3x2, 4x4, 4x3, 5x2.5mm, 10-12g, 27, 30 de setembro 

1975, 8, 15, 16 de outubro 1975; 4 2 2 ad., 10-12.5g, 

7, 10, 11 de outubro 1975; 2 (sexo?), 10-10.5g, 1, 4 de 

outubro 1975. 

Os exemplares foram capturados no interior 

da floresta de terra firme no baixo subosque. 

Naumburg (1930: 275) registra para o rio Roose

velt "6 th March rapids". 

Pipromorpha oleaginea wallacei Chubb 

Prainha, AM., 1 2 , 1 S, 22 de setembro e 9 de 

novembro 1971 (MZUSP) . 

HIRUNDINIDAE 

Tachycineta albiventer (Boddaert) 

Dois indivíduos voando rente às pedras foram 

observados em 22 de outubro 1975, próximo à ca

choeira do Germano, MT. 

Phaeoprogne tapera (Linnaeus) 

Prainha, AM., 2 2 2 e 2 $ $ , 10 de outubro 

1971 (MZUSP) . 

Durante nossa viagem pelo Aripuanã anotamos 

esta andorinha no dia 24 de outubro 1975, nas pro

ximidades da cachoeira da Seringueira, M T . Eram 

uns poucos indivíduos voando alto sobre o rio. 



Progne chalybea chalybea (Gmelin) 

Periquito, AM. , 1 S, 1 2 de 16 de outubro 1971 

(MZUSP). 

Atticora fasciata (Gmelin) 

E m 23 de outubro 1975 vimos esta espécie pró

ximo à foz do igarapé do Gogó, MT. , em pequenos 

bandos. Voltamos a registrá-la em 24 de outubro 

1975 na cachoeira da Seringueira, MT. , um grupo 

de 10 indivíduos pousados nas pedras da cachoeira. 

Naumburg (1930:318) registra para o rio Roose

velt. 

Atticora melanoleuca (Wied) 

Encontramos a espécie em 28 de setembro na 

cachoeira das Andorinhas próximo à Dardanelos. 

Freqüentavam as fendas das pedras ou pousavam 

para descansar nos blocos de pedras da cachoeira. 

Naumburg (1930: 318) registra para o rio Roose

velt. 

Stelgidopteryx ruficollis ruficollis (Vieillot) 

Foz do rio Guariba, AM. , 1 9 ad., 24 de outu

bro 1975. 

O exemplar foi capturado em uma capoeira na 

margem do rio. 

T R O G I X J D Y T I D A E 

Thryothorus genibarbis genibarbis Swainson 

Dardanelos, MT. , 2 S $ ad., testículo 6x4mm, 

20-23g, 10, 15 de outubro 1975; 2 9 2 ad., 18-20g, 10, 

15 de outubro 1975. 

Vista Alegre, A M , 1 $ ad., testículo 3x3mm, 29 

de outubro 1975. 

Em Dardanelos os espécimes foram capturados 

na capoeira baixa próximo à margem do rio. A 

fêmea estava quase para iniciar a desova. O de Vis

ta Alegre foi capturado no interior da floresta no 

baixo subosque junto à margem do rio. 

Thryothorus leucotis albipectus Cabanis 

Prainha, AM., 1 á , 31 de outubro 1971 (MZUSP) . 

Naumburg (1930:322) registra para São João, 

rio Roosevelt. 

Troglodytes aedon albicans Berlepsch & Tacza-

nowski 

Foz do rio Guariba, AM., 1 9 ad., l lg , 31 de 

outubro 1975. 

O exemplar foi capturado na capoeira baixa 

que invadia uma antiga moradia então em ruínas. 

Microcerculus marginatus marginatus (Sclater) 

Matas do rio da Dúvida, MT. , l $ de 24 de 

agosto 1909 ( M N ) . 

Cyphorhinus arada (Hermann) 

Registramos a presença do irapuru em Darda

nelos no dia 16 de outubro 1975. Cantava no inte

rior da floresta. Registrada para o rio Roosevelt 

por Naumburg (1930 : 326). 

T U R D I D A E 

Turdus obsoletus hauxwelli Lawrence 

Dardanelos, MT., 2 S S ad., testículo 2. 5x2mm, 

58g, 17 de outubro 1975. 

Turdus albicollis phaeopygus Cabanis 

Prainha, AM., 2 S S, 3 2 2 , 22, 25, 30 de setem

bro e 4 de outubro 1971. 

V I R E O N I D A E 

Hylophilus semicinereus semicinereus Sclater & 

Salvin 

Prainha, AM., 1 2 , 31 de outubro 1971 (MZUSP) . 

Hylophilus muscicapinus griseifrons (Snethlage) 

Naumburg (1930:335) registra para o rio Roo

sevelt "camp 8" e "broken canoe rapids". 

Hylophilus ochraceiceps lutescens (Snethlage) 

Dardanelos, MT. , 3 ê ê ad., testículo 1.5x1, 5x4, 

6x4mm, 7-10.5g, 27, 29 de setembro 1975, 2 9 9 ad. 

9-9.5g, 27 de setembro 1975. 

Prainha, AM., 1 $ , 1 de outubro 1971 (MZUSP) . 

Os exemplares de Dardanelos foram captura

dos no interior da floresta no baixo subosque. 

I C T E R I D A E 

Psarocolius viridis (Müller) 

Observados em Dardanelos, MT. , nos dias 13, 

14, 15 de outubro 1975 na orla da floresta com a 

capoeira baixa. Estavam pousados cerca de 25m 

de altura. 

Cacicus cela cela Linnaeus 

Dardanelos, MT., 1 9 ad., 76g, 17 de outubro 

1975. 

Periquito, AM., 1 $ de 31 de outubro 1971 

( M Z U S P ) . 

Capturado o exemplar de Dardanelos na flores

ta marginal do rio, na copa de uma árvore. Regis

trada para a cachoeira São Pedro, MT. , em 24 de 

outubro 1975 na copa das árvores da margem do 

rio. E m Vista Alegre eram numerosos e seus ni

nhos pendiam em uma árvore em frente a residên

cia do Sr. Teodoro Macedo. 

P A R U L I D A E 

Granatellus pelzelni pelzelni Sclater 

Prainha, AM., 1 9 , 13 de outubro 1971 (MZUSP) . 

C O E R E B I D A E 

Cyanerpes nitidus (Hartlaub) 

Naumburg (1930 • 366) registra para o rio Roo

sevelt. 



Chlorophanes spiza caerulescens Cassin 

Dardanelos, MT. , 1 $ ad., testículo 5x2mm, 16g, 

3 de outubro 1975; 1 9 , 17g, 4 de outubro 1975. 

Os exemplares foram capturados no interior 

da floresta na copa das árvores. 

Dacnis cayana cayana (Linnaeus'1 

Dardanelos, MT. , 2 S S ad., testículo 6x6mm, 

11.5-14g, 3, 17 de outubro 1975; 1 $ jovem., 14g, 3 de 

outubro 1975; 1 (sexo?), 12g, 10 de outubro 1975. 

Capturados no interior da floresta na copa das 

árvores. Freqüentam também os roçados. Os dois 

machos adultos estão com as retrizes medianas em 

muda. 

Dacnis lineata (Gmelin) 

Naumburg (1930 . 363) registra para o rio Roo

sevelt "Panda rapids". 

Dacnis flaviventer d'Orbigny & Lafresnaye 

Aripuanã, AM., 1 (sexo?) ( M N ) . 

Naumburg (1930 : 364) registra para o rio Roo

sevelt "Panda rapids''. 

TERSINIDAE 

Ter sina viridis occidentalis (Sclater) 

Dardanelos, MT., 1 9 ad., 30g, 30 de setembro 

1975. 

Capturado na copa da floresta no caminho que 

conduzia ao porto do varadouro da cachoeira Dar

danelos. Estava junto com outras aves em uma 

fruteira. 

THRAUPIDAE 

Euphonia xanthogaster xanthogaster (Sundevall) 

Naumburg (1930 : 369) registra para o rio Roo

sevelt "broken canoe rapids". 

Euphonia rufiventris Vieillot 

Dardanelos, MT. , 1 $ ad., testículo 9x5mm, 16g, 

8 de setembro 1975. 

Capturado na copa das árvores da floresta de 

terra firme. 

Naumburg (1930 : 370) registra para o rio Roo

sevelt "mouth of rio Cherrie". 

Euphonia chrysopasta chrysopasta (Sclater & 

Salvin) 

Naumburg (1930 : 370) registra para o rio Roo

sevelt . 

Tangara chilensis chilensis (Vigors) 

Naumburg (1930 : 371) registra para o rio Roo

sevelt. 

Tangara schrankii schrankii (Spix) 

Dardanelos, MT., 2 $ $ , testículo 12x9mm, 

16-18g, 3, 15 de outubro 1975; 3 9 9 ad., 15, 19, 20g, 

11, 15 de outubro 1975. 

Os exemplares foram abatidos na copa das ár

vores e costumam acompanhar os bandos de aves 

que percorrem a copa das árvores da floresta. 

Tangara gyrola albertinae (Pelzeln) 

Dardanelos, MT. , l 9 im, 1 9 ad., 16, 18g, 8, 16 

de outubro 1975; 1 $ jov., 17.5g, 30 de setembro 

1975. 

Capturados na copa das árvores da floresta em 

companhia de outras aves. A fêmea de 16 de ou

tubro estava com um. ovo no oviduto. 

Thraupis episcopus mediana Zimmer 

Foz do rio Guariba; AM., 1 9 ad., 33g, 28 de 

outubro 1975; 1 $ ad., testículo 7x5, 30g, 28 de ou

tubro 1975. 

Periquito, AM. , 1 9 , 7 de novembro 1975 

(MZUSP) . 

Os exemplares da foz do rio Guariba foram 

capturados na capoeira na margem do rio. 

Thraupis palmaram melanoptera (Sclater) 

Foz d D rio Guariba, AM., 1 $ , testículo 3x3.5mm, 

36g, 31 de outubro 1975. 

Capturado na capoeira na margem do rio. 

Naumburg (1930: 374) registra para o rio Roose

velt, Carapanã. 

Ramphocelus carbo carbo (Pallas) 

Dardanelos, MT. , 8 $ $ ad., testículo 7x4, 

12x8mm, 23-28g, 6, 7, 16 de outubro 1975; 3 J á im., 

testículo 3x3, 4 .5x2 .5mm, 26-28g, 29 de setembro, 

3, 6, de outubro 1975; 2 9 9 ad., 25, 29mm, 25-29g, 6, 

7 de outubro 1975. 

Foz do rio Guariba, AM., 1 $ ad., testículo 6x4, 

24g, de outubro 1975. 

Periquito, AM., 1 (sexo?), 16 de outubro 1971 

(MZUSP) . 

Prainha, AM., 4 9 9 , 6 S S, 1, 7, 3 de outubro, 

2, 3, 4 de novembro 1971 (MZUSP) . 

Muito abundantes nas capoeiras e roçados. 

Naumburg (1930:374) registra para São João, 

"lower" rio Roosevelt. 

Habia rubica hesterna Griscom & Greenway 

Dardanelos, MT., 1 $ ad., testículo 12x7mm, 

32g, 29 de setembro 1975. 

Prainha, AM., 1 9 , 1 (sexo?), 25, 30 de setembro 

1971 (MZUSP) . 

E m Dardanelos o exemplar foi capturado no 

interior da floresta de terra firme. 

Lanio versicolor parvus Berlepsch 

Dardanelos, MT., 3 â S, testículo, 10x8, 9x8mm, 

17g, 8, 16 de outubro 1975; 1 S jov., 15g, 3 de ou

tubro 1975; 19g, 4 de outubro 1975. 

Capturados no interior do floresta no baixo 

subosque e copa das árvores da floresta de terra 

firme. Naumburg (1930:376) registra para o rio 

Roosevelt. 



Tachyphonus cristatus madeirae Hellmayr 

Dardanelos, MT. , 1 $ ad., testículo 8x4mm, 

22g, 26 de setembro 1975; 1 2 ad., 19g, 26 de se

tembro 1975. 

Os exemplares foram capturados no interior 

da floresta de terra firme no alto subosque e copa 

das árvores. Costumam acompanhar os bandos de 

aves que percorrem a copa das árvores na floresta. 

Naumburg (1930 : 373) registra para o rio Roose

velt.. 

Tachyphonus surinamus insignis Hellmayr 

Prainha, AM., 3 S S, 2 2 2 de 23 de .setembro 

e 23 de outubro 1971 (MZUSP) . 

Tachyphonus luctuosus luctuosus d'Orbigyny & 

Lafresnaye 

Dardanelos, MT., 2 $ $ , testículo 5x5, 8x7mm, 

ll-12g, 8, 15 de outubro 1975; 1 2 ad., 12g, 15 de ou

tubro 1975. 

Prainha, AM., 3 $ $ , 1 2 , 17, 24 de outubro e 

3 de novembro 1971 (MZUSP) . 

Capturados na copa das árvores da floresta de 

terra firme. Naumburg (1930 : 377) registra para o 

rio Roosevelt. 

Hemithraupis flavicollis centralis (Hellmayr) 

Naumburg (1930:383) registra para o rio Roo

sevelt "camp 1 e 21". 

Lamprospiza melanoleuca (Vieillot) 

Naumburg (1930 : 388) registra para o rio Roo

sevelt "mouth of the rio Cherrie". 

FRINGILLIDAE 

Saltator maximus maximus (Müller) 

Prainha, AM., 2 $ $ , 2 2 2 , 7, 31 de outubro e 

3 de novembro 1971 (MZUSP) . 

Pitylus grossus grossus (Linnaeus) 

Prainha, AM., 1 2 , 2 de outubro 1971 (MZUSP) . 

Cyanocompsa cyanoides rothschildii (Bartlett) 

Dardanelos, MT. , 1 2 ad., 22g, 7 de outubro 

1975. 

Vista Alegre, AM., l 2 ad., 22g, 31 de outubro 

1975. 

Prainha, AM., 1 2 , 2 de novembro 1971 

(MZUSP). 

Os exemplares de Dardanelos e Vista Alegre 

foram capturados no interior da floresta de terra 

firme no baixo subosque. 

Paroaria gularis (Linnaeus) 

Relativamente comuns ao longo da margem do 

rio Aripuanã. Registramos aos pares ou indivíduos 

isolados nos seguintes locais: 21 de outubro 1975, 

proximidades da cachoeira Dardanelos MT.; 23 de 

outubro 1975, próximo à ilha da Bagunça, MT.; 25 

de outubro 1975, observado na divisa entre o Esta

do de Mato Grosso e Amazonas em Sumaúma da 

Cruz e na foz do igarapé Jacarétinga, AM. 

Volatinia jacarina jacarina (Linnaeus) 

Dardanelos, MT. , 1 $ jov., l lg , 14 de outubro 

1975. 

Prainha, AM., l á 22 de outubro 1971 (MZUSP) . 

E m Dardanelos eram muito abundantes nos 

roçados junto com Sporophila caerulescens. 

Sporophila caerulescens caerulescens (Vieillot) 

Dardanelos, MT. , 6 í í ad., testículo lx l , 2x1, 

2x2mm, 10-13g, 8, 11, 13, 14, 17 de outubro 1975; 

10 2 2 ad., 10-12g, 11, 13, 14, 17 de outubro 1975; 2 

$ ê im., testículo 1.5x1, 0.5x0.5mm, ll-12g, 13 de ou

tubro 1975. 

Foz do rio Guariba, AM., 1 $ ad., testículo 

l x l m m , 10g, 28 de outubro 1975. 

Capturados nas capoeiras e roçados onde eram 

muito abundantes. U m macho e uma fêmea do dia 

17 de outubro forom abatidos no interior da flo

resta no médio subosque junto à margem do rio. 

Sporophila lineola lineola (Linnaeus) 

Foz do rio Guariba, AM., 2 í í ad., testículo 

não desenvolvido; 10-llg, 29, 31 de outubro 1975. 

Capturados em capoeira na margem do rio. 

Sporophila castaneiventris Cabanis 

Foz do rio Guariba, AM., 1 $ ad., testículo 

10x8mm, 8.4g, 28 de outubro 1975. 

Capturado em capoeira baixa junto à margem 

do rio. 

Oryzoborus angolensis torridus (Scopoli) 

Foz do rio Guariba, AM., 2 í í ad., testículo 

2x1, 3x2mm, l lg , 28 de outubro 1975; 1 S jov., tes

tículo 2x2mm, 12g, 28 de outubro 1975; 1 2 , 29 de 

outubro 1975; 3 (sexo?), 10, 11, 12g, 28 de outubro 

1975. 

Capturados em roçado na margem do rio. 

Naumburg (1930 :343) registra para o rio Roose

velt. 

Arremon taciturnus taciturnus (Hermann) 

Prainha. AM., 1 3 , 1 2 de 30 de outubro e 9 

de setembro 1971 (MZUSP) . 

Ammodramus humeralis humeralis (Bosc) 

Naumburg (1930 : 353) registra para o rio Roo

sevelt. Seguimos Paynter (1970:80 ) no uso do no

me genérico Ammodramus em lugar de Myospiza. 

COMENTÁRIOS 

Localizada entre as bacias dos rios Madei
ra e Tapajós, a avifauna do Aripuanã apresenta 
muitas características peculiares. O rio Ma 
deira, provavelmente em virtude de sua largura 



e extensão, constitui um importante divisor de 
faunas como já comentou Hellmayr (1910: 
426). Em recente data, Haffer (1974:70) lo
calizou um dos seus prováveis refúgios flores
tais da amazónia, nessa área, denominando-o 
de Refúgio Madeira - Tapajós, no qual supõe 
que várias espécies de habitat florestal te
nham-se aí originado. Essas espécies são: 
Pyrrhura rhodogaster, Skutchia borbae, Dendro-
colaptes hoffmannsi, Rhegmatornina hoff-
mannsi Pipra nattereri. Somente um estudo 
detalhado da estrutura das espécies que com
põe a avifauna do Aripuanã poderá melhor es
clarecer sua provável origem. As 268 espé
cies registradas para sua bacia representam 
número bastante reduzido, que deverá, em 
futuro, ser substancialmente aumentado, per
mitindo análise zoogeográfica bem documen
tada . 
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SUMMARY 

This paper presents a check-list of the birds 

collected and observed during a survey along the 

course of the Aripus?nã River, an affluent of the 

right bank of the rio Madeira. The localities where 

the birds were collected are at Dardanelos on the 

upper stream of the :iver in the state of Mato Gros

so and at Vista Alegre on the right bank of the 

Aripuanã opposite the mouth of the rio Guariba in 

the state of Amazonas. As a resume of the avifauna 

of the Aripuanã basin, records are given of the 

birds reported from the rio Roosevelt ( = Castanho 

or Dúvida) and of specimens in the collection of 

the Museu Nacional-Rio de Janeiro which were 

collected in 1909 and 1914 by Commissão Rondón. 

Also, the recent collection made by the staff of the 

Museu de Zoologia de Universidade de São Paulo 

at Prainha and Periquito during the months of 

September, October and November 1971 is reported 

upon. 
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