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O joão-pobre (Serpophaga nigricans) é uma espécie terrícola que
normalmente habita locais ribeirinhos (Ridgely & Tudor 1994, Sick
1997). A espécie ocorre geralmente próxima a lagos, açudes e corpos
d'água, podendo, ocasionalmente, ocorrer em áreas agrícolas (Ridgely &
Tudor 1994), onde é observada forrageando em rochas ou no solo. O
joão-pobre apresenta um comportamento característico de constantes
pulos, abrindo e fechando a cauda constantemente (Sick 1997).
A Serra do Caraça (Fig. 1), centrada em 20º05'S - 43º28'W, possui um
gradiente altitudinal variando entre 750 e 2.072 m, sendo o ponto mais
elevado do maciço, o Pico do Sol (Vasconcelos 2001). Inserida na porção
sudeste da Cadeia do Espinhaço, a Serra do Caraça abrange os
municípios de Santa Bárbara e Catas Altas (Vasconcelos 2000a,
Vasconcelos & Melo Júnior 2001).

diversos ambientes, provocando assim, extinções locais de espécies. A
araponga (Procnias nudicollis), grande frugívoro de copa e que necessita
de amplas áreas florestadas para sua sobrevivência, pode exemplificar as
graves conseqüências proveniente destas pressões, já que, anteriormente
(na década de 1960), a espécie era encontrada em matas da região do
Quadrilátero Ferrífero (informações cedidas por M. F.Vasconcelos, obtida
em entrevistas com moradores locais e padres do Santuário do Caraça e da
Serra da Piedade). Outra ação proveniente de tais pressões é a
descaracterização destes ambientes, resultando, por exemplo, na
ampliação da distribuição geográfica de outras espécies. Recentemente,
Embernagra longicauda, espécie endêmica dos topos de serra do sudeste
brasileiro (Vasconcelos et al. 2003a), foi coletado na Fazenda Bocaina
(19º59'S – 43º28'W), em uma área originalmente coberta por floresta
estacional semidecidual montana, e que, após ser suprimida, foi
transformada em uma área degradada com a presença de afloramentos
rochosos (Vasconcelos 2000b).
Nesse contexto, o objetivo desta nota é apresentar a primeira
documentação de S. nigricans para a região caracense, uma vez que a
espécie já havia sido registrada em levantamentos anteriores (Vasconcelos
2001), porém não documentada. Alguns comentários sobre a espécie na
região do Quadrilátero Ferrífero também são apresentados.
No dia 28 de dezembro de 2007, por volta das 16:00 h, após descida a
base da cachoeira do Campo de Fora (20º07'S – 43º31'W, c. 1.400 m de
altitude) (Fig. 2) , um indivíduo de S. nigricans foi visualizado forrageando
em rochas próximas a margem do curso d'água.

Figura 1 - Vista parcial da Serra do Caraça, detalhando os campos rupestres
e as matas nebulares nos pontos mais altos do maciço. (Foto: L. N. Souza).

A região possui um extrato vegetacional bastante rico e
diversificado. Nas partes mais altas (Picos do Sol e do Inficionado),
ocorrem os campos de altitude e matas nebulares. Nas partes mais baixas
e ao longo dos cursos d'água há o predomínio da Mata Atlântica montana,
além dos campos rupestres, localizados acima da faixa das florestas, em
áreas rochosas (Vasconcelos 2000a).
A avifauna regional conheceu sua primeira listagem na década de
1970, fruto do estudo do Prof. Ney Eni Demas Carnevalli (Carnevalli
1980), totalizando 180 espécies. Entre 2001 e 2003, uma nova listagem e
adições posteriores foram apresentadas (Vasconcelos 2001, Vasconcelos
& Melo Júnior 2001, Vasconcelos et al. 2003b), aumentado o número de
espécies para 286. Assim, na ultima década, a região foi amostrada de
maneira sistemática. Ressalta-se que, mesmo com uma amostragem
sistemática, não só a Serra do Caraça, mas qualquer área, nunca terá sua
avifauna totalmente conhecida (veja Vasconcelos et al. 2003b). Para
exemplificar tal afirmação, cita-se a recente descoberta do macuquinhoda-várzea (Scytalopus iraiensis) em algumas localidades de Minas
Gerais, incluindo a Serra do Caraça, sendo que a espécie só era conhecida
em alguns pontos do Sul do Brasil, nos estados do Paraná e do Rio
Grande do Sul (Vasconcelos et al. 2008).
Atualmente, a região do Caraça vem sofrendo diversas pressões,
principalmente por constantes atividades minerárias desenvolvidas em
seus arredores. Tais atividades suprimem grandes extensões dos mais
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Figura 2 - Vista parcial do local onde o indivíduo de S. nigricans, foi encontrado.
(Foto: L. N. Souza).

Após constatada nossa presença, o indivíduo se mostrou incomodado e
voou, pousando em um arbusto próximo (Fig. 3), porém permitindo certa
aproximação. Posteriormente, o individuo foi fotografado com uma
câmera digital Sony Cybershot H7 (Figs. 4 e 5), sendo esta a primeira
documentação da espécie para a Serra do Caraça (veja Vasconcelos 2001).
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Um exemplar coletado por M. F.Vasconcelos no município de
Congonhas, Minas Gerais, encontra-se depositado na Coleção de
Ornitologia do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de
Minas Gerais (DZUFMG 4894). Apesar de aparentemente isolada das
populações mais meridionais, como as de Itatiaia e região de Lavras, esta
última sendo representada por registros efetuados nos municípios de
Lavras, Bom Sucesso, Ijaci e São João Del Rei (Vasconcelos et al. 2002,
Lombardi et al. 2007), a espécie não apresenta diferenças morfológicas
na região do Quadrilátero Ferrífero (M. F. Vasconcelos com. pess.).
Sendo a região da Serra do Caraça, juntamente com algumas áreas
adjacentes, o limite de distribuição geográfica de várias espécies
(Vasconcelos et al. 2003b), fica aqui enfatizado a importância da
documentação das espécies presentes na área, preferencialmente com
coleta de espécimes e gravações de suas vocalizações. Assim, futuras
análises biogeográficas e taxonômicas serão possíveis, visto que, como a
araponga, várias outras espécies poderão em curto prazo, se extinguirem
localmente.
Assim, a conservação da região da Serra do Caraça e seu entorno
torna-se de suma importância para a avifauna mineira, tanto pelas
diversas pressões as quais vem sofrendo, quanto por possuir uma
importante cobertura vegetacional e abrigar uma das mais ricas
avifaunas do estado de Minas Gerais.
Figura 3 - Indivíduo de Serpophaga nigricans pousado em um arbusto próximo a margem do
curso d'água após percepção da presença dos autores no local. (Foto: L. N. Souza).
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Figura 5 - Indivíduo de Serpophaga nigricans após permitir certa aproximação.
(Foto: L. N. Souza).
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