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A família Furnariidae é composta por 333 espécies de aves na
região Neotropical, distribuídas por diversos ambientes, desde
maciços florestais a áreas estritamente abertas¹. Seus ninhos não
apresentam um padrão definido para a família, sendo alguns muito elaborados e intrínsecos, como de alguns representantes dos
gêneros Furnarius e Phacellodomus2,3.
O trepadorzinho, Heliobletus contaminatus Sclater & Salvin,
1873, é um furnarídeo de pequeno porte, 12-13 cm, tipicamente
florestal¹ e endêmico da Mata Atlântica4, aparentando ser associado a epífitas, especialmente líquens e musgos, onde captura
pequenos artrópodes5. Apesar de ser comum em diversos parques
brasileiros onde há concentração de trabalhos e observadores de
aves, seus hábitos reprodutivos são pouco conhecidos¹. Há a informação de uma fêmea com placa de incubação6 e apenas dois
registros de ninho, ambos feitos em cavidades, sendo uma breve
menção em açoita-cavalo (Luehea divaricata, Tiliaceae) viva7 e
sua descrição oficial em um tronco estreito8.
Nesse contexto, a fim de complementar as escassas informações reprodutivas da espécie disponíveis na literatura, apresento
aqui a descrição de uma observação da construção de um ninho
de H. contaminatus em área de floresta ombrófila densa no estado
de São Paulo.
No dia 27 de outubro de 2017, às 5:58 h, observei a construção de um ninho de H. contaminatus em área de floresta ombrófila
densa, no município de São Miguel Arcanjo, SP (24° 1’43.71”S,
47°51’6.03”W), durante monitoramento local. A fazenda em que o
registro foi efetuado é composta por um mosaico de vegetação nativa e plantios de eucalipto, os quais visam a produção de celulose.
O ninho se encontrava em uma cavidade, a aproximadamente 5
m de altura, em tronco de embaúba (Cecropia sp.) morta, em um

fragmento em estágio de regeneração médio, a cerca de 4 m de
uma estrada. O ninho foi observado por cerca 20 min, sendo avistado um indivíduo transportando líquens e musgos para a cavidade aproximadamente a cada minuto (Figura 1). Não foi possível
precisar se o casal revezava em sua construção, uma vez que a
espécie não possui dimorfismo sexual, observando-se sempre um
indivíduo solitário. Há relato de que apenas um dos membros do
casal participou da nidificação e cuidado parental, sugerindo-se
que isto esteja relacionado à complexidade e disfarce do ninho,
sendo que apenas furnarídeos que possuem ninhos mais elaborados disponham de ambos os progenitores para essa atividade8.
Devido à dificuldade de acesso à cavidade, não foi possível obter detalhes do seu interior, bem como medidas. Porém, estima-se
que o diâmetro da abertura da entrada da cavidade possua em
torno de 40 mm, baseando-se em fotografias da ave e abertura do
ninho, de acordo com a escala do tamanho do seu bico9 e corpo¹.
Na mesma árvore havia outra cavidade, possivelmente de um picídeo, o que não descartaria a hipótese de que a ave reaproveitasse uma cavidade ao invés de construí-la, sendo esta muito similar
à de um pica-pau-anão (Picumnus sp.). Essa hipótese corrobora
a literatura, pois ambos os ninhos relatados foram construídos
em cavidades não escavadas7,8. A nidificação em cavidades propriamente escavadas ou em cavidades de uso secundário pode ser
um caractere taxonômico para divisão em clados dentro do grupo
Philydorini, e assim Heliobletus agrupar-se-ia ao clado Syndactyla-Anabacerthia-Anabazenops8.
As observações aqui reportadas, embora abordem um registro
pontual, são de suma importância para complementação de informações reprodutivas da espécie (período reprodutivo, características do ninho) que, embora não seja ameaçada10, é considerada
endêmica da Mata Atlântica4 e de alta sensibilidade ecológica11.
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Figura 1. Trepadorzinho (Heliobletus contaminatus) em construção do ninho,
São Miguel Arcanjo, SP. Foto: Fernando Igor de Godoy, acervo Casa da Floresta.
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