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The ‘King-of-the-manakins’ is a natural hybrid between Helmeted Manakin Antilophia galeata and
Blue Manakin Chiroxiphia caudata, and occurs in areas where populations of these two species are
in contact. Two visits were made to Corumbataí, São Paulo, to obtain new information about an
example of this hybrid’s behaviour and morphology. The hybrid consumed Miconia langsdorffii
fruits and its displays were similar to those of Blue Manakin at a lek.
O ‘rei-dos-tangarás’ é um híbrido natural entre o
soldadinho Antilophia galeata e o tangará
Chiroxiphia caudata que ocorre em áreas onde há
contato entre as populações destas duas espécies6.
Segundo Sari et al.3, com base na análise genética
de dois exemplares, a espécie parental de sexo
feminino deste híbrido foi A. galeata e a espécie
parental do sexo masculino foi C. caudata. Em 3 de
setembro de 2005 foi localizado um ‘rei-dostangarás’ em um fragmento de cerradão no
município de Corumbataí, estado de São Paulo
(22º15’S 47º00’O), caracterizado pela coloração
predominantemente negra com píleo e crista de
coloração vermelho-escarlate, sendo que esta crista
apresentava tamanho bem menor que a crista de
machos adultos de A. galeata. A coloração
vermelho-escarlate estendia-se até parte do dorso e
as escapulares formavam uma borda mais externa
verde e uma borda mais interna amarela, aproximadamente de mesma largura1.
Nos dias 6 e 27 de outubro de 2006 foram
realizadas novas expedições ao mesmo fragmento
de cerradão, com o objetivo de obter novas
informações sobre o comportamento e a morfologia
do possível indivíduo de ‘rei-dos-tangarás’
registrado anteriormente por Gussoni et al.1.
Em 6 de outubro de 2006, por volta das 09h00,
um ‘rei-dos-tangarás’, provavelmente o mesmo
indivíduo descrito por Gussoni et al.1, foi localizado
próximo ao local da descoberta de 2005. No entanto,
algumas diferenças na plumagem foram
detectadas: a coloração amarela das escapulares
restringia-se a uma pequena faixa mais interna,
sendo a faixa verde mais externa muito mais
evidente em ambas as asas, em relação ao híbrido
descrito por Gussoni et al.1 (Fig. 1). As retrizes
centrais apresentaram-se alongadas, como descrito
em outros ‘reis-dos-tangarás’2,4,6 e, como observado
no ano anterior, o topete apresentou-se pouco
evidente. Conforme registrado em 2005, o indivíduo
reagiu positivamente ao playback da vocalização de
A. galeata. Nessa mesma manhã, por volta das
10h00, foi possível observar o indivíduo
alimentando-se de frutos verdes de Miconia langs-

dorffii (Melastomataceae), a 8 m acima do solo.
Para isso, partia de poleiros secos a aproximadamente 6 m acima do solo e capturava os frutos em
vôo, pousando em poleiro diferente do inicial. A
distância de vôo do poleiro inicial ao fruto e do fruto
ao poleiro seguinte era de aproximadamente 50 cm.
Esta estratégia de forrageamento foi observada três
vezes, após o que voou.
Durante uma nova expedição, em 27 de outubro
de 2006, o indivíduo híbrido encontrava-se no
mesmo local da expedição anterior. Entre 06h00 e
09h30 foram realizadas novas observações do
comportamento deste indivíduo. Em mais de uma
ocasião foi observado o ‘rei-dos-tangarás’ realizando
um display semelhante ao executado por indivíduos
de C. caudata durante o lek desta espécie. Nesta
exibição, o híbrido saltava curtas distâncias em um
mesmo galho, ou de um galho horizontal a outro,
não atingindo mais do que 3 cm de altura. Também
foi observado, em duas exibições diferentes (a 1,5 e
2,5 m acima do solo), o indivíduo saltando como faz
C. caudata, em pequenos vôos pairados. Durante
estes vôos emitia uma vocalização semelhante a de
C. caudata descrita por Sick5 como um ronronar
ondulante monótono. Ao final de dois displays
observados, o ‘rei-dos-tangarás’ emitiu o tic-tic-tic,
executando um vôo pairado, com o dorso arqueado e
batendo rapidamente as asas, assim como ocorre no
final do lek de C. caudata descrito por Sick5. Em
várias ocasiões foi observada uma fêmea de A.
galeata próxima ao híbrido, enquanto este
vocalizava e/ou realizava o display descrito,
indicando tentativas do ‘rei-dos-tangarás’ em atrair
fêmeas. Os dados coletados nas expedições
realizadas indicam a existência, no local, de pelo
menos dois machos adultos, um macho jovem e três
fêmeas de A. galeata, além de inúmeros indivíduos
machos e fêmeas de C. caudata.
Em Minas Gerais, Vasconcelos et al.6
observaram indivíduos de ‘rei-dos-tangarás’
capturando, em vôo, frutos de diversas espécies,
dentre
elas
duas
do
gênero
Miconia
(Melastomataceae), assim como observado no
presente estudo.
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Figura 1. Indivíduo de ‘rei-dos-tangarás’, município de Corumbataí, São Paulo, Brasil, outubro de
2006 (André de Camargo Guaraldo)
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