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Opapo-branco, Biatas nigropectus 
(Passeriformes:Thamnophilidae) é uma 
espécie endêmica ao bioma Mata Atlânti-
ca. No Brasil é encontrada na porção leste 
da Mata Atlântica, sendo registrada princi-
palmente em unidades de conservação nos 
estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná e Santa Catarina, e, tam-
bém, na Argentina, na província de Mis-
siones1,3,4,5. Rara tanto no Brasil como na 
Argentina, é considerada uma espécie glo-
balmente ameaçada devido à perda de ha-
bitat e a sua forte associação com algumas 
espécies de bambu, Guadua triniie e Me-
rostachys claussenii1,2. No estado de São 
Paulo ocorre em vários núcleos do Parque 
Estadual da Serra do Mar, também no Par-
que Estadual Intervales, Estação Ecológica 
Juréia-Itatins e Estação Experimental de 
Itapetininga. Para a Serra da Mantiqueira é 
encontrada no Parque Nacional do Itatiaia, 
estado do Rio de Janeiro, e, recentemente, 
foi registrada no distrito de São Francisco 
Xavier, município de São José dos Cam-
pos, SP1,5.

O registro da espécie aqui apresentado 
ocorreu no dia 30 de julho de 2012 às 16:00 
h, durante saída a campo para observação 
das aves, próximo ao loteamento São Go-
tardo, sul do município de Santo Antônio 
do Pinhal (22º53’46”S e 45º41’21”W).  
Ao percorrer a estrada de terra que liga 
os municípios de Santo Antônio do Pinhal 
a Tremembé, e ao passar por uma talhão 
de bambu do gênero Guadua sp. a cerca 
de 1.400m de altitude, ouviu-se o canto 
característico de Biatas nigropectus. Em 
seguida fez-se o play-back para se obter a 
confirmação. Com a aproximação da ave 
foi possível confirmar que tratava-se de 
uma fêmea. Comportamento interessan-
te ocorreu após a fêmea ter atravessado a 
estrada, sendo energicamente perseguida 
e afugentada por um casal da mesma es-
pécie, aparentemente donos do território. 
O casal fazendo um display territorialis-
ta, mostrava-se excitado com a presença 
da invasora. O macho (Figura 1) com as 

asas abaixadas emitia chamados enquanto 
fazia movimentos laterais com o corpo, e 
a fêmea emitia o canto. A vocalização do 
casal foi gravada e se encontra deposita-
da nos arquivos do site xeno-canto (www.
xeno-canto.org) com o número de tombo 
XC112379.

Esse registro representa apenas a ter-
ceira localidade em toda a extensão da 
Serra da Mantiqueira aonde essa espécie 
foi registrada, e ocorreu em uma das úl-
timas áreas significativa da Floresta Om-
brófila Densa Montana em bom estado 
de conservação, e que somada às áreas 
vizinhas formam a maior porção de Mata 
Atlântica do município, embora venha 
sofrendo com a especulação imobiliária. 
Por se tratar de uma espécie ameaçada a 
nível global, medidas visando à proteção 
dessa área devem ser postas em prática 
assegurando a manutenção dessa e de 

outras espécies ameaçadas que foram re-
gistradas no local.
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Figura 1. Macho de Biatas nigropectus flagrado em Santo 
Antônio do Pinhal, estado de SãoPaulo (Foto: Rodrigo Dela Rosa).

Registro documentado de Biatas nigropectus para 
o município de Santo Antônio do Pinhal, São Paulo
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