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No dia 04 de Janeiro de 2010, por volta das 16 h, durante estudo campos abertos amazônicos (savanas), e nos países fronteiriços 
desenvolvido ao longo da rodovia BR-319, que liga Manaus (AM) a como Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Guianas até o Suriname.     
Porto-Velho (RO), próximo ao município de Igapó-açu, no quilôme-
tro 260, foram avistados dois indivíduos machos e um jovem (ou Agradecimentos
fêmea) de S. melanopis, porém, apenas um dos machos foi fotogra- FBRG e MHMB recebem auxílio do Conselho Nacional de 
fado (Figura 3). As aves estavam se alimentando de frutos de um Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq-Doutorado/PG e 
pequeno arbusto às margens da rodovia. Após aproximação, os espé- CNPq-PCI). Os autores são gratos ao PPBio/INPA pelo financia-
cimes voaram no sentido da mata, não sendo mais observados nos mento de parte do estudo. FBRG é grato também a bióloga Renata C. 
dias subsequentes. É importante citar que a espécie não consta nos S. de Lima pelo auxílio no levantamento bibliográfico e organização 
levantamentos de fauna referentes ao Estudo de Impacto Ambiental do manuscrito, além de seu apoio e carinho incondicional. 
– (em preparo) para a repavimentação e revitalização da rodovia 
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http://www.wikiaves.com.br/sanhacu-de-coleira.  Acesso em 29 de Agosto 
Com os atuais registros e a presente compilação da literatura, a dis- de 2010.

tribuição de S. melanopis, amplia-se para a Amazônia central, pre-
enchendo uma lacuna de distribuição anteriormente conhecida. 1-Coordenação de Pesquisas em Ecologia, Instituto Nacional 
Somado a isto, provemos um novo mapa de distribuição da espécie, de Pesquisas da Amazônia, Av. André Araujo 2936, 69011-970, 
como pode ser observado na Figura 2 - E, apontando sua distribuição Manaus, Amazonas, Brasil. 2-Clube de Observadores de 
desde o leste de São Paulo, passando pelas regiões centro-oeste e nor- Aves do Vale do Paraíba, SP (COAVAP). 3- Autor para 
deste brasileiras, no Pará e Amazonas, em áreas de campinaranas e correspondência: felipebrgomes@yahoo.com.br

http://www.feomg.com.br/san_cole.html

1,2,3 município de Tremembé, leste de São Paulo. Apesar da distribuição Felipe Bittioli R. Gomes , Marcelo 
1,2 2 conhecida da espécie abranger esta região do Brasil, a ocorrência da H. M. Barreiros  e Rafael Fortes

espécie é conhecida em áreas de cerrado e campos abertos. A locali-
dade em que o espécime foi fotografado localiza-se em área monta-Key words: Tremembé, Igapó-açu, Passeriformes distribution, 
nhosa, sob o domínio da Mata Atlântica. A região foi ocupada e alta-Central Amazonia
mente explorada para o cultivo de eucaliptos a mais de 30 anos, Introdução
sofrendo extenso desmatamento. Além desta monocultura, a ocupa-O sanhaço-de-coleira ou tiê-cinza, Schistochlamys melanopis, é 
ção pela população de forma desordenada, acrescida da pecuária de membro da família Thraupidae, seus indivíduos machos apresentam 
subsistência, também facilitaram o desmatamento e a expansão de corpo cinza homogêneo, com região gular e cabeça negra, enquanto 
áreas abertas na região. jovens e fêmeas são verde-oliváceos, possuindo 18 cm de compri-

No Vale do Paraíba, leste do estado de São Paulo, são reconheci-mento. A voz é um forte “tzic” (chamada), de canto gorjeado, com a 
das primitivas manchas de Cerrado (Ferreira e Fisch, 2007), onde estrofe subindo e descendo várias vezes (Sick, 1997) 
possivelmente a espécie já ocorra, entretanto sem registro até o Alimenta-se de pequenos frutos de árvores, arbustos e cipós, além 
momento. Apesar da observação de apenas um indivíduo, que pode-da polpa de frutos maiores, folhas, botões e néctar (Vasconcelos et 
ria se tratar de um “macho solitário errante” podemos inferir que a al., 2005). Habita áreas de cerrado, mata baixa e ribeirinha, pântanos 
ligação dos campos abertos e cerrados, propiciada pela ocupação (por exemplo: os buritizais), restingas e campos sujos (Sick, 1997), 
habitacional, pecuária e derrubada das matas nas áreas serranas, tem campinas isoladas (Pacheco et al., 1994), além das campinaranas 
facilitado a entrada da espécie em ambientes anteriormente inaces-amazônicas (Dr. M. Conhaft, com. pess.), distribuindo-se do norte 
síveis.    do Brasil ao leste de São Paulo (Figura 1). 

Em Pacheco et al., (1994) é apresentado um primeiro resumo da As informações sobre a distribuição geográfica da espécie na 
distribuição conhecida da espécie, e com exceção de Humaitá, loca-região norte do Brasil e ao longo da América do Sul são bastante difu-
lizado no extremo sul do Amazonas, na divisa com Rondônia, os sas e incongruentes, sendo difícil definir seu território com exatidão.
registros localizam-se acima do rio Amazonas. Neste município a Nosso objetivo neste trabalho é propor um mapa de ocorrência 
vegetação predominante é o cerrado, com a ocorrência de campina-para S. melanopis, inicialmente, no Brasil, compilando os dados e 
ranas e áreas abertas.  Aleixo e Poletto (2007) registraram a espécie informações já existentes na literatura acrescidos de dois novos 
na região de Manicoré, também estado do Amazonas, no bioma cer-registros realizados por nós. Posteriormente, reuniremos as infor-
rado e em ambientes com modificações antrópicas. No caso de Mani-mações da distribuição da espécie para toda América do Sul, cons-
coré (ao lado direito do rio Madeira), o registro ocorreu na província truindo um único mapa de distribuição.   
biogeográfica de Rondônia. Assim, o presente registro é considera-Resultados e Discussão
do em outra província biogeográfica, a Inambari, apesar de localiza-No dia 09 de Julho de 2008, por volta das 7 h, foi observado um 
da no mesmo estado.indivíduo macho adulto de S. melanopis no bairro do Maracaibo, 

A distribuição do sanhaço-de-coleira, 

(Passeriformes: Thraupidae) e a influência de atividades 
Schistochlamys melanopis, (Latham, 1790) 

humanas na ampliação de sua área de ocorrência

Figura 1. Espécimes de S. melanopis, registrados: 1-A, na “Mata da Prefeitura”, Tremembé, SP; 
1-B, no quilometro 260 da BR-319, AM. Fotos Rafael Fortes e Felipe B. R. Gomes, respectivamente.

Figura 2.  Mapas de ocorrência da espécie S. melanopis no Brasil e países fronteiriços segundo: Pacheco et al. (1994) e 
Borges et al. (2001) 2-A ; Sick (1997) 2-B; Sigrist (2008) 2-C; Ridley & Tudor (2009) 2-D; Presente estudo e compilação 2-E. 
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