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Abstract:
Observations on the bathing behavior of Augastes scutatus (Temminck, 1824) were conducted in two localities of 'campos rupestres'
from Minas Gerais, southeastern Brazil: Bocaina river fall (Serra do Caraça) and APA Felício, in September 2004. Birds were observed in a river fall and in a small stream, respectively. These hummingbirds certificated
that no intruder was entering in these territories, taking all precautions by flying around.
They spear dived their tails into water against
the water curse, spreading the tail over the surface, shaking the water through their bodies.
After the bath, in Bocaina river fall, we saw
this hummingbird perched in a shrub, cleaning the bill with its own foot, probably taking off some pollen from plants. During our
observations, we saw an individual attacking
another hummingbird that entered in its territory. This kind of behavior presents some in-

Figura 1 – Indivíduo de Augastes scutatus
descendo em vôo de libração, na lâmina d'água
da cachoeira da Bocaina, na Serra do Caraça
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Figura 2 – Indivíduo de Augastes scutatus
voando na altura da lâmina d'água, utilizando
as retrizes como um leme contra a correnteza

formation on the species biology, natural history and habitat preferences, which can be
used for the conservation of this endemic species, in danger by mining activities in 'campos rupestres', principally in the Quadrilátero
Ferrífero (southern Espinhaço Range).
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para esse tipo de problema é a identificação
pelo tipo de comportamento apresentado pelo macho e fêmea. O macho possui hábito
territorialista, defendendo manchas de recursos florais, e empoleirando-se em arbustos para emitir vocalizações agonísticas contra intrusos. Ao contrário, a fêmea utiliza rotas de alimentação (“trapliner”) para evitar o
dispêndio de energia em encontros agonísticos e vocalizações, não defendendo áreas
com recursos (VASCONCELOS, 1999;
VASCONCELOS & LOMBARDI, 2001).
Ao longo da Cadeia do Espinhaço, essa espécie pode ser avistada entre 1.000 e 2.050 m
de altitude, visitando arbustos e herbáceas como: Stachytarpheta glabra (Verbenaceae),
Eremanthus crotonoides (Asteraceae), Psittacanthus robustus (Loranthaceae), Vochysia
sp. (Vochysiaceae), Barbacenia flava e Barbacenia sessiflora (Velloziaceae) (RUSCHI,
1962; 1982; VASCONCELOS, 1999;
VASCONCELOS & LOMBARDI, 2001;
VASCONCELOS & MELO JÚNIOR,
2001). Estudos demonstram a existência de
interações agonísticas entre A. scutatus e Eupetomena macroura nas áreas de campos rupestres, na defesa de flores de Psittacanthus
robustus (Loranthaceae), onde o primeiro foi
expulso da área em todos os encontros agonísticos relatados (VASCONCELOS, 1999;
GUERRA & ALVES, 2006).

Introdução
O beija-flor-da-gravata-verde (Augastes
scutatus) encontra-se distribuído na Cadeia
do Espinhaço, ocorrendo desde a região de
Congonhas e Ouro Branco (porção meridional) até o município de Grão Mogol, situado
na porção norte do estado de Minas Gerais
(VASCONCELOS et al., 2006). A descoberta da distribuição geográfica do gênero Augastes no Brasil, ocorreu após o estudo do
material coletado por Emil Kaempfer em
Materiais e Métodos
1928 depositado no American Museum of
A Reserva Particular do Patrimônio NatuNatural History de Nova York, e pela excur- ral do Caraça (RPPN-Caraça) está situada
são efetuada por Augusto Ruschi na Cadeia
do Espinhaço, quando foram definidas as distribuições de A. scutatus para Minas Gerais e
de A. lumachella para a Bahia (RUSCHI,
1962; GRANTSAU, 1967). Entretanto, trabalhos recentes demonstram certas restrições
na distribuição ao norte de A. scutatus, apontada por Augusto Ruschi (RUSCHI, 1962;
1982), por meio do exame de material coletado e depositado em coleções nacionais e européias (VASCONCELOS et al., 2006).
Embora essa espécie apresente dimorfisFigura 3 – Indivíduo de Augastes scutatus
mo sexual, torna-se difícil evidenciá-la pelo batendo a ponta das retrizes contra a correnteza,
padrão de cor. Uma alternativa encontrada
levantando pingos d'água sobre o corpo
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na porção meridional da Cadeia do Espinhaço, nos municípios de Catas e Santa Bárbara, Minas Gerais. Essa área pertence à Congregação da Missão e abrange áreas de Mata
Atlântica montana, nas partes mais baixas
(750-1.300 m), e vegetação rupícola típica
dos campos rupestres, situada na porção superior, especialmente entre 1.100 e 2.072 m
(VASCONCELOS, 2000). Nessa região,
são encontradas espécies vegetais típicas
dos campos de altitude (Chusquea pinifolia)
e matas nebulares, apresentando semelhanças fisionômicas com os páramos da Cordilheira dos Andes (SICK, 1997; SAFFORD,
1999; VASCONCELOS, 2000). Nesta localidade, as observações foram conduzidas na
cachoeira da Bocaina, em 27 de setembro de
2004, situada no município de Catas Altas
(20º05'S - 43º28'W).
A Área de Proteção Ambiental Felício
(APA Felício) localiza-se no município de
Felício dos Santos (18º10'S - 43º17'W), na
porção central da Cadeia do Espinhaço, possuindo formações vegetacionais do tipo savânicas, campestres e uma grande área florestal conhecida como Mata do Isidoro (altitude
média: c.1.321 m), onde foram conduzidas
as observações, também no período de 30 outubro de 2004. O presente estudo de campo
foi conduzido com o auxílio de binóculos
8x40, sendo as observações realizadas de forma oportunística durante estudos de levantamento da flora e da fauna dessa área.

Figura 4 – Foto do córrego onde Augastes scutatus foi observado tomando banho na APA Felício
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