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Sabidamente as aves são capazes de reconhecer seus predadores (Altmann 1956, Reudink et al. 2007, Griesser 2009,
Motta-Junior & Santos-Filho 2012), e adotam distintas estratégias quando enfrentam diferentes ameaças (Sick 1997). As aves
se valem de diferentes sentidos como visão, audição e olfato,
ou uma combinação deles (Chandler & Rose 1988, Caro 2005,
Amo et al. 2008), para identificar e distinguir o que os ameaça
(Motta-Junior & Santos-Filho 2012, Cunha 2012). Essas distintas funções sensoriais são usadas para perceber perturbações
causadas no ambiente pelo potencial predador, como movimentos, ruídos, odores ou outros estímulos (Reudink et al. 2007,
Blumstein et al. 2008).
Uma vez identificado o potencial predador, a presa deve então
escolher e adotar a melhor estratégia para evitar a morte e/ou
promover o afastamento do predador. Uma das mais conspícuas
estratégias de enfrentamento de um predador é o comportamento de “tumulto” (mobbing): trata-se de um comportamento antipredatório exibido pela potencial presa para mover e/ou afastar
o potencial predador. Esse comportamento pode ser silencioso
ou ruidoso, pode incluir em seu leque de condutas o ataque físico, ou ainda uma combinação desses comportamentos, haja vista que o tumulto não é uma reação a um ataque de um predador,
mas sim uma resposta a uma situação perigosa (Hartley 1950,
Caro 2005). Dessa forma, neste estudo usamos o comportamento de tumulto como ferramenta para determinar o reconhecimento dos potenciais predadores pelas aves (potenciais presas).
A hipótese testada foi de que as aves são capazes de reconhecer predadores simpátricos, mas não predadores alopátricos.
Para tanto, a premissa adotada foi baseada nos estudos que indicam que o reconhecimento do predador é adquirido por meio do
aprendizado e transmissão cultural (Clode et al. 2000, Griesser
& Ekman 2005). Logo um indivíduo nunca seria capaz de reconhecer como predador uma espécie que não existe na mesma
região. Por outro lado, caso a habilidade de reconhecimento de
predadores seja inata (e.g. Pavey & Smith 1998, Sordahl 2004),
as aves seriam capazes de reconhecer predadores que participaram, de alguma forma, de sua história evolutiva, ou ainda o reconhecimento dos predadores seria de forma mais generalizada
não atingindo níveis específicos.
Materiais e Métodos
Os trabalhos de campo foram conduzidos no Parque Estadual do Sumidouro (Pesu) (19°32’11S, 43°56’06”W), Minas
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Gerais, cuja vegetação é composta por diferentes fitofisionomias do domínio do Cerrado, com formações cársticas e
algumas áreas florestais. A ocupação humana em torno da
área do Pesu é recente, e é possível notar algumas porções
degradadas, ocupadas principalmente com pastagens. Para a
realização do experimento foram escolhidas áreas de borda
de Floresta Estacional Semidecidual (em estágio secundário
de sucessão) com vegetação esparsa, que permitia aos observadores boa visibilidade dos comportamentos executados
pelos grupos teste.
Os experimentos consistiam basicamente na exibição de
uma estímulo predatório (vocalização) e a observação do
comportamento dos indivíduos tumultuadores. Como estímulo predatório foram utilizadas vocalizações territoriais de
três distintas espécies de Strigidae (corujas) pertencentes ao
mesmo gênero: Asio stygius (As) (simpátrica, presente no
Brasil e no Pesu); A. flammeus (Af) (alopátrica, presente
no Brasil, mas não no Pesu) e A. otus (Ao) (alopátrica, não
presente no Brasil). As vocalizações utilizadas foram obtidas por meio da base de dados on line Xeno-Canto para A.
stygius (Rolf 2005) e A. outs (Åberg 2009) e a voz de A.
flammeus foi extraída da mídia “Voices of New World Night
birds - Owls, Nightjars, and their allies” (Hardy 1980). Para
comparar a estrutura vocal entre as vozes foi determinada
como parâmetro a frequência dominante. Nesta última análise valeu-se da voz de A. clamator também extraída da última
mídia citada.
Para execução dos experimentos, foram demarcadas duas
trilhas com seis pontos cada, localizados a uma distância mínima de 250 m entre si. Os experimentos foram conduzidos
no período vespertino (14:30 – 17:30 h), entre os meses de
abril e setembro de 2013. Todos os pontos foram escolhidos
em locais que permitiram uma visibilidade ao observador de,
ao menos, 20 m em todas as direções. Em cada ponto uma
árvore específica foi determinada como referência e o aparato sonoro, para execução do playback, foi colocado a 2 m
da mesma. Também foram demarcados arbustos e árvores a
2, 5, 10 e 15 m da árvore referência para que a distância da
ave estimulada pudesse ser visualmente estimada. A execução dos playbacks nos pontos de cada uma das trilhas foi
aleatorizado seguindo a disposição de latin square. Durante os 2 min. prévios à execução dos estímulos predatórios
(playbacks) foram executadas observações preliminares, durante as quais o observador identificou as aves presentes no
ponto, bem como seus comportamentos. Também era observado se algum predador estava presente no ponto e o mesmo
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sendo tumultuado. Nesse caso o experimento seria abortado
(esse último cenário não ocorreu durante a coleta de dados).
Após as observações preliminares a vocalização de uma das
espécies teste (Ao, Af ou As) era exibida. As vocalizações
(playbacks) consistiram de 10 min de voz (sendo 30 s de voz
com intervalos de 15 s de silêncio entre eles). Durante os
10 min de exibição do estímulo predatório, tomamos notas
sobre os comportamentos executados pelas aves, com foco
principal no comportamento de tumulto. A mensuração do
tumulto se deu com base na classificação da intensidade do
comportamento. Para isso adotou-se o método de ranks (1
a 7), segundo Cunha (2012), adaptado de Chandler & Rose
(1988) (Tabela 1).
Para medir a intensidade do comportamento de tumulto
usou-se a média do rank máximo (RMi) por indivíduo em
cada um dos eventos de tumulto, em cada um dos pontos
amostrais. Para testar as diferenças entre as intensidades do
comportamento de tumulto, diante de cada um dos tipos de
estímulos predatórios apresentados, valeu-se da frequência
dos mesmos e do teste de Kruskall-Wallis, para o qual foi utilizado R software (R Development Core Team 2008). Foram
analisadas e comparadas também as vocalizações utilizadas
como estímulo predatório.
Foram realizadas seis campanhas, cada qual com duração
de três dias, totalizando 18 dias de amostragem, durante as
quais a vocalização de cada predador foi apresentada trinta
e seis vezes, totalizando 108 experimentos. Para construção
dos estímulos predatórios foram utilizadas apenas as duas
primeiras notas de cada voz de cada espécie, assim o estímulo apresentado era uma repetição dessas mesmas notas
(obedecendo o intervalo internotas original da gravação). As
análises sonoras e edições foram realizadas com o software
Raven Lite (Bioacoustics Research Program 2014).
Resultados e Discussão
Foram registradas 34 espécies de aves tumultuadoras sendo que, 13 (38.23%) tumultuaram o estímulo Ao, 17 (50%)
exibiram tumulto em resposta ao estímulo Af, e 20 (58.82%)
ao estímulo As (tabela 2 e 3). Algumas espécies tumultuaram
mais de um estímulo. Registrou-se um total de 41 eventos de
tumulto em 108 experimentos, 11 durante Ao,15 durante a
exibição do estímulo Af, e 15 em resposta à As.
Durante a condução do experimento, foram observados
92 indivíduos tumultuadores, sendo que 27 tumultuaram
Ao, 29 tumultuaram ao estímulo As e 36 tumultuaram Af.
Poder-se-á ter cometido alguma superestimativa nesses números, uma vez as aves não se encontravam marcadas com
anilhas.
O RM i não apresentou diferença entre os estímulos de diferentes potenciais predadores (Kruskal-Wallis:H= 0.1524, df
= 2, p = 0.9267): 1,33±0,98 (Af), 1,88±1,57 (Ao) e 1,51±1,29
(As) (Tabela 2).
O baixo valor de RM i pode estar relacionado ao fato das
aves não terem sido apresentadas a um estímulo visual, apenas ao sonoro. Isso dificulta a localização da ameaça e impediria condutas mais intensas durante o tumulto, evitando
assim exposição a um risco não localizado. É importante
ressaltar que o estímulo sonoro funciona como estímulo predatório e simula a presença do predador tal qual a apresentação dos estímulos visual e sonoro, não havendo diferença
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na frequência do tumulto em relação à esses tratamentos (ver
Chandler & Rose 1988).
Para todos os estímulos utilizados neste estudo (Af, As e Ao),
Volatinia jacarina foi a espécie que mais participou dos eventos
de tumulto, o que também foi registrado em outros experimentos similares (Cunha 2012, Motta-Junior & Santos-Filho 2012).
A alta resposta de V. jacarina pode estar relacionada à sua abundância nas áreas de Cerrado e por terem seus sítios reprodutivos
e áreas de forrageio em ambientes campestres.
Assim como V. jacarina, as espécies Patagioneas picazuro,
Elaenia sp. e Megarynchus pitangua, foram as únicas espécies
a tumultuarem aos três estímulos. Algumas espécies tumultuaram a dois estímulos: Thalurania furcata, Elaenia flavogaster,
Pitangus sulphuratus e Tyrannus savana tumultuaram Ao e
As, enquanto Phaeomyias murina, Myiarchus sp. e Tyrannus
melancholicus tumultuaram Af e As. As demais espécies tumultuaram apenas a um dos estímulos (Ver Tabela 3).
O fato de algumas espécies reconhecerem A. otus como um
predador pode estar relacionado com a similaridade entre as
frequências das vozes com A. stygius. A frequência dominante da vocalização de Ao e As é a mesma, 0,43 kHz.
A frequência dominante na vocalização de A. flammeus é
similar a outra espécie de Asio sp. de possível ocorrência no
Pesu (A. clamator), contudo essa espécie não fez parte do
presente estudo. A frequência dominante na voz de A. flammeus é 2.32 kHz e para A. clamator é de 2.6 kHz.
O comportamento de tumulto é conhecido para várias espécies de aves. Embora existam indícios de que aves neotropicais
sejam capazes de reconhecer seus predadores e discriminar
o nível de perigo de cada um (Motta-Junior & Santos-Filho
2012, Cunha 2012), as aves parecem não ser capazes de reconhecer espécies não familiares que não representariam um
risco real. Além disso, as aves parecem não possuírem a faculdade de reconhecer diferenças entre espécies alopátricas e
simpátricas, muito próximas filogeneticamente, uma vez que
tumultuaram A. flammeus, que não ocorre na área de estudo,
e A. otus, que não existe no Brasil. Mesmo que algumas espécies apresentem indícios de que o comportamento de tumulto
e reconhecimento de predadores sejam inatos (Cully & Lingon
1976, Shedd 1982, Sordahal 2004), poucos estudos abordam
o tema com predadores desconhecidos ou não familiares (e.g.
Reudink et al. 2007). Por outro lado, a habilidade de reconhecimento de predadores pode não chegar ao nível taxonômico
de espécie, quando se compara elementos congêneres.
Assim, sugere-se que as aves são capazes de reconhecer um
determinado pool de frequências e associam isso a alguns predadores. Em outras palavras, o ‘gatilho’ para o reconhecimento
de um predador parece não ser a voz como um todo, mas um ou
mais elementos específicos na mesma. Mais estudos envolvendo bioacústica do comportamento de tumulto são necessários.
Ainda existem diversas questões não resolvidas sobre como
as aves reconhecem seus predadores, quão competentes são para
reconhecer esses predadores e ainda se seria esse um comportamento inato ou adquirido. Essas são algumas questões ainda por
responder e que despertam enorme interesse, pois permitirão
compreender o enlace evolutivo entre predador e presa.
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Tabela 1. Ranks para medir a intensidade do comportamento de tumulto em aves à presença de um estímulo sonoro da vocalização de um predador e descrição de cada categoria.
Rank

Descrição

1

> 10 - 15 m do aparato sonoro, ave vocalizando e/ou em silêncio.

2

> 5 e ≤ 10 m do aparato sonoro, ave vocalizando e/ou em silêncio, executando (ou não) displays visuais.

3

> 2 e ≤ 5 m do aparato sonoro, ave em silêncio.

4

> 2 e ≤5 m do aparato sonoro, ave vocalizando.

5

≤ 2 m do aparato sonoro, ave em silêncio, sem exibição de displays visuais.

6

≤ 2 m do aparato sonoro, ave vocalizando e/ou exibindo displays visuais.

7

Ataque (voos rasantes sobre o aparato sonoro)

Tabela 2. Resumo das respostas diante de cada estímulo: número de espécies tumultuadoras, número de eventos de tumulto,
número de indivíduos tumultuadores e média do rank máximo (intensidade) - RMi.
Espécies
tumulturadoras

Eventos de tumulto

Indivíduos
tumultuadores

Intensidade do
tumulto (Rmi)

Asio flammeus (Af)

17

15

36

1,33±0,98

Asio otus (Ao)

13

11

27

1,88±1,57

Asio stygius (As)

20

15

29

1,51±1,29

Estímulo
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Tabela 3. Espécies de aves que tumultuaram cada estímulo predatório. Estímulo: Af – Asio flammeus, Ao – Asio otus, As – Asio
stygius. Entre parênteses após o estímulo predatório, o número de registros de tumulto realizado pela espécie em questão para
cada predador.
Espécies
Nome Popular
Estímulo
Columbiformes
Columbidae
Patagioenas picazuro
pombão
Af (2), Ao (1), As (1)
Psittaciformes
Psittacidae
Forpus xanthopterygius
tuim
Ao (2)
Cuculiformes
Cuculidae
Tapera naevia
saci
As (1)
Apodiformes
Trochilidae
Eupetomena macroura
beija-flor-tesoura
Af (1)
Aphantochroa cirrochloris
beija-flor-cinza
As (1)
Thalurania furcata
beija-flor-tesoura-verde
Ao (1) , As (2)
Trochilidae sp. 1
Beija-flor
As (2)
Piciformes
Picidae
Colaptes melanochloros
pica-pau-verde-barrado
Ao (1)
Passeriformes
Thamnophilinae
Herpsilochmus atricapillus
chorózinho-do-chapéu-preto
As (1)
Rhynchocyclidae
Todirostrum poliocephalum
teque-teque
As (1)
Tyrannidae
Elaenia flavogaster
Guaravaca-de-barriga-amarela
Ao (1), As (2)
Elaenia sp.
guaravaca
Af (2), Ao (4), As (1)
Phaeomyias murina
bagageiro
Af (1), As (1)
Myiarchus ferox
maria-cavaleira
As (1)
Myiarchus tyrannulus
maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado
Af (2)
Af (4), As (1)
Myiarchus sp.
Pitangus sulphuratus
bem-te-vi
Ao (2), As (1)
Megarynchus pitangua
nei-nei
Af (5), Ao (1), As (1)
Myiozetetes similis
bentevizinho-de-penacho-vermelho
Ao (2)
Tyrannus melancholicus
suiriri
Af (1), As (1)
Tyrannus savana
tesourinha
Ao (1), As (1)
Hirundinidae
Pygochelidon cyanoleuca
andorinha-pequena-de-casa
Ao (4)
Turdidae
Turdus rufiventris
sabiá-laranjeira
As (1)
Turdus leucomelas
sabiá-barranco
As (1)
Turdus amaurochalinus
sabiá-poca
As (1)
Turdus sp.
sabiá
Af (1)
Thraupidae
Nemosia pileata
saíra-de-chapéu-preto
Af (3)
Lanio pileatus
tico-tico-rei-cinza
Af (1)
Tangara sayaca
sanhaçu-cinzento
Af (1)
Tangara cayana
saíra-amarela
Af (1)
Emberizidae
Volatinia jacarina
tiziu
Af (11), Ao (5), As (6)
Fringillidae
Euphonia chlorotica
fim-fim
Ao (2)
Não identificado
sp. 2
As (1)
sp. 3
Af (1)
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