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Abstract. The author presents a record of Serpophaga nigricans, or Sooty Tyrannulet in Caraça Natural Park, Minas
Gerais, Brazil, july, 5th ,1989. Perhaps the first image record of that bird to the region.
Key words: Serpophaga nigricans. Caraça Natural Park. First vídeo Record. Palavras-chave: Serpophaga nigricans.
Parque Natural do Caraça. Primeiro registro. Vídeo

O Parque Natural do Caraça, também conhecido como Santuário Ecológico do
Caraça, com 11.233 hectares, fica no município de Catas Altas na região da Serra do Caraça,
em Minas Gerais, e por estar em área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, possui
muitas áreas de campos naturais e florestas, além de vários pequenos riachos e lagos, o que
produz vários habitats diferentes, com ocorrência de muitas espécies de aves. A partir de
1982, passou a ser reconhecido pelos órgãos governamentais como Parque Natural (RPPN).
O local é muito visitado, pois além do mosteiro gótico histórico, tem uma pousada,
cachoeiras e muitas trilhas, propiciando excelente oportunidade de se passar dias bem
instalados, fazer caminhadas e contemplar suas belezas naturais. Outro atrativo é a presença
de lobos guarás (Chrysocyon brachyurus), alguns muito mansos, que comem praticamente
nas mãos de funcionários no pátio e escadarias do mosteiro. Aliás, o Parque do Caraça é
muito conhecido por seus lobos guarás.
Atraídos principalmente pela oportunidade de ver estes belos e raros animais,
estivemos de 01 a 07 de julho de 1989 no Santuário do Caraça, onde logo notamos que,
além dos lobos guarás, o local era especial para observação de aves, assim nos poucos dias
que ficamos na região, praticamos birdwatching, observando espécies interessantes.
Recentemente, revendo nossas observações e gravações de vídeo da referida visita,
para a elaboração de página de aves do Santuário do Caraça, para nosso site
(www.aultimaarcadenoe.com.br), deparamos com um registro em vídeo importante de Joãopobre (Serpophaga nigricans) na represa Tanque Grande, dentro do citado parque. O vídeo
feito no dia 05/7/1989 (filmadora Canon, 8mm), pela sua raridade e importância poderá vir a
ser reconhecido como o primeiro registro documentado desta espécie para a Serra do Caraça,
pois segundo nota ornitológica publicada em 2008 (Souza & Marques, 2008), seus autores
informam que registraram em fotografia esta espécie em 28/12/2007, na Serra do Caraça, e
que seu registro é o primeiro documentado da espécie para a região. Evidentemente, não
poderiam saber de nosso registro de 1989, pois só agora, 21 anos depois, estamos
divulgando-o.
O João-pobre, Serpophaga nigricans (Vieillot,1817), conhecido em inglês por Sooty
Tyrannulet, é ave da família Tyrannidae (CBRO), pouco observada, pois além de pequena,
vive nas bordas de rios e riachos, onde costuma forragear dando pequenos vôos. Sua cor
cinza escuro dificulta ainda mais encontrá-lo. Movimenta-se bastante. A cauda sempre em
movimento, abrindo e fechando ininterruptamente (Sick,1997), costume que ajuda em sua
identificação no campo.
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Talvez por isso essa tímida e graciosa avezinha é pouco documentada em
levantamentos de aves, o que não foi diferente na Serra do Caraça, pois só depois de anos
de trabalhos de biólogos na região, esta ave foi fotografada, segundo os referidos autores
(ob.cit).
Daí, resolvemos colaborar com a história de registros da avifauna da região da
Serra do Caraça, notadamente para o Santuário do Caraça, com a divulgação de nosso
registro em vídeo do João-pobre (Serpophaga nigricans), o qual está depositado no site
www.aultimaarcadenoe.com.br, no setor “Fauna do Brasil vídeos”, podendo ser acessado
pelos interessados (PROGRMA AMBIENTAL: A ÚLTIMA ARCA DE NOÉ, 2011).
Para ilustrar esta nota ornitológica, segue uma foto retirada do vídeo, observando
que a qualidade da foto é muito ruim, devido a antiguidade da filmagem e do nível técnico
dos recursos de captação de vídeo acessíveis na época.
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Serpophaga nigricans na represa Tanque Grande do Parque Natural do Caraça, 05/7/1989.
Foto do vídeo do autor.
Vídeo pode ser acessado em:
http://www.aultimaarcadenoe.com.br/videosfauna.htm
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