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lar abundância na estação de Derribadinha
(pouco abaixo de Figueira)”.
Há pouco mais de 20 anos, Haffer
(1985:125) apresentou um mapa com a sua
distribuição geográfica sumarizada, a fim de
A expansão geográfica de espécies inva- indicar táxons não-florestais de distribuição
soras no Brasil, geralmente decorrente da al- disjunta na América do Sul, com base em
teração da paisagem natural, tem sido moti- Short (1975:270); ali constava, para a forma
vo de vários estudos ou notificações (Willis nominal: costa leste do Brasil, do Maranhão
& Oniki, 1987; Alvarenga, 1990; Willis, à Bahia e Espírito Santo (F.n.nengeta).
O que se conhecia, nos anos 70, da distri1991; Sick, 1997; Straube et al., 2006).
Novos registros de uma espécie em uma buição geográfica desse tiranídeo era, de fadeterminada região podem representar mar- to, uma área mais ou menos restrita na recos históricos de uma expansão de sua área gião nordeste do Brasil, incluindo a porção
de distribuição geográfica e, se associados a litorânea e a zona semi-árida da caatinga e, a
outros fatos ligados às alterações ambienta- sul, até a cidade do Rio de Janeiro (vide Trayis, favorecem um melhor conhecimento do lor, 1979), sendo que nesse último estado foi
papel biológico de muitas espécies (Alva- encontrada a partir da década de 1950 (Sick,
renga, 1990). Ainda que sirvam como indi- 1985). Em nota complementar, J. F. Pachecativos cronológicos valiosos de qualidade co (in Sick, 1997) adiciona: “A expansão de
ambiental, essas informações são ainda inco- sua distribuição continua ocorrendo para o
muns na literatura que, em geral, converge sul. Em 1980 atingiu o litoral de São Paulo
(Willis, 1991), em 1983 o sul de Minas Gerapara espécies exóticas e sua proliferação.
Fluvicola nengeta, um tiranídeo com du- is, Guaxupé (J.F.Pacheco) e, em 1985, o vaas populações disjuntas provavelmente bem le do Paraíba paulista (Alvarenga 1990)”.
Os registros mais antigos para o Estado de
diferenciadas (Ridgely & Greenfield, 2001;
Fitzpatrick, 2004), é tido como original- São Paulo são de autoria de Willis & Oniki
mente ocorrente no nordeste do Brasil (for- (2003): 1980 no município de Ilhabela, 1982
ma nominal), bem como oeste do Equador e em Rio Claro e Itirapina, 1983 em Ubatuba,
noroeste do Peru (F.n.atripennis). Não obs- 1984 em Sales Oliveira e 1987 em Itirapuã.
tante, ao longo do tempo, a própria literatura Posteriormente, já na década de 90, foi enornitológica já apresenta indicativos claros contrada em diversas outras localidades disde tratar-se de um caso evidente de expan- tribuídas por todo o estado (Willis & Oniki,
1993, 2003; Olmos, 1996; Dias, 2000; Vielsão de distribuição a sul.
Pinto (1944) que, em seu catálogo, baseou liard & Silva, 2001; observações inéditas do
a distribuição da espécie na literatura anteri- Centro de Estudos Ornitológicos per L.F.de
or a 1940, adicionou novos registros para a A.Figueiredo in litt., 2007).
Não mencionada em extensa revisão da
espécie, antes apenas conhecida do Maranhão à Bahia: “Natal (Rio Grande do Nor- avifauna paulistana organizada com inforte), Cabedêlo (Paraíba), rio Piracicaba e rio mações obtidas até 1986 (Argel-deDoce (Minas Gerais), são registros de mi- Oliveira, 1987), a espécie apenas foi ali locanha observação pessoal. O passarinho, que é lizada em abril de 1993 (Lo, 1994), pouco
comum, de modo geral, em toda a faixa lito- depois de ter sido constatada na região de
rânea do nordeste a partir da Baía, não cons- Campinas (setembro de 1991) e vários outa ter sido antes notificado no estado de Mi- tros locais do interior de São Paulo, onde
nas Gerais, onde, pela viagem que fiz em sua expansão “parece consolidada” (Lima
agosto e setembro de 1940, vi-os vezes vári- & Aleixo, 2000; Braga, 2000; Figueiredo &
as, nas margens do rio Doce, e com particu- Lo, 2000).
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No Paraná, apesar de um esforço de pesquisa ornitológica acentuado durante toda a
década de 80 e a primeira metade da década
de 90, essa espécie não contava com nenhum indício de ocorrência (Scherer-Neto
& Straube, 1995) até que Scherer-Neto &
Carrano (1998) a assinalaram para o município de Guaraqueçaba, mediante um contacto visual obtido em 1997.
Com base nesse panorama difuso, mas
bastante esclarecedor quanto à expansão da
área de ocorrência da espécie, apresentamos, no presente estudo, novas informações
sobre sua presença no estado do Paraná e algumas regiões adjacentes, contribuindo para o conhecimento da cronologia deste interessante processo de colonização.
REVISÃO DE REGISTROS NO
PARANÁ E COMENTÁRIOS
1. RIO PARANAPANEMA (22°57'43"S,
50°13'46"W; alt. 370 m), município de Andirá. Dois exemplares, depositados no Museu
de História Natural Prof. Luiz Trajano da Silva (Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio/FAFICOP), sendo uma fêmea adulta
(MHNLTS-483) e um macho imaturo
(MHNLTS-484), foram coletados em 8 de
dezembro de 1984. Esses registros, valiosos
por constituirem-se de documentação da espécie no estado do Paraná, foram omitidos
por Scherer-Neto & Straube (1995) por simples desconhecimento de sua existência.
Comentário adicional: Segundo João A.
Galdino (2007, in litt.), trata-se de uma espécie que tornou-se comum naquela região.
Entre março de 1993 e dezembro de 1994, porém, Marcos A. Raposo (2007, in litt.) não a
registrou ao longo do Rio Paranapanema (adjacências de Andirá) nos quase 25 dias de esforço amostral despendido naquela região (vide também Raposo et al., 1994). Tampouco
Bornschein & Reinert (2000) a localizaram
em inventários levados a efeito no adjacente
município de Cornélio Procópio em 1998.
2. TAGAÇABA DE CIMA (25°13'18"S,
48°27'35"W; alt. 6 m), município de Guara33

queçaba: 21 de junho de 1997: “dois indivíduos deslocando-se continuamente no solo,
entre diversas poças d'água, no interior de
um curral ocupado por gado doméstico
(25°12'S; 48°33'W)” (Scherer-Neto & Carrano, 1998). O local é uma fazenda de búfalos
(Fazenda Tagaçaba), situada na estrada que
dá acesso a Tagaçaba de Cima, a cerca de 2
km da Rodovia Antonina-Guaraqueçaba
(P.Scherer-Neto, in litt., 2007).
Comentário adicional: Todo o perímetro
compreendido pela chamada Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba tem sido visitada e pesquisada por diversos ornitólogos
desde os anos 80, quando P.Scherer-Neto realizou os primeiros inventários na região;
não há nenhuma indicação da ocorrência da
espécie até a data apresentada o que, pela importância da descoberta, resultou na publicação detalhada do registro.
3 . R I O PA R A N Á ( 2 4 ° 0 4 ' 1 3 " S ,
54°14'54"W; alt. 218 m), município de Guaíra. Um indivíduo foi observado por AUF em
27 de junho de 2001, na margem esquerda
do Rio Paraná, em um pequeno alagado, no
início da Ponte Ayrton Senna (Alberto
Urben-Filho, in litt., 2007).
Comentário adicional: Uma ampla coletânea de espécies registradas em todo o noroeste do Paraná (entre a década de 1930 e o
ano de 1994) foi organizada por Straube et
al. (1996); Fluvicola nengeta não é citada.
4. ESTRADA DA PRAINHA (25°25'33"S,
48°52'44"W; alt. 33 m), município de Morretes. AUF, em novembro de 2002, observou um indivíduo no meio do pasto de uma
fazenda de criação de bubalinos, se deslocando pelo solo entre poças de água formadas pelo pisoteio do gado.
Comentário adicional: Entre os anos de
1986 e 1989, esse mesmo local foi visitado
por diversas ocasiões (n=35 dias de campo)
para inventário de avifauna e a espécie não
foi ali localizada (Straube, 2003). Muitos outros pesquisadores realizaram observações
não sistematizadas no mesmo local, também sem registro positivo.
5. ESTÂNCIA PATRIAL (23°22'26"S,
51°14'12"W; alt. 575 m), município de Londrina: 3 de abril de 2004. EWP e Leonardo
W.Patrial visualizaram um único indivíduo
às margens de um banhado com taboa
(Typha dominguensis), adjacente a uma pequena represa, um pasto sem uso e algumas
edificações.
Comentário adicional: O terço final da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi, incluindo
consideráveis extensões do município de
Londrina, foram inventariados desde o fim
da década de 1970 por meio de P.Westcott e,
posteriormente, continuam sendo estudadas
por L.dos Anjos e vários outros (Anjos &
Schuchmann, 1997; Anjos et al., 1997;
Anjos, 2001; Westcott et al., 2002); não há
34

FIGURA 1. Fluvicola nengeta fotografada (por acoplamento de câmera fotográfica digital em
binóculo) por Leonardo Rafael Deconto no Parque Barigüi (Curitiba) em 28 de maio de 2006
(acima, à esquerda) e visão geral deste logradouro, localizado na região noroeste de Curitiba e
formado por uma extensa área de floresta, lago artificial, edificações e estrutura para lazer
(acima, à direita). Abaixo: detalhe do ambiente onde a espécie foi observada.

nenhum indicativo da presença da espécie
nessas obras.
6. PONTE SOBRE O RIO MORATO
(25°11'55"S, 48°18'05"W; alt. 8 m), estrada de
acesso à Reserva Natural Salto Morato, município de Guaraqueçaba. Em uma ocasião entre
os dias 20 e 28 de setembro de 2004, Vítor de
Q.Piacentini (2006, in litt.) observou um indivíduo da espécie em um pasto utilizado por bubalinos. Nas imediações deste mesmo local,
em mesmas condições, Marco Aurélio-Silva
(in litt., 2007) e Renata Cunha observaram a espécie em 2 de janeiro de 2007 (vide comentário adiante na localidade seguinte).

7 . R E S E RVA N AT U R A L S A LTO
MORATO (25°10'35"S, 48°17'46"W, alt.
35 m), município de Guaraqueçaba. Em 8
de março de 2005, Vítor de Q.Piacentini
(2006, in litt.) observou um indivíduo pousado no telhado do Centro de Visitantes da
referida reserva, já próximo das margens do
Rio Morato; a ave em seguida voou a montante do rio, portanto adentrando consideravelmente o interior da reserva.
Comentário adicional: Essa reserva teve
sua avifauna inventariada entre os anos de
1989 e 2003 (39 dias de campo: Straube &
Urben-Filho, 2005) e, posteriormente, entre

Atualidades Ornitológicas On-line Nº 137 - Maio/Junho 2007 - www.ao.com.br

novembro de 2004 e outubro de 2005 (63 dias de campo: Piacentini, 2006); foi apenas
durante uma única ocasião, durante esse último estudo é que a espécie foi localizada (vide também Straube et al., 2006).
8. FOZ DO RIO ANHUMAS, na margem esquerda do Reservatório da UHE-Ourinhos
(Rio Paranapanema) (23°06'18"S,
49°47'27"W, alt. 420 m), município de Ribeirão Claro. AUF e Arthur Bispo registraram
a espécie em fevereiro, agosto e novembro
de 2006 e fevereiro de 2007, nas proximidades de uma edificação à beira deste reservatório, que foi formado em 2005.
Comentário adicional: Antes do enchimento do reservatório, a área havia sofrido
exploração comercial de areia e, atualmente,
encontra-se bem próxima da linha d'água da
represa. Embora possa ter sido subestimada,
a espécie não foi registrada em duas campanhas realizadas para o mesmo local em outubro de 2004 e novembro de 2005 (FCS, AUF,
Arthur Bispo, Vítor de Q.Piacentini).
9. PARQUE BARIGÜI (25°25'35"S,
49°18'40"W; alt. 911 m), município de Curitiba: 28 de maio de 2006, um indivíduo freqüentando e forrageando à beira do grande
lago existente neste parque municipal da região noroeste de Curitiba (LRD, Figura 1).
Comentário adicional: Embora não propriamente sistemáticos e não devidamente
publicados, vários estudos de inventário avifaunístico foram realizados neste importante logradouro curitibano, primeiramente
por P.Scherer-Neto e vários colaboradores,
depois por Krul & Moraes (1992, 1993) e
atualmente por LRD e equipe do Projeto
Aves de Curitiba, liderada por AUF. A espécie não foi registrada em nenhuma ocasião
anterior (vide COA, 1984; Luçolli & Koch,
1993).
10. PONTAL DO SUL (25°34'19"S,
48°20'55"W; alt. 0 m), município de Pontal
do Paraná: 1° de março de 2007, um indivíduo foi observado entre a vegetação das dunas e a restinga das imediações do Centro de
Estudos do Mar (Universidade Federal do
Paraná) (Luiz Mestre, in litt., 2007).
Comentário adicional: Não há registro da
espécie para essa região litorânea ou outras
áreas próximas em pelo menos três longos esforços de levantamento ornitofaunístico ali realizados entre 1982 e 1997 (Straube, 1990;
Moraes & Krul, 1993, 1995; Bornschein &
Reinert, 1997; Bornschein et al., 1993).
11. BRASÍLIA (25°32'29"S e 48°18'09"W;
alt. 0 m), Ilha do Mel, município de Pontal
do Paraná: 10 de abril de 2007, um único indivíduo em intensa atividade de forrageamento, ocupava os meandros de um pequeno riacho influenciado por marés, durante a
baixa-mar; 23 de abril de 2007, possivelmente o mesmo indivíduo foi observado no
mesmo local e sob idênticas condições e fo-

FIGURA 2. Fluvicola nengeta fotografada (por acoplamento de câmera fotográfica digital em
binóculo) por Maria Cecília Vieira-da-Rocha em Brasília - Ilha do Mel (Pontal do Paraná)
em 22 de abril de 2007 (acima); visão geral do ambiente de registro, mostrando o Farol das
Conchas ao fundo e por imagem de satélite, com detalhe para o local do flagrante (abaixo).

tografado, nas últimas horas do dia (FCS e
Maria Cecília Vieira-da-Rocha).
Comentário adicional: P.Scherer-Neto e
colaboradores, que inventariaram vários setores da Ilha do Mel desde a década de 80,
não obtiveram nenhuma indicação de ocorrência da espécie; também não há qualquer
menção da espécie nos estudos de Moraes
(1990, 1991, 1992)
12. ZOOLÓGICO (25°33'45"S,
49°13'55"W; alt. 870 m), município de Curitiba: 13 de abril de 2007, dois indivíduos foram observados nas margens das lagoas existentes no interior do zoológico municipal
(Pedro Scherer-Neto, in litt., 2007).
Comentário adicional: A extensa região
de várzeas do Rio Iguaçu na porção sudeste
do município de Curitiba, tem sua avifauna
levantada desde 1984 e estudos nesse sentido prolongam-se até os dias de hoje por vários estudiosos, inclusive no exato local onde
se deu o registro (P.Scherer-Neto, in litt.,
2007). Não há dúvida de que esse é o único
contacto com F.nengeta em toda essa região
e, até o presente, não pôde ser replicado.
REGISTROS MARGINAIS
ADICIONAIS
Informações sobre a ocorrência da espécie em regiões adjacentes ao território paranaense são especialmente úteis na compreensão dos processos de colonização e, in-
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clusive, nas respectivas datações. Constam,
na literatura, as seguintes localidades da
Argentina e Paraguai, próximas aos limites
paranaenses, onde a espécie já foi encontrada (Figura 3):
• PARQUE PROVINCIAL ESMERALDA
(26°53'S e 53°52'W; alt. 500 m), San Pedro
(Província de Misiones, Argentina): um indivíduo foi observado e filmado por Krauczuk
et al. (2003) em 20 de março de 2002, no jardim do destacamento de guarda-parques daquela unidade de conservação.
• PARQUE PROVINCIAL MOCONÁ
(27°09'S, 53°54'W; alt. 350 m), San Pedro
(Província de Misiones, Argentina): em 19
de outubro de 2005, Alejandro Bodrati, visualizou um indivíduo nos arredores das residências deste parque, junto a outras espécies
que aproveitavam-se de uma revoada de cupins para forragear (Klavins & Bodrati, no
prelo).
• ESTÂNCIA SAN BLAS (24°38'S,
55°31'W; alt. 290 m) (Departamento de Caaguazú, Paraguai): Juan Klavins observou um
indivíduo em 10 de junho de 2003 quando
ocupava a vegetação aquática de um pequeno
riacho e também as adjacências, onde frequentava pequenos arbustos (Klavins & Bodrati, no prelo). Esse registro, embora confiável, foi considerado pendente para o Paraguai
por falta de documentação (Guyra Paraguay,
2004:163). Em julho de 2007, Hugo del Cas35

tillo observou e fotografou um indivíduo na
localidade de San Antonio (Departamento
Central), consistindo de informações adicionais sobre sua presença no Paraguai.
Além desses registros, foi possível obter
outros que, em adição, vem a somar-se ao conhecimento da sua distribuição geográfica:
• RIO RIBEIRA (24°39'18"S, 48°51'04"W;
alt. 170 m), município de Itaoca (estado de
São Paulo). Em 26 de maio de 2004, AUF e
FCS registraram dois indivíduos no telhado
e imediações de um pequeno curral destinado ao abrigo de gado bovino; neste local havia um solo lamacento, decorrente do pisoteio dos bois, onde formaram-se pequenas
poças de água, em idêntica situação à relatada anteriormente. As aves pareciam sedentárias ao local, usando o telhado da edificação e permanecendo nos arredores, onde forrageavam ativamente. Esse local situa-se a
poucos metros do Rio Ribeira, que faz divisa entre os estados de São Paulo e Paraná
(município de Adrianópolis).
• PORTO DE CUBATÃO (24°58'28"S,
47°56'44"W; alt. 5 m), município de Cananéia (estado de São Paulo). José "Zeco" J.V.
Carvalho (in litt., 2007) informa a visualização e registro fotográfico de dois indivíduos
da espécie em um telhado de residência em 7
de janeiro de 2006. Na mesma data observou
e fotografou a espécie freqüentando o solo
exposto e emaranhado de raízes de área estuarina, próxima de um manguezal.
• LAGO DA FEIRA AGROPECUÁRIA E
INDUSTRIAL DE OURINHOS (FAPI)
(22°58'17"S, 49°51'09"W, alt. 414 m), município de Ourinhos (estado de São Paulo). Ricardo Zabotini (in litt., 2007) obteve documentação fotográfica (8 de abril de 2007) de
dois indivíduos às margens daquele lago onde, segundo consta, a espécie é comum.
REGISTROS NO
MATO GROSSO DO SUL
Curiosamente, visto suas particularidades
climáticas e de disponibilidade de ambientes aquáticos, Fluvicola nengeta não havia até então - sido registrada no Estado do Mato Grosso do Sul, tampouco em nenhuma
das regiões do domínio do Pantanal (cf. Tubélis & Tomás, 2003), em cujo perímetro encontram-se ambientes concordantes com
aqueles exigidos pela espécie. Entretanto,
foi-nos possível colher as seguintes localidades de ocorrência:
1. FAZENDA CAIMAN (19°57'15"S,
56°18'16"W; alt. 115 m) (município de Miranda). Em data não anotada do ano de
2004, Cassiano Zaparoli e Armando do Nascimento observaram um indivíduo a cerca
de 1 km a norte da sede da Fazenda. Ocupava uma caixa de contenção pluvial à beira de
uma estrada, onde entremeavam-se campos
inundados e capões de floresta estacional.
36

FIGURA 3. Localidades de registro de Fluvicola nengeta mencionadas no texto, tanto as obtidas
no Paraná (círculos vermelho), quanto em outros estados e países limítrofes (círculos azuis).

deos estudados por esses autores, F.nengeta
e M.rixosa distinguiram-se das demais não
somente por forragearem quase que exclusivamente no solo, mas por fugirem ao padrão
sally-strike, praticado pela maior parte dos
integrantes desta família.
Destacaram-se também como as espécies
mais generalistas quanto ao substrato explorado e, marcadamente, por atacar presas pouco distanciadas (menos de 2 metros de distância), configurando-se como verdadeiras
exceções ao grande grupo pesquisado (Gabriel & Pizo, 2005).
Esses detalhes comportamentais definem
a presença de F.nengeta em locais abertos,
com presença de corpos d'água de correnteASPECTOS BIOLÓGICOS DA
za pouco acentuada e que formam ambienEXPANSÃO DE DISTRIBUIÇÃO
tes de solo exposto nas margens, definição
Fluvicola nengeta, na sua área nordestina generalizadamente adequada ao seu hábitat
de ocorrência, habita os mais variados ambi- preferencial. Incluem-se as margens de peentes, com preferência por paisagens com quenas lagoas e açudes artificiais rurais ou
vegetação herbácea e arbustiva (Carlos et urbanos, com freqüência associados a locais
al., 2000); também ocorre em pastos, áreas de prática agrícolas intensivas como canavide agricultura, capoeiras e outras paisagens ais e arrozais; também há pelo menos um reabertas, também urbanas. Tal como sua con- gistro em manguezais (Willis, 1991).
genérica F.albiventer, necessita da presença
Em algumas situações - o que se configude cursos d'água, mesmo poluídos ou eutro- ra como algo novo na ocupação de ambienfizados, onde comumente instala seus ni- tes - a espécie aproveita-se de micronhos (Pacheco & Simon, 1995).
hábitats pouco triviais, como pequenas poConforme indicado por Carlos et al. ças formadas pelo pisoteio de gado, onde se
(2000), a ocupação dos variados hábitats dis- acumula água da chuva, bem como urina e
poníveis na área de ocorrência de F.nengeta fezes destes animais, o que atrai pequenos inpode ser definida pelas táticas de forragea- setos voadores que são, em regra, a base da
mento e preferências de sítios para nidifica- alimentação da espécie.
ção. Nesse sentido, a sua expansão pelo sul
O processo de alteração da paisagem flodo Brasil deve ter sido favorecida por al- restada no sul do Brasil, a partir do Estado
guns detalhes etológicos, uma vez que as téc- do Paraná, propiciou condições perfeitas panicas de forrageamento de aves são influen- ra o avanço meridional das populações de
ciadas pela complexidade estrutural dos am- Fluvicola nengeta oriunda de regiões de mebientes circum-adjacentes ocupados (Ga- nores latitudes; a espécie tem acompanhado
briel & Pizo, 2005). Dentre todos os tiraní- o processo de “desertificação antrópica”
Cabe ressaltar que essa fazenda, onde funciona uma das pousadas mais famosas do Pantanal, os guias realizam observação de aves
quase que diariamente desde 1991 e desde
então não se tinha nenhuma notícia da espécie naquele local; tampouco foi avistada novamente. O registro encontra-se publicado
em Melo (2006).
2. FAZENDA AGUAPÉ (20°05'40"S,
55°57'52"W; alt. 130 m) (município de Miranda). Segundo Édson Endrigo (2007, in
litt.), a espécie é observada regularmente
desde 2003 freqüentando as adjacências da
pousada ali instalada, em especial os arredores da piscina.
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(Willis, 1991) do sudeste e, aos poucos, está
atingindo regiões mais meridionais. Um apanhado resumido de alguns registros, considerando os anos em que foram obtidos e a
respectiva latitude encontra-se na Tabela 1.
Cabe lembrar, porém, que sua natureza hidrófila é um certo limitante a esse fenômeno, em particular em regiões mais secas do
norte e noroeste do Estado do Paraná, onde
há pequena pluviosidade e a umidade relativa do ar média é baixa. Em algumas situações, F.nengeta pode ter se aproveitado da
expansão de lâmina d'água e dos ambientes
ribeirinhos associados com a formação de reservatórios de usinas hidrelétricas. Não é o
indica a sua presença em Andirá, quinze
anos antes da formação da UHE-Canoas II,
porém, há indícios de que isso tenha ocorrido em outros locais como as represas da Itaipu e da UHE-Ourinhos.
Uma situação muito semelhante foi observada por sua congenérica F.albiventer,
cuja ocorrência em território paranaense
nos anos 80 (Scherer-Neto & Straube, 1995)
não deixa nenhuma dúvida de uma relação
com a formação do reservatório de Itaipu, fato largamente documentado por estudiosos
que atuaram naquela época nas margens brasileira e paraguaia do Rio Paraná. Nesta última, F.albiventer foi apenas localizada em
meados da década de 80, embora toda a região tenha sido inventariada sistematicamente desde 1978 (N.Pérez e A.Colmán, in
litt., 2006).
Outro aspecto relevante diz respeito ao recente contacto com a espécie na Ilha do Mel
(litoral do Paraná), que aponta para uma ocupação insular. O local onde se deu o registro
situa-se a cerca de 5,5 km do continente e,
apesar do pequeno potencial de vôo, é aceitável que realize excursões de averigüação
antecedendo seu estabelecimento e aclimatação em determinadas regiões. Isso concorda, inclusive, com algumas situações em foi
registrada (p.ex. Curitiba), nas quais os contactos foram de apenas um ou dois dias e,
não obstante outros esforços tenham sido feitos para localizá-la novamente, pode-se supor que a população não se estabeleceu localmente, ao menos por enquanto.
Ainda mais interessantes são os registros
acidentais no Pantanal do Mato Grosso do
Sul, onde os ciclos pluvial-fluvial apresentam acentuada sazonalidade, alternando períodos com enorme disponibilidade de espaços aquáticos e outros de considerável estiagem. É provavelmente devido a essa configuração climática que a espécie ocorra de
forma apenas pontual ou em constante movimentação pelos vários setores pantaneiros,
em obediência a tais oscilações; de fato, a espécie não é citada na ampla revisão da avifauna do Chaco, preparada por Short (1975).
Merece registro o fato da espécie estar per-

TABELA 1. Registros mais antigos de ocorrência de Fluvicola nengeta em algumas localidades do sudeste sul do Brasil, Paraguai e Argentina (entre 22°00' e 27°30'S), considerando-se os anos dos flagrantes (entre 1980 e 2007) e a respectiva latitude (Fontes: 1. Lo,
1994; 2. Alvarenga, 1990; Sick, 1997; 3. Lima & Aleixo, 2000; 4. Braga, 2000; 5. Willis &
Oniki, 2003; 6. Krauczuk, 2003; 7. Bordati & Klavins, no prelo; 8. este estudo.

feitamente instalada na Fazenda Aguapé
(Miranda) onde, pela presença de uma pousada, freqüenta regularmente a piscina deste
estabelecimento, situação pouco apontada
na literatura técnica mas que se encaixa perfeitamente no padrão de utilização de hábitats conhecido para a espécie.
Há para Fluvicola nengeta uma curiosa coincidência do que fôra verificado para Eupetomena macroura (Straube et al., 2006; Chebez et al., 2006) no tocante às localidades de
registro recentes na porção meridional de suas distribuições. Ambas foram localizadas na
área da Província de Misiones que é adjacente ao Brasil e em uma vasta extensão oriental
do Estado do Paraná. No caso do beija-flor citado, a expansão progrediu consideravelmente para sul atingindo a divisa dos estados
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para
Fluvicola nengeta contudo, pode haver uma
limitação climática, visto que as localidades
onde encontra-se perfeitamente aclimatada
concordam com uma larga faixa que contorna o planalto meridional brasileiro a norte,
leste e oeste. Os dois únicos registros obtidos
no planalto das araucárias foram colhidos em
Curitiba, que situa-se na borda oriental dessa
conformação orográfica e, além disso, os indivíduos observados não mais foram localizados posteriormente.
Considerando-se uma distribuição mais
abrangente, registros ao longo das várzeas
sul-matogrossenses do Rio Paraná, nas adja-
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cências do Parque Nacional do Iguaçu (cf.
Straube & Urben-Filho, 2004; Straube et al.,
2004) e mesmo de uma forma mais extensa
em ambas as margens do Reservatório de Itaipu (cf. Pérez & Colmán, 1995a, 1995b) são
esperadas em futuro próximo. É, de fato, por
essa via que a espécie deve ter se utilizado para atingir o interior do Paraguai e a região de
Misiones (Argentina), acompanhando o processo extensivo de antropização das florestas estacionais do nordeste e oeste de São Paulo e, muito provavelmente, pelo sul do Mato Grosso do Sul. Desta forma, parece ter criado duas frentes divergentes de expansão
(cf. Braga, 2000), contornando as regiões mais frias e de maiores altitudes do Planalto Meridional Brasileiro aproveitando-se de zonas
fortemente antropizadas, nas quais a paisagem predominantemente florestal foi substituída por ambientes abertos, especialmente
agropastoris.
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