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O gênero Scytalopus Gould, 1836 (Pas-
seriformes: Rhinocryptidae) compreende 
39 espécies distribuídas do Panamá até a 
Terra do Fogo, tendo o centro de diversi-
dade na cordilheira dos Andes (Birdlife In-
ternational 2012). No Brasil ocorrem seis 
espécies, sendo cinco espécies endêmicas 
e distribuídas principalmente na faixa leste 
da Bahia ao Rio Grande do Sul, e Scyta-
lopus novacapitalis, ocorrendo no Brasil 
central (Sick 1997, Ridgely & Tudor 2009, 
CBRO 2011, Birdlife International 2012). 

Encontradas desde quase ao nível do 
mar no estado do Rio Grande do Sul até 
aos pontos mais altos da Serra da Manti-
queira, as espécies do gênero Scytalopus 
são aves de vida retirada, ocupando os 
mais variados hábitats, algumas vivendo 
em locais sombrios e espessamente ve-
getados como em florestas primárias, em 
matas de araucárias, capoeiras de florestas 
semidecíduas, campos rupestres e várzeas 
(Sick 1997, Bornschein et al. 1998, 2007, 
Maurício 2005, Whitney et al. 2010).

Espécie recentemente descrita, o tapaculo-serrano (Whitney 
et al. 2010) tem sua distribuição conhecida apenas para o es-
tado de Minas Gerais, seu limite mais setentrional localiza-se 
na porção sul da Serra do Espinhaço no Pico Dois Irmãos, no 
Parque Estadual do Rio Preto município de São Gonçalo do Rio 
Preto (18°24’S e 43°21’W), e seu limite meridional na Serra do 
Juncal, município de Camanducaia (22°44’S e 45°56’W). En-
contrada entre 900 e 2.100 m de altitude, ocorre em diversos 
hábitats, desde áreas abertas no alto das serras, campos rupes-
tres, florestas primárias e capoeiras de florestas semidecíduas 
(Whitney et al. 2010). 

A presente nota apresenta o primeiro registro documentado 
do tapaculo-serrano para o estado de São Paulo, ocorrido na di-
visa dos municípios de Monteiro Lobato e Pindamonhangaba 
(22º52’43”S e 45º40’03”W). 

O local do registro está localizado próximo a APA da Serra da 
Mantiqueira e é um dos maiores remanescentes florestais dessa 
parte da Mantiqueira pertencente aos municípios de Monteiro 
Lobato, Santo Antônio do Pinhal, Tremembé e Pindamonhanga-
ba, composto pela floresta ombrófila densa montana em bom es-
tado de conservação, com altitude variando entre 1.250 e 1.480 
m.

Ao percorrer uma das ruas do loteamento São Gotardo no dia 
15 de abril de 2012 em saída a campo para observar as aves da lo-
calidade, foi ouvido o canto característico das espécies do gênero 
Scytalopus em andamento mais lento. Em seguida fez-se uso do 
playback para que a ave se aproximasse e assim foi possível obter 
a confirmação para a espécie Scytalopus petrophilus. Na ocasião, 
foram feitas fotos (Figura 1) e gravação de seu canto. Outro indi-
víduo adulto de Scytalopus petrophilus foi encontrado a aproxi-
madamente 50 m do local do primeiro contato. 

Indivíduos do tapaculo-preto Scytalopus speluncae, ave co-
mum no local, foram registrados próximo ao território de S. pe-
trophilus, sendo essas duas espécies provavelmente sintópicas. 
O tapaculo-preto foi fotografado (Figura 2) e teve sua vocaliza-
ção gravada, para posterior comparação (Figura 3). Outras sa-
ídas a campo foram realizadas com o objetivo de se descobrir 
novos indivíduos de S. petrophilus na área, porém sem sucesso. 

As gravações dos cantos de Scytalopus petrophilus e S. spe-
luncae encontram-se depositadas no arquivo sonoro on-line 
Xeno-Canto (www.xeno-canto.org), com os números de tombo 
XC106912 e XC106911 respectivamente. Para elaboração dos 
sonogramas apresentados neste trabalho utilizou-se o programa 
de computador Spectrogram 16.

Figura 1. Indivíduo adulto de Scytalopus petrophilus fotografado no loteamento 
São Gotardo, na divisa dos municípios de Monteiro Lobato e Pindamonhangaba, 

estado de São Paulo. (Foto: Rodrigo dela Rosa de Souza).
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Por ter ocorrido na face sul da Serra da 
Mantiqueira próximo a tributários da ba-
cia do rio Paraíba do Sul, esse registro abre 
uma possibilidade para que novos regis-
tros possam vir a ser feitos nos municípios 
vizinhos ao longo da Serra da Mantiquei-
ra. O futuro do Scytalopus petrophilus, 
assim como a de outras espécies ameaça-
das que foram registradas no local, pode 
estar ameaçado devido a forte especulação 
imobiliária que o local vem sofrendo. Esse 
registro estende o limite meridional da dis-
tribuição do tapaculo-serrano e representa 
o primeiro registro documentado da espé-
cie para o estado de São Paulo.
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Figura 2. Macho adulto de Scytalopus speluncae flagrado no loteamento 
São Gotardo, na divisa dos municípios de Monteiro Lobato e Pindamonhangaba, 

estado de São Paulo. (Foto: Rodrigo dela Rosa de Souza).

Figura 3. Sonograma do canto de Scytalopus speluncae (A) e 
Scytalopus petrophilus (B) gravados no loteamento São Gotardo , na divisa 

dos municípios de Monteiro Lobato e Pindamonhangaba, estado de São Paulo.
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