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Data on the breeding biology of Unicoloured Antwren Myrmotherula unicolor are scarce. Here
we describe the nest, eggs and nestlings of M. unicolor from the Serra do Tinguá, Rio de Janeiro,
Brazil. We also describe ‘broken-wing’ distraction behaviour by the female, and discuss the nest
architecture of other Myrmotherula species. The nest of M. unicolor was a high cup/fork constructed
of thin branches, dry leaves and fungal rhizomorphs (Marasmius sp.). It measured 80 mm in total
height (base to fork insertion), 58 mm from the base to the cup edge and 55 × 60 mm in external
diameter (width), with an internal diameter of 35 × 40 mm and 33 mm deep egg cup. Both eggs
measured 10 × 15 mm and were predominantly white, with small dots and irregular brown spots.
Seven days after the nest was discovered, the nestlings already had feathers in sheath on their
wings and head, with dark grey feather tips emerging, partially open eyes, yellow rictus, a black bill
and contrasting yellow palate, orange mouth, pink skin, and grey tarsi. The nest and eggs described
here are consistent with previous data for M. unicolor.
A choquinha-cinzenta Myrmotherula unicolor
representa um endemismo marcante na Mata
Atlântica, é restrita às florestas úmidas e encostas
de baixadas (abaixo de 200 m de altitude) ao
longo da Serra do Mar, distribuída do Rio de
Janeiro até o Rio Grande do Sul15,18,25. A espécie
já foi classificada como Vulnerável, e desde 2004
se encontra na categoria de Quase Ameaçada6.
Isso ocorreu principalmente devido ao grande
número de registros recentes e a descoberta de
novas localidades de ocorrência nessas últimas
décadas25. A biologia reprodutiva dessa espécie
é brevemente conhecida a partir de um relato de
Zimmer & Isler25, que descrevem os aspectos gerais
do ninho e do ovo (sem fotografias ou ilustrações) e
relatam um comportamento onde o macho, devido à
aproximação de um observador, voa do ninho para o
chão, agitando as asas.
De modo geral a biologia reprodutiva de aves
Neotropicais é pouco documentada, e em alguns
casos, são informações pouco detalhadas e ou
inseridas em trabalhos com outros objetivos, em
forma de comentários, sem indicação de que ali
consta tal informação, o que dificulta estudos na
área9. Este trabalho tem como objetivos apresentar
uma descrição detalhada do ninho, ovo e ninhego
de M. unicolor, bem como apresentar informações
sobre comportamentos e atividades desempenhadas
pelos adultos durante parte do período reprodutivo,
agregando informações inéditas ao conhecimento
da biologia reprodutiva dessa espécie.

Figura 1. Ambiente (A) e localização específica (B) onde
o ninho de choquinha-cinzenta Myrmotherula unicolor foi
encontrado, Reserva Ambiental dos Petroleiros, Rio de
Janeiro, Brasil, 17 de outubro de 2019 (Odirlei Fonseca)

76

Cotinga 43

Descrição do ninho, ovo e ninhego de Myrmotherula unicolor

Figura 2. Ovos (A) e ninhegos (B) de choquinha-cinzenta Myrmotherula unicolor, Reserva Ambiental dos Petroleiros, Rio de
Janeiro, Brasil, 17 e 24 de outubro de 2019, respectivamente (Odirlei Fonseca)

Ninho, ovos e ninhegos

O ninho continha dois ovos, ambos medindo
10 × 15 mm, com coloração predominantemente
branca, repleto de pequenos pontos e manchas
irregulares de marrom (Fig. 2a). Em 24 de outubro
de 2019, sete dias após a descoberta do ninho, foi
feita uma nova visita ao local. Nessa nova visita,
encontramos dois ninhegos (Fig. 2b). Ambos já
possuíam canhões nas asas, referentes às penas de
voo, como também no dorso e na cabeça, ambas de
coloração cinza escuro; pele rosada; ricto amarelo;
bico negro, com interior da boca laranja e palato
amarelo; olhos parcialmente abertos; e tarsos cinza.
Posteriormente, uma nova visita foi feita ao ninho,
no dia 28 de outubro de 2019, e ao chegar no
local, o ninho aparentava estar abandonado, sem
presença dos adultos ou filhotes por perto. Após um
longo período de espera e observação, o ninho foi
coletado e atualmente se encontra depositado na
coleção de ninhos do Setor de Ornitologia do Museu
Nacional / Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro (MN 52512; Fig. 3).

Em 17 de outubro de 2019 um ninho de M.
unicolor foi encontrado durante um trabalho
de campo realizado na Reserva Ambiental dos
Petroleiros, no município de Nova Iguaçu, Rio
de Janeiro, Brasil. A reserva é uma propriedade
privada com aproximadamente 55 ha, localizada
na Zona de Amortecimento da Reserva Biológica
do Tinguá. O ninho estava localizado em uma
mata secundária madura (22°35.686’S 43°26.395’O;
210 m), em local sombreado e úmido, em terreno
pouco inclinado (c.30°), a 4,25 m de distância
de um pequeno curso d’água (Fig. 1a). Estava
posicionado a 0,78 m do chão, fixado por meio de
três alças (pontos de inserção) em uma forquilha de
galhos da porção distal de um arbusto de jaqueira
(Artocarpus heterophyllus), de tal forma que as
folhas mantinham o ninho abrigado e à sombra
(Fig. 1b).
O ninho possuía 80 mm de altura total (base
externa até as inserções na forquilha); 58 mm de
altura da base externa até a borda do cesto; 55
× 60 mm de diâmetro externo (largura); câmara
incubatória com 35 × 40 mm de diâmetro interno
(abertura) e 33 mm de profundidade, podendo
ser classificado como um cesto alto/forquilha16.
A arquitetura do ninho era constituída de
gravetos finos e fungos rizomórficos Marasmius
sp., que auxiliavam na estrutura e sustentação
do mesmo, enquanto folhas secas adornavam a
porção externa, e fibras vegetais secas, de coloração
mais clara, como folhas de gramíneas ou pecíolos,
forravam o interior da câmara incubatória em um
arranjo circular.

Comportamento dos adultos

Em 24 de outubro, quando chegamos no local do
ninho, a fêmea encontrava-se repousada sobre os
ninhegos, aquecendo-os (Fig. 4). Ela permitiu nossa
aproximação até c.2 m, até que voou, emitindo
uma vocalização agonística; pousou sobre uma
rocha poucos metros à frente, bem próximo do
solo, onde começou a se mover para frente, de
forma desajeitada, com as asas entreabertas e
caídas, como se estivesse ferida, até que voou para
o interior da mata, mesmo com os observadores
imóveis. Essa exibição, a partir do momento em
que a fêmea deixou o ninho, durou menos de
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um minuto. Alguns minutos depois o macho
avistado trazendo alimento para os ninhegos,
forma bem discreta e em silêncio, e pelo o que
possível visualizar, provavelmente tratava-se
uma larva de coleóptero.

Discussão

foi
de
foi
de

A arquitetura do ninho descrito aqui é semelhante à
descrição de Zimmer & Isler25, com diferenças sutis
em relação às dimensões, mas consistente em relação
ao formato, tipo de habitat, altura do solo e materiais
utilizados na construção. Em geral, a morfologia
básica do ninho é similar à de outras espécies
do gênero, como a choquinha-de-peito-riscado M.
cherriei, a choquinha-estriada-da-amazônia M.
multostriata, a choquinha-de-asa-comprida M.
longipennis e a choquinha-ardósia M. schisticolor8.
Comparações entre os ninhos de Myrmotherula
são dificultadas não somente pela diversidade
de formatos, locais e materiais utilizados pelas
diferentes espécies, mas também pela falta de
padronização na descrição da forma do ninho (e.g.
copo, cesto, taça e bolsa)8. Nesse gênero, ninhos
podem ser fixados em forquilhas de arbustos ou
árvores, geralmente próximos à água, havendo
variações entre as espécies em relação à altura do
solo (0,2–12,0 m do solo) e nos materiais que podem
constituir o ninho (teias de aranha, líquens, galhos
secos, fungos rizomórficos, fibras vegetais, musgos
e folhas secas), sendo que as camadas internas
e externas podem ser constituídas por materiais
diferentes, por exemplo, fibras vegetais forrando a
câmara incubatória, e folhas secas ou musgos como
decoração externa8.
Além de M. unicolor, o uso de fungos como
material na construção de ninhos é descrito
também para choquinha-estriada M. surinamensis,
choquinha-de-flanco-branco M. axillaris, M.
multostriata, M. cherriei, M. schisticolor e M.
longipennis, sendo que apenas para M. multostriata
não é especificado o uso do gênero Marasmius8.
Esse tipo de fungo é utilizado como componente
estrutural em ninhos de diversas espécies de aves,
Neotropicais (e.g. tangará Chiroxiphia caudata) e
Neárticas (e.g. mariquita-de-perna-clara Setophaga
striata), mas acredita-se que, além de função
estrutural, possam também beneficiar os ninhegos
de alguma forma, tendo em vista que possuem
substâncias ativas com propriedades antibióticas e
anti-carcinogênicas4,17.
Assim como o ninho, os ovos encontrados
corroboram com a descrição de Zimmer & Isler25,
com dimensões e coloração bem similares. O período
de incubação em M. unicolor ainda é desconhecido,
mas outras espécies do gênero, como M. axillaris,
possuem um período de incubação de 16 dias19.
Não foi possível acompanhar todo o processo de
desenvolvimento dos ninhegos, no dia 28 de outubro
o ninho já estava vazio e abandonado. Além da

Figura 3. O ninho de choquinha-cinzenta Myrmotherula
unicolor depositado na coleção de ninhos do Museu
Nacional / Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (MN 52512), 10 de dezembro de 2019 (Odilon
Vieira)

Figura 4. Fêmea de choquinha-cinzenta Myrmotherula
unicolor no ninho, Reserva Ambiental dos Petroleiros, Rio
de Janeiro, Brasil, 24 de outubro de 2019 (Odirlei Fonseca)

78

Cotinga 43

Descrição do ninho, ovo e ninhego de Myrmotherula unicolor
de espécies exóticas) avançando na destruição dos
remanescentes de Mata Atlântica22. Grande parte
desses remanescentes estão localizados em regiões
montanhosas e de difícil acesso, sendo que as matas
de baixada foram e ainda são extensivamente
removidas para dar lugar a plantações e pastos1.
Com exceção de M. axillaris, todas as outras
espécies de Myrmotherula que ocorrem na Mata
Atlântica (M. unicolor, choquinha-pequena M.
minor, choquinha-fluminense M. fluminensis,
choquinha-de-alagoas M. snowi e a choquinha-derabo-cintado M. urosticta) estão categorizadas sob
algum nível de ameaça5. Sendo assim, encorajamos
outros trabalhos que elucidem e consolidem melhor
os nossos conhecimentos na história natural desse
gênero tão ameaçado na Mata Atlântica.

possibilidade de que os ninhegos tenham sido
predados ainda no ninho, não podemos desprezar os
eventos ocorridos nas 48 horas que antecederam o
dia da visita, onde uma forte tempestade, com ventos
torrenciais, atingiu a localidade do ninho, o que, de
alguma forma, pode ter derrubado os ninhegos do
ninho, ocasionando a morte e predação no solo.
O comportamento observado na fêmea, no dia
24 de outubro é um tipo de comportamento de
distração de potenciais predadores, popularmente
conhecido como ‘comportamento de asa-quebrada’,
que consiste em uma tentativa de atrair a atenção
do predador para que o mesmo não encontre o
ninho ou um jovem nas proximidades2. Apesar de
não especificado por Zimmer & Isler como tal, esse
comportamento já havia sido relatado para o macho
de M. unicolor25, sendo aqui registrado para a fêmea
também. Há relatos de comportamentos de distração
similares em outras espécies de Myrmotherula20,23,
como M. schisticolor e M. axillaris, assim como
outras espécies da família Thamnophilidae7,11,21,24.
A distribuição de comportamentos de distração
em aves, como o comportamento descrito acima,
é ampla e desigual, presente em diversos táxons,
envolvendo estratégias de demonstração diferentes,
geralmente em espécies que nidificam no ou próximo
ao solo, o que pode indicar que talvez tenham
surgido independentemente em diversos momentos
na história evolutiva das aves, em espécies e
grupos que sofrem pressões seletivas similares3,10,20.
Assim como padrões de construção de ninhos são
importantes para o entendimento de processos
evolutivos em aves26, novos estudos ainda são
necessários para a compreensão da evolução dos
comportamentos de distração nesse grupo10,20.
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