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Abstract.  The author presents form record of Tangara peruviana, or Black-backed Tanager in 
Juréia-Itatins State Ecological Reserve,Brazil, 1991. Perhaps the first image and video records of 

this bird in this region. 

 

A saíra-sapucai Tangara peruviana (Desmarest, 1806), em inglês Black-backed 
Tanager, é ave da família THRAUPIDAE Cabanis, 1847 (CBRO,2011), endêmica dos 
domínios da Mata Atlântica, e ameaçada na categoria vulnerável (BIRD LIFE, 2011), que 
se distribui pela região costeira do Espírito Santo ao sul de Santa Catarina (ISLER,1987), 
já há autores que dizem ocorrer só até o Paraná, ocupando, principalmente, restingas 
(FIRME et alls). Van Perlo, em seu excelente guia de campo, coloca a saíra-sapucaia 
ocorrendo também até Santa Catarina (VAN PERLO,2009). 

No litoral do Estado de São Paulo também habita a restinga arbustiva e alta, 
chegando a freqüentar comedouros em residências de veraneio, como no Guaraú, 
Peruibe, área de entorno da Estação Ecológica Juréia-Itatins, conforme temos observado. 

 Como quase todas as saíras é ave colorida, bonita e graciosa que se movimenta 
rapidamente, visitando árvores frutíferas uma após a outra. Por ser pequena e agitada 
muitas vezes é difícil ver seus detalhes, como as costas negras, podendo confundir o 
observador, principalmente se estiver contra a luz. Para dificultar, ainda mais sua 
observação, a vocalização é baixa, não passando, normalmente de uns chamados agudos 
e finos. Isto tudo aliado ao fato da restrita área de distribuição e raridade de Tangara 
peruviana, torna esta espécie uma das saíras menos conhecidas, tanto de biólogos 
quanto de birdwatchers.  
 Em decorrência de estudos e levantamentos de aves realizados na Estação 
Ecológica da Juréia-Itatins, municípios de Iguape, Pedro de Toledo e Peruíbe, no Estado 
de São Paulo, Brasil, desde o início de 1991 (Santos, 2011), foi observado no dia 03 
maio de 1991, por volta das 9:00 hs da manhã, ao lado do posto de vigia da balsa, da 

citada unidade de conservação, à beira do Rio Una  (24º25’50.31”S/47º06’31.23”O), dois 
indivíduos de Tangar peruviana, os quais foram filmados pelo autor (Canon 8mm), cujo 
vídeo está disponível na internet (PROGRAMA AMBIENTAL: A ÚLTIMA ARCA DE NOÉ, 
2011). Veja abaixo foto extraída do vídeo para ilustrar esta nota. 
 Recentemente, o autor tem visto a espécie na região, em várias oportunidades, 
algumas em companhia do biólogo Bruno Lima, inclusive no mesmíssimo local, 
informando este que recentemente encontrou inclusive um ninho no local (com.pess).  
         Apesar de Tangara peruviana responder bem ao “playback”, aproximando-se, é 
importante observar que em 1991 não havia a disposição a vocalização da espécie, como 
atualmente, o que dificultava as observações, inclusive as identificações.   
 Parece que na referida data a saíra-sapucaia ainda não tinha sido registrada 
documentalmente (por fotos, vídeos e gravação de sua voz) na região, mesmo porque se 
desconhecia - e se desconhece ainda - alguma publicação de levantamento da avifauna 
da unidade de conservação àquela época, daí resolvermos divulgar nosso registro nessa 
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singela nota, para ajudar na história ornitológica da espetacular Estação Ecológica Juréia-

Itatins. 
                               ------------------- 
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