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RESUMO 
O bico das aves é uma estrutura bastante complexa e essencial durante toda a vida 
destes animais. Deformações nessa estrutura podem ocorrer por vários fatores. Na 
presente nota relatamos o primeiro registro de fratura no bico da Curicaca 
Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) ocorrido em Guapó – Goiás. Ressaltamos 
importância dos Grupo de Observadores de Aves por disponibilizarem os registros 
fotográficos os quais foram fundamentais para a publicação desse trabalho. 
PALAVRAS-CHAVE: ave; bico; fratura. 
 
 
 
 

FIRST RECORD OF BEAK DEFORMITY IN CURICACA Theristicus caudatus 

(Boddaert, 1783) CATALOGED IN THE MUNICIPALITY OF GUAPÓ-GO. 
 

ABSTRACT 
The beak of birds is a very complex and essential structure throughout the life of 
these animals. Deformations in this structure can occur due to several factors. In this 
note, we report the first record of deformation in the beak of Curicaca Theristicus 
caudatus (Boddaert, 1783) that occurred in Guapó – Goiás. We emphasize the 
importance of the Birdwatching Groups for providing the photographic records which 
were fundamental for the publication of this work. 
KEYWORDS: bird; beak; deformation. 
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INTRODUÇÃO 
O bico das aves é uma estrutura bastante complexa, apresenta crescimento 

constante e substitui, de forma análoga, os lábios e dentes dos mamíferos (RITCHIE 
et al., 1994; RUPLEY, 1999; FECCHIO, 2008). Além de sua importante função na 
ingestão alimentar como no início do sistema gastrointestinal, é essencial em muitos 
outros aspectos: manutenção de penas, controle de parasitas (CLAYTON et al., 
2005), interação social e/ou sexual (ZAMPIGA et al., 2004), defesa, ataque, 
locomoção, construção de ninhos (ROSSI et al., 2005), aspectos reprodutivos e 
cuidados parentais (STUDER; CROZARIOL, 2020), regulagem da temperatura 
corpórea (TATTERSAL, 2017) e até navegação (SCHIFFNER; WILTSCHKO 2013). 

Deformações estruturais no bico das aves vêm sendo registradas no mundo 
todo (SANTOS et al., 2018), contudo, no Brasil ainda são pouco documentadas 
considerando relatos isolados para algumas espécies (LEGAL et al., 2021). Essas 
alterações podem ocorrer por vários fatores (CROZARIOL, 2020), porém, tendem a 
ocorrer com baixa frequência: registros entre 0,5 e 2% (CRAVES, 1994; VEREA et 
al., 2012). Desnutrição, malformações, traumas, lesões, doenças e possivelmente 
fatores genéticos e poluentes podem ser alguns exemplos das deformidades 
acometidas, embora muito dessas causas são inconclusivas (SAZIMA et al., 2016). 

A curicaca, Theristicus caudatus (Boddaert, 1783), é uma ave de porte médio 
(comprimento ≅ 69 cm e altura ≅ 43 cm) pernalta, coloração clara, parte inferior 
negra e uma mancha branca no lado superior da asa, bico longo e curvo (SICK, 
1997; SIGRIST, 2009). Vasta distribuição na América do Sul e no Brasil ocorre em 
grande parte do território nacional onde haja vegetação aberta, pastagens, campos 
secos, lagoas e campos em solos pantanosos ou periodicamente alagados (SICK, 
1997; WIKIAVES, 2022). Alimenta-se de artrópodes, invertebrados de solo, 
pequenos vertebrados como lagartos, serpentes, ratos (HANCOCK; KUSHAN, 1992; 
Não encontrado nas referências MATHEUS; DEL HOYO, 1992; SICK 1997; 
SIGRIST, 2007) e, por vezes, preda anfíbios anuros como o sapo Rhinella granulosa 
Spix 1824 (SICK 1997) e a Rã-d'água Pseudis platensis Gallardo, 1961 
(LANDGREF-FILHO et al., 2019). Na presente nota relata-se o primeiro caso de 
fratura no bico da curicaca Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) ocorrida no 
município de Guapó/GO. 
 

RELATO DE CASO 
No dia 04 de outubro de 2020 pelo período da manhã alguns integrantes do 

Grupo de Observadores de Aves do Estado de Goiás (GOIAVES) saíram a campo, 
casualmente, para observar e fotografar aves. Às 08h44min foi visualizado e 
identificado um indivíduo adulto de Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) na parte 
rasa da margem esquerda do Ribeirão dos Pereiras, zona rural do município de 
Guapó, Goiás (16°51'12.77"S; 49°31'4.58"W). Devido ao seu grande porte, a ave 
chamou atenção dos observadores, pois apresentava uma deformidade (fratura) no 
bico, localizada próximo da região basal da mandíbula inferior (gnitoteca), conforme 
evidenciado nas figuras 1A, 1B e 1C. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A observação comportamental da ave foi acompanhada in loco e teve 

duração aproximada de 10 minutos. Durante esse período de tempo, foi possível 
observar o indivíduo caminhando vagarosamente na parte rasa das águas do 
Ribeirão dos Pereiras a procura de alimento. Conforme consta na literatura, 
Theristicus caudatus tem o hábito de forragear procurando ativamente o alimento no 
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solo, a ave desloca-se lentamente e de tempo em tempo enterra o bico, por vezes 
até a base; em seguida retira o alimento e com movimentos da cabeça engole inteiro 
a sua presa (SICK, 1997; SIGRIST, 2009). 

Vale destacar que durante a observação não foi observado em momento 
algum a ave predando ou ingerindo qualquer tipo de item alimentar, diferentemente 
de outros casos relatados na literatura sobre deformação no bico das aves 
(VITORINO; SOUZA, 2013; SOUZA, et al., 2016; GEUSTER; FAVRETTO, 2021). Tal 
fato, pode ser uma evidência do grau de dificuldade que esse indivíduo tem para 
ingerir os itens alimentares. Os observadores ainda tentaram, cuidadosamente, uma 
aproximação para tentar melhor visualizar o comportamento do animal. Porém, não 
obtiveram sucesso e a curicaca voou não sendo mais avistada nas imediações. 
 

FIGURA 1: (A) Registro da curicaca Theristicus caudatus (Boddaert, 
1783) na margem esquerda do Ribeirão dos Pereiras, município de 
Guapó, Goiás; (B) Aves procurando alimento; (C) Detalhe da Lesão: 
fratura mandibular (indicação das setas) com desarticulação da porção 
mandibular e fragmento pendurado por tecidos moles. 

 

 
     Fonte: Autores (2022). 
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Em comparação às outras espécies da família Threskiornithidae T. caudatus é 
a mais adaptável às perturbações ambientais (SIGRIST, 2009) estando presente em 
grande parte do território nacional (WIKIAVES, 2022). Frequenta áreas secas 
campestres, campos naturais, diferentes áreas de monocultura utilizando esses 
ambientes como sítios de alimentação (SICK, 1997; SIGRIST, 2007). É comumente 
encontrada em áreas semiabertas, capoeiras, beiras de matas secas, caatingas, 
cerrados, plantações, campos canaviais e pastos sujos (SICK, 1997). 

Apesar do indivíduo ter sido encontrado vagando na parte rasa do Ribeirão 
dos Pereiras (dentro da mata ciliar), o perímetro da área do registro bem como suas 
adjacências encontram-se em estágio avançado de degradação ambiental: erosão, 
assoreamento, desmatamento, pastagem etc. Tal fato corrobora com os autores  
citados se for considerado que T. caudatus é capaz de adaptar-se bem a ambientes 
antropizados. Essa ampla gama de hábitat faz com que esta espécie, em especial, 
alcance grandes áreas de distribuição geográfica permitindo que um número maior 
de indivíduos se estabeleça local e/ou regionalmente (SIGRIST, 2009). 

Ainda em relação ao ambiente local onde a ave foi registrada, vale destacar 
que T. caudatus não está associado a ambientes aquáticos, embora possa ser vista 
ocasionalmente em áreas úmidas (MONTEIRO, 2013). Geralmente tem como locais 
de forrageamento, ambientes (nichos) caracterizados por áreas mais secas, 
portanto, raramente são visualizados forrageando em corpos d’água (KUSHLAN et 
al., 1985;  DEL HOYO et al., 1992; . Possivelmente em função da gravidade da 
fratura, o indivíduo tem buscado locais que apresentam terrenos mais úmidos e/ou 
encharcados o que poderia facilitar a procura de pequenos invertebrados (besouros, 
larvas de insetos, centopéias, pequenas aranhas e escorpiões, minhocas, outros) já 
que a espécie enterra o bico no solo fofo para capturar estes animais (SICK, 1997; 
ALEXANDRINO et al. 2020; WIKIAVES, 2022). 

A curicaca é uma espécie bastante fácil de ser visualizada, geralmente são 
observados em casais ou em pequenos grupos de até 10 indivíduos (SICK, 1997; 
MONTEIRO, 2013; ALEXANDRINO et al. 2020). Pode associar-se aos seus 
cofamiliares em colônias em meio a ninhais coletivos de algumas espécies de 
garças p. ex. Ardea alba (Linnaeus, 1758) (SIGRIST, 2009) como também para 
perseguir e capturar insetos com as espécies Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 
1823) e/ou Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) (VASCONCELOS; ZIADE 2020). 

Neste estudo, o fato do indivíduo T. caudatus ter sido encontrado 
isoladamente, uma vez que os observadores não encontraram nem tampouco 
ouviram outros indivíduos, sugere que a ave pode ter sido desgarrada do (a) seu 
parceiro (a) e/ou grupo social. É aceitável que indivíduos com deformação no bico 
possam sofrer rejeição: seja por parte do (a) parceiro (a) reprodutivo ou ainda devido 
a debilidades nutritivas decorrentes do prejuízo na alimentação (DAROSCI, 2017), 
dessa maneira, não conseguirem ter êxito com um parceiro sexual em concorrência 
com um indivíduo normal. 

Deformações no bico das aves de vida livre podem comprometer importantes 
estruturas anatômicas podendo ocorrer por diversos fatores: patologias as quais 
pioram a condição do bico ao longo do tempo, traumas e/ou acidentes (colisões em 
janelas, ferimentos a tiro, ataques de animais), contato com agentes químicos (por 
exemplo agrotóxicos utilizados na agricultura), deficiência nutricional, problemas 
durante a incubação e outros (VASCONCELOS; RODRIGUES, 2006; VEREA et al., 
2012; VALDEBENITO, et al., 2018; CROZARIOL, 2020; MOURA, et al., 2020; 
FARIA, 2021). 
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A morfologia do bico atua como forte aspecto no processo de seleção natural 
pois as deformidades podem atuar diretamente de forma a reduzir o tempo de vida 
dos indivíduos, além de comprometer a realização de atividades rotineiras como a 
limpeza, a manutenção das penas, o forrageio, a reprodução etc. (VITORINO; 
SOUZA, 2013; SOUZA, et al., 2016). Ao menos naquela ocasião, a ave aparentava 
estar em bom estado de saúde, não obstante a gravidade da fratura e as suas 
consequências com o passar do tempo, o que poderia levar o animal a óbito. 

 
CONCLUSÃO 

A presente nota registrou o primeiro caso de fratura no bico de T. caudatus 
observado no município de Guapó/GO. Apesar de não podermos afirmar sua real 
causa, sugerimos que tal fratura tenha ocorrido acidentalmente tendo provocado a 
ruptura quase que total da mandíbula inferior da ave.  

Recomendamos a realização de mais pesquisas para melhor caracterizar e 
compreender esses eventos ainda pouco conhecidos, especialmente, nas áreas 
tropicais. Destacamos ainda a importância dos Grupos de Observadores de Aves 
(GOA), em especial o GOIAVES, no sentido de colaborar direto e voluntariamente 
com os seus registros fotográficos e as suas informações geradas e disponibilizadas 
a partir das chamadas “passarinhadas”. Dessa maneira, a participação dos 
voluntários deve ser reconhecida como fator que agrega o processo das pesquisas 
científicas, e assim democratiza e populariza o conhecimento científico. 
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