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Resumo 49
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A  andorinha-de-coleira  (Pygochelidon  melanoleuca)  é  um  Passeriforme  da  família
Hirundinidae  que  vive  próximo  a  rios,  cachoeiras,  corredeiras,  e  empoleira-se
frequentemente em pedrais nos cursos d’água. Sua distribuição abrange o extremo leste
da Colômbia, sul e leste da Venezuela, Guianas e Brasil. No Brasil, ocorre amplamente na
região Amazônica e apresenta registros pontuais no sudeste da Bahia, oeste de Minas
Gerais,  sul  do  estado  de  Goiás,  Pernambuco  e  Paraná.  A  andorinha-de-coleira  é
classificada como quase ameaçada de extinção no Brasil (A3c) e criticamente ameaçada
no estado de Minas Gerais (A3c),  sendo a perda de habitat,  devido à construção de
hidrelétricas,  a principal  ameaça para a espécie.  Em Minas Gerais  sua distribuição é
pouco conhecida, apresentando registros pontuais na bacia do rio Paranaíba, uma das
regiões  mais  impactadas  por  grandes  empreendimentos  hidrelétricos  do  estado.  No
presente trabalho ampliamos a distribuição da andorinha-de-coleira no estado de Minas
Gerais e discutimos perspectivas de conservação para a espécie. Para tal, compilamos
registros obtidos nas coleções científicas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(INPA), Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Museu de Zoologia da Universidade de
São Paulo (MZUSP), Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ) e Coleção Ornitológica
do  Departamento  de  Zoologia  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  (DZUFMG).
Também consultamos as bases de dados online WikiAves, GBIF e SpeciesLink. Além
disso,  consideramos os  registros encontrados na literatura,  bem como observações e
comunicações  pessoais  de  pesquisadores  e  consultores  ambientais.  Em  um  mapa
plotamos os registros obtidos da andorinha-de-coleira e cruzamos as informações tanto
com as hidrelétricas em operação, quanto aquelas em fase de planejamento, do estado
de Minas Gerais.  Identificamos 17 novos locais de ocorrência da andorinha-de-coleira
(Figura 1) localizados nas bacias dos rios São Francisco, Jequitinhonha e Paranaíba. Na
bacia do rio São Francisco os novos registros foram obtidos nos rios Abaeté, Paraopeba,
Santo Antônio e Pará. Na bacia do rio Jequitinhonha os registros são escassos e foram
restritos ao canal principal do rio no município de Almenara. Na bacia do rio Paranaíba, a
espécie foi registrada ao longo da seção central do rio Paranaíba, na fronteira entre os
estados de Minas Gerais e Goiás. A maioria dos locais onde relatamos a ocorrência da
espécie  são  considerados  adequados  para  a  construção  de  empreendimentos
hidrelétricos, o que pode representar uma ameaça à persistência da espécie devido às
alterações  em  seu  hábitat.  Nossas  observações  ampliam  o  conhecimento  sobre  a
distribuição da espécie em Minas Gerais. Sugerimos que as lacunas de conhecimento da
andorinha-de-coleira  no  estado  sejam  atribuídas  à  perda  de  habitat  e  ao  tipo  de
metodologia empregada nos levantamentos ornitológicos. Esperamos que novos registros
ocorram no futuro frente a realização de levantamentos que foquem no microhábitat da
espécie.  Também  encorajamos  a  realização  de  estudos  que  investiguem  a  ecologia
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básica  da andorinha-de-coleira  e  os  efeitos  da  construção  de hidrelétricas  sobre  sua
viabilidade populacional. (CEMIG – P&D 455, CAPES).

Palavras-chave: Hirundinidae, Hidrelétricas, Novos registros.

Figura 1: Registros (círculos vermelhos) da andorinha-de-coleira (Pygochelidon
melanoleuca) no estado de Minas Gerais, Brasil. Os registros anteriores no rio Araguari
(círculo verde), barragens existentes (triângulo preto) e barragens planejadas (triângulo

branco) de acordo com Brasil/Sigel (2011).
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