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O gênero Sporophila no Brasil é representado por 30 espécies, dentre as quais quatro são consideradas endêmicas brasileiras (Sick 1997, CBRO 2011). Popularmente conhecidos
como papa-capins ou caboclinhos (Sick 1997), alimentam-se
essencialmente de sementes de gramíneas (Ridgely & Tudor
2009). Há dimorfismo sexual entre os representantes do gênero; os machos adultos com plumagem mais coloridas se
destacam das fêmeas e jovens, cujos tons de cinza e marrom
predominam dificultando quase sempre uma diagnose específica segura (Sick 1997, Ridgely & Tudor 2009, Benites et al.
2010).
Bandos mistos entre as espécies são frequentemente avistados durante o forrageamento, muitos dos quais extremamente
numerosos (Sick 1997, Ridgely & Tudor 2009). A migração
entre sítios de reprodução e de invernada em busca de ambientes com fartura em alimentos é marcante entre as espécies
de caboclinhos (Silva 1999, Sick 1997, Cestari 2006, Ridgely
& Tudor 2009, Machado & Silveira 2010, Franz & Fontana
2013).
Em nível global, nove espécies são categorizadas em algum
grau de ameaça de extinção (IUCN 2012) enquanto que em
nível nacional, sete são as espécies oficialmente reconhecidas
como ameaçadas (MMA 2003, Silveira & Straube 2008). Duas
são as causas principais desta redução populacional (Silveira
& Straube 2008, Ridgely & Tudor 2009, IUCN 2012). Primeiro, a perda de habitat devido à conversão de capinzais, campos
úmidos e campos nativos em pastagens e em monoculturas de
grãos e/ou outras espécies de interesse silvicultor, sobretudo
nas áreas e zonas de reprodução. Segundo, o tráfico de aves
silvestres que persiste na captura e retirada de exemplares da
natureza para comércio ilegal.
Lacunas de distribuição geográfica ainda são evidentes dentre
os representantes do gênero, não se conhecendo completamente
a extensão das áreas de invernadas de várias das espécies (Sick
1997, Lima 2008, Ridgely & Tudor 2009, Machado & Silveira
2010, Areta 2012). Após o período reprodutivo no sul do Brasil,
no Uruguai e centro-norte da Argentina, as populações dessas espécies deslocam-se para regiões da porção central da América do
Sul, principalmente o Cerrado brasileiro, onde se concentram de
acordo com abundância de sementes de gramíneas e capinzais
(Sick 1997, Ridgely & Tudor 2009).
Desta forma, é objetivo deste manuscrito apresentar novos
registros de cinco espécies de caboclinhos austrais para a re58
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gião norte do bioma Cerrado, nos limites do estado do Tocantins: Sporophila palustris (caboclinho-de-papo-branco), S. hypoxantha (caboclinho-de-barriga-vermelha), S. hypochroma
(caboclinho-de-sobre-ferrugem), S. cinnamomea (caboclinho-de-chapéu-cinzento) e S. ruficollis (caboclinho-de-papo-escuro). Acreditava-se que os limites setentrionais da distribuição geográfica desses caboclinhos coincidissem com campos e
várzeas do centro-sul do Mato Grosso, Goiás e norte de Minas
Gerais alcançando em alguns casos os limites da Bolívia (Sick
1997, Ridgely & Tudor 2009), ou seja, porção centro-sul do
bioma Cerrado. Os registros apresentados ampliam a distribuição geográfica das espécies; delimitando, portanto, uma
nova área de invernada para cada uma das espécies listadas.
Métodos
Os contatos ocorreram entre os períodos de agosto de 2001
e julho de 2003 e entre outubro de 2011 a novembro de 2012.
Quando documentados, os registros fotográficos foram depositados no banco de dados online WikiAves (www.wikiaves.
com.br). A partir dos novos registros efetuados, novos mapas
de distribuição geográfica dessas cinco espécies foram delineados e tendo como base Ridgely & Tudor (2009) e Ridgely et
al. & BirdLife International (2012).
Resultados
Descrições dos registros de cada uma das espécies são apresentadas a seguir:
Sporophila palustris (caboclinho-de-papo-branco): nacional e globalmente ameaçada de extinção (MMA 2003, IUCN
2012), tipicamente presente em bandos mistos de caboclinhos,
migra para o Cerrado e Pantanal nos meses não reprodutivos
(Cestari 2006, Lima 2008). A porção centro-sul do bioma Cerrado era assinalada como limite setentrional de sua área de
invernada, com registros para o Parque Nacional de Emas, alto
rio Araguaia, em Goiás; Poconé, Mato Grosso; e Pirapora, noroeste de Minas Gerais (Lima 2008). A ocorrência para o Tocantins era presumida (Lima 2008), até a confirmação da espécie em capinzais exóticos (Andropogon sp.) às margens da
rodovia estadual no Parque Monumento Natural das Árvores
Fossilizadas, extremo nordeste do estado (Olmos & Pacheco
2011). Esse registro estendeu em mais de 1.000 km o limite
setentrional da área de invernada deste caboclinho (Figura 1).
Com a confirmação da ocorrência do caboclinho-de-papo-branco no estado do Tocantins em regiões sob influência da
calha do rio Tocantins, também é presumida a presença da espécie na porção oeste do estado, ou seja, no vale do rio AraAtualidades Ornitológicas On-line Nº 176 - Novembro/Dezembro 2013 - www.ao.com.br

Figura 1. Mapas de distribuição geográfica de espécies de Sporophila segundo Ridgely & Tudor (2009) e Ridgely et al. & BirdLife International (2012),
atualizado a partir dos novos registros. Em vermelho, área de reprodução; em azul, área de invernada; hachurado, nova extensão geográfica das áreas de
invernada. A – S. palustris (caboclinho-de-papo-branco), circulo verde (Dueré-TO, este trabalho), azul (Somenzari et al. 2011) e preto (Olmos & Pacheco
2011). B – S. ruficollis (caboclinho-de-papo-escuro), círculo verde (Robson Czaban/WA-516810), azul (Somenzari et al. 2011), preto (Lagoa da Confusão, este
trabalho) e amarelo (Brejinho de Nazaré, este trabalho). C – S. hypochroma (caboclinho-de-sobre-ferrugem), círculo vermelho (Dueré, este trabalho), verde
(Whittaker 2004) e preto (Olmos & Pacheco 2011). D – S. cinnamomea (caboclinho-de-chapéu-cinzento), círculo verde, Dueré, este trabalho, roxo (José Hidasi,
pele de Tocantínia-TO, MZUSP-70000), vermelho (Pedro Afonso-TO, este trabalho). E – S. hypoxantha (caboclinho-de-barriga-vermelha), círculo vermelho
(Dueré, este trabalho), azul (José Hidasi, registro em 1981, em Peixe-TO), preto (Somenzari et al. 2011) e azul (Olmos & Pacheco 2011).

guaia (Olmos & Pacheco 2011). Tal presunção se confirmou
nos dias 06 e 07 de outubro de 2011, quando por volta de 17:30
h, TD avistou e fotografou alguns indivíduos machos em gramíneas nos varjões naturais e em várzeas de plantio de arroz
na confluência dos rios Formoso e Xavante, no município de
Dueré (11°23’S e 49°38’W). Em rápida contagem foi possível
detectar quatro machos, os quais se encontravam em numeroso bando misto de caboclinhos no qual se observou machos de
S. hypochroma, S. hypoxantha, S. cinnamomea, S. bouvreuil e
S. collaris. A várzea de plantio de arroz se encontrava abandonada, estando na oportunidade tomada por gramíneas exóticas
forrageiras abarrotadas de sementes das quais os caboclinhos
se fartavam (Figura 2 – Também em WA1032446).
Sporophila cinnamomea (caboclinho-de-chapéu-cinzento):
vulnerável de extinção em nível global (IUCN 2012), nacionalmente a espécie está ameaçada de extinção (MMA 2003). Considerada rara e de ocorrência local, é um típico representante dos
caboclinhos dentre os bandos mistos durante movimentos migratórios. A reprodução da espécie ocorre nos campos do Uruguai,
Argentina (Entre Rios, Corrientes e Buenos Aires) e, no Brasil,
em campos no município de Bagé, sul do Rio Grande do Sul
(Carrano 2008). A área de invernada da espécie se estende até
a região central do Brasil (Ridgely & Tudor 2009), alcançando
o rio Araguaia, no norte de Goiás e médio rio São Francisco, no
norte de Minas Gerais (Carrano 2008).
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Todavia, um registro pontual no rio Tocantins, na porção
central do estado do Tocantins, atribuiu à espécie a condição
de vagante (Ridgely & Tudor 2009). Tal ocorrência faz referência às coletas ocorridas em maio de 1964, realizadas por
José Hidasi em Tocantínia, quando coletou pelo menos quatro
indivíduos (dentre eles um jovem macho – MZUSP-70000).
Diante do número de indivíduos coletados no ano de 1964 e
destes dois novos registros de S. cinnamomea no Tocantins
relatados a seguir, a condição de vagante no estado deve ser
reformulada (Figura 1).
O primeiro registro ocorreu em 07 de outubro de 2011, conjuntamente com o mesmo bando misto de caboclinhos verificado no registro de S. palustris nas várzeas de arroz abandonada na confluência dos rios Formoso e Xavante (veja acima).
Um macho da espécie foi fotografado (Figura 2 – Também
em WA-1032454), cuja plumagem intermediária caracterizada
pela presença de manchas marrom-avermelhadas indicavam a
troca de plumagem imatura para estado adulto.
O segundo registro, efetuado na manhã do dia 07 de outubro
de 2012 por TD, exatamente um ano após o registro anterior,
ocorreu na várzea de pequeno reservatório do córrego Pau-Ferrado, em Pedro Afonso (9°23’S e 48°10’W). Com auge
da estiagem, o pequeno reservatório teve seu nível de água
drasticamente reduzido deixando emergente um solo lamacento tomado por um tapete de pequenas gramíneas cobertas por
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Figura 2. A – Macho de Sporophila palustris. B - Macho subadulto de S. cinnamomea. Ambos encontravam-se forrageando em arbustos
e capinzais (exóticos e nativos) em área de plantio de arroz abandonado nos arredores do rio Xavante (Fotos: Túlio Dornas).

volumoso orvalho. Pelo menos dois machos da espécie, juntamente de um bando misto de outros caboclinhos (a maioria
S. nigricollis, além de S. caerulescens e de S. collaris) foram
avistados e fotografados (WA-1032399, WA-1032401 e WA1032402) forrageando sobre essas gramíneas por boa parte da
respectiva manhã.
Sporophila hypochroma (Caboclinho-de-sobre-ferrugem):
é considerada quase-ameaçada em nível global (IUCN 2012).
A ausência de registros nas zonas reprodutivas no Uruguai entre os séculos XIX e século XX tem indicado uma expressiva
redução populacional da espécie (Claramunt et al. 2006). Além
de campos no oeste uruguaio, a espécie também se reproduz
em campos no nordeste da Argentina (Corrientes, Entre Rios
e Buenos Aires) (Claramunt et al. 2006, Roda & Lopez-Lanus
2007, Ridgely & Tudor 2009). A área de invernada alcança o
centro-leste boliviano e a porção central do Brasil (Ridgely
& Tudor 2009). Foi documentada para o estado de Rondônia, oeste da Amazônia brasileira, em afluentes do rio Mamoré
(Whittaker 2004), sendo o registro mais noroeste da espécie
em sua migração de inverno.
No Brasil Central, o Parque Nacional das Emas se configurava como a localidade mais setentrional de sua área de invernada (Sick 1997, Ridgely & Tudor 2009). Um macho de
Sporophila foi tentativamente identificado como caboclinho-de-sobre-ferrugem por F.O. e J.F.P. no Parque Monumento
Natural das Árvores Fossilizadas, no extremo nordeste de Tocantins, em 05 de julho de 2005 (parte da mesma concentração de espécies de Sporophila relatada por Olmos & Pacheco
(2011) na descrição anterior de S. palustris). As circunstâncias
em campo, o fracasso em documentar e a inerente importância do registro levaram os autores a não mencionar a espécie.
Uma vez confirmada a presença de S. hypochroma para essa
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região, seria estendido em mais de 1.500 km o limite norte da
área de invernada, demonstrando a participação das várzeas de
influência do rio Tocantins como rota migratória da espécie.
Contudo, também no dia 07 de outubro de 2011, na mesma
várzea de arroz abandonada no município de Dueré, TD registrou
pelo menos um macho adulto de S. hypochroma. Embora não haja
documentação, o avistamento do indivíduo ocorreu por minutos
suficientes para uma diagnose correta. O vermelho-amarronzado
intenso da garganta até a barriga e uropígio, em contraste ao cinza
intenso por todo o dorso, permitiu distingui-lo de possíveis indivíduos de S. cinnamomea ou S. hypoxantha, também presentes
no local. Diante da necessidade da confirmação da espécie no extremo nordeste do estado, este registro configura como primeiro
para o estado do Tocantins e representa uma extensão na distribuição geográfica de quase 820 km a partir do Parque Nacional
das Emas, inserindo o vale do rio Araguaia na área de invernada
deste caboclinho austral (Figura 1).
Sporophila hypoxantha (Caboclinho-de-barriga-vermelha):
Embora globalmente esteja na categoria de pouco preocupante
(“Least concern”) quanto a alguma ameaça de extinção (IUCN
2012), em nível nacional é considerado espécie deficiente em
dados (Machado et al. 2005). É considerado localmente comum nos campos e várzeas ao longo de sua zona de reprodução no sul do Brasil, Uruguai e Argentina (Sick 1997, Ridgely & Tudor 2009). A reprodução da espécie no sul do Brasil
concentra-se entre os meses de novembro e fevereiro quando
então as populações migrantes da espécie migram para várzeas, banhados e campos da Bolívia e porção central do Brasil
(Franz & Fontana 2013). O limite setentrional de migração
era assinalado até o sul de Goiás, Mato Grosso do Sul e Bolívia (Sick 1997, Ridgely & Tudor 2009). Entretanto, registros
recentes ampliaram a área de invernada para porções mais
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ao norte na bacia dos rios Tocantins-Araguaia, em especial para sudeste do Pará,
ao longo de campos e várzeas do rio Araguaia e afluentes (Somenzari et al. 2011) e
para o extremo nordeste do Tocantins, no
Parque Monumento Natural das Árvores
Fossilizadas (Olmos & Pacheco 2011).
A condição do estado do Tocantins
como limite norte de distribuição geográfica de caboclinho-de-barriga-vermelha já
havia sido observada desde 1981. José Hidasi coletou um macho subadulto (MOG
3876), no município de Peixe, às margens
do rio Tocantins, região sul do estado (Figura 3). Este registro permaneceu oculto,
não sendo computado aos limites de distribuição geográfica da espécie até então
conhecidos (Dornas 2009). Ademais um
novo registro para o estado do Tocantins
é apresentado. No dia 07 de outubro de
2011, pelo menos um indivíduo macho foi
avistado por TD na várzea de arroz abandonada na confluência dos rios Formoso e
Xavante. O avistamento, embora não documentado, transcorreu, assim como para
S. hypochroma, em tempo suficiente para
confirmação da identificação e eximir possíveis confusões de diagnose com machos
dos outros caboclinhos apresentados. O
registro da espécie somado aquele apresentado por Somenzari et al. (2011) para
o sudeste do Pará, insere em definitivo o
vale do rio Araguaia nos limites da área
de invernada deste caboclinho (Figura 1).
Sporophila ruficollis (caboclinho-de-papo-escuro): avaliada globalmente como
quase-ameaçada, em nível nacional é considerada deficiente em dados (Machado
et al. 2005). Incomum, utiliza campos de
gramíneas hidromórficos pouco alterados
Figura 3. Macho de Sporophila hypoxantha coletado por José Hidasi
para reprodução no norte da Argentina,
na região de Peixe, as margens do rio Tocantins, região sul do estado.
O espécime taxidermizado está montado como peça expositiva no
Uruguai, Paraguai e Brasil, no extremo
Museu
de Ornitologia de Goiânia (MOG 3876) (Foto: Túlio Dornas).
sul e região pantaneira (Ridgely & Tudor
2009). Durante inverno do hemisfério sul migra para porções
goa da Confusão, região oeste do Tocantins (10°33’S e 49°55’W),
mais centro-setentrionais da América do Sul alcançando Bolíonde dois machos adultos foram visualizados em capinzal à beira da
via e Brasil Central, nos estados de Goiás, Mato Grosso e Miestrada vicinal em meio a um extenso arrozal recém-cultivado. Os
nas Gerais (Ridgely & Tudor 2009). Contudo, novos registros
dois machos forrageavam na companhia de dezenas de S. collaris e
aumentaram consideravelmente as áreas de invernada da esalguns poucos S. caerulescens.
pécie alcançando regiões savânicas da Amazônia, no extremo
Nenhum dos dois registros relatados teve documentação,
sul do Amazonas (Robson Czaban, WA-516810) e do Vale do
entretanto, a constatação segura em campo das plumagens
Araguaia, no sudeste do Pará (Somenzari et al. 2011).
características do macho adulto certifica confiabilidade aos
Além disso, dois registros inéditos da espécie são relatados para
contatos. Vale ressaltar que diante das centenas de indivíduos
o estado do Tocantins. JFP e FO observaram, em 06 de agosto de
visualizados (ou até mesmos milhares) por TD na região do
2001, dois machos adultos com padrão de plumagem característico
rio Formoso, é possível S. ruficollis estivesse representado por
da espécie juntamente de um bando com cerca de 20 indivíduos imaalgum indivíduo jovem, fêmea ou macho adulto cuja presença
turos e ou fêmeas (especulativamente da mesma espécie) em Brejipassou despercebida. Portanto, o conjunto de registros efetunho de Nazaré, região central do Tocantins (10°42’S e 48°28’W),
ados no norte e região central do Brasil promovem relevante
em capinzal à beira de estrada vicinal em região de cerrado modeextensão nas áreas de invernada deste caboclinho, atingindo
radamente alterado. O segundo registro efetuado por JFP ocorreu
enclaves savânicos na Amazônia e campos hidromórficos no
em 04 de julho de 2003, a 55 km a oeste da sede municipal de LaVale do Araguaia e no médio rio Tocantins (Figura 1).
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Discussão
Os registros dos respectivos caboclinhos mostram que as
várzeas e ambientes campestres associados as calhas dos rios
Tocantins e Araguaia estão de fato incluídos nos limites das
áreas de invernada destas espécies (Figura 1). Ecologicamente, a passagem dessas espécies pela bacia dos rios Araguaia-Tocantins, caracteriza-se pelos agrupamentos em bandos mistos, quase sempre numerosos, com outras diferentes espécies
de caboclinhos migrantes e ou mesmo espécies residentes.
Os registros conjuntos de S. palustris, S. hypoxantha, S. hypochroma e S. cinnamomea nas várzeas e capinzais do encontro
dos rios Formoso e Xavante, no município de Dueré, no vale do
rio Araguaia, destacam a formação de bandos mistos entre estas
espécies durante o período de migrações, quando ainda contavam
com indivíduos de S. bouvreuil e S. collaris. Havia centenas de
indivíduos (talvez milhares) que na sua grande maioria possivelmente eram fêmeas das espécies descritas.
Diante do pouco tempo de avistamento devido ao entardecer
iminente e o rápido deslocamento do bando (ao alçarem voo o
aspecto era de uma enorme nuvem de caboclinhos) é possível
que outras espécies de Sporophila estivessem presentes como,
por exemplo, S. ruficollis, cuja detecção foi confirmada na região
anos antes por JFP. De qualquer forma, a magnitude do bando
misto detectado demonstra como a região possui papel ecológico
relevante nas migrações desses caboclinhos austrais.
Na várzea lamacenta do reservatório do córrego Pau-Ferrado, os indivíduos de S. cinnamomea encontravam-se inseridos
em um bando misto de caboclinhos formado por S. collaris,
S. caerulescens e S. nigricollis. Em menor número, entre 30
e 50 indivíduos, a maioria era fêmea e dentre os machos predominavam aqueles do S. nigricollis. De modo similar, Olmos
& Pacheco (2011) registraram no Tocantins os caboclinhos
austrais S. palustris e S. hypoxantha em bandos mistos com S.
plumbea e S. bouvreuil. Na região de Brejinho de Nazaré, S.
ruficollis, especulativamente, apresentou-se em bando de mais
20 indivíduos entre jovens e fêmeas, dentre os quais poderia
haver representantes de outras espécies. Em Lagoa da Confusão, S. ruficollis encontrava-se junto a bando misto formado
por S. collaris e S. bouvreuil.
As extensões das novas distribuições geográficas verificadas
trazem implicações importantes ao estado de conservação desses
caboclinhos austrais. O descobrimento do uso de campos, capinzais, banhados, brejos e até mesmo áreas de várzeas alteradas
pela agricultura (principalmente rizicultura) ao longo da bacia
dos rios Araguaia-Tocantins, na parte norte do Cerrado brasileiro
(e para S. ruficollis, enclaves savânicos na Amazônia), proporcionam um incremento significativo das áreas de invernada dessas
aves. Em alguns casos, esse incremento corresponde a habitats
em condições íntegras e, em outros, ele é resultante da transformação de ambientes naturais em ambientes antropizados.
Embora nos últimos anos o bioma Cerrado no estado do
Tocantins tenha tido taxas de desmatamento elevadas, ainda
restam grande blocos de savanas e campos cerrados (Machado
et al. 2004, Brasil 2009). As planícies inundáveis que acompanham os rios das Mortes e Cristalino, no leste do Mato Grosso,
e principalmente ao longo dos rios Araguaia-Javáes, na ilha
do Bananal, oeste do Tocantins, preservam grandes extensões
de Cerrado (Machado et al. 2004, Brasil 2009); onde há expressiva abundância de habitats adequados às diferentes espécies de Sporophila (Pinheiro & Dornas 2009, Somenzari et al.
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2011), dentre elas as migrantes austrais aqui apresentadas. Em
contrapartida, a presença desses caboclinhos austrais parece
estar também relacionada à supressão das formações florestais
e subsequente conversão em ambientes campestres como pastagens e campos de rizicultura.
Várzeas de rios e ilhas fluviais são importantes vias de deslocamento para espécies de caboclinhos, haja vista os contatos
efetuados nos rios Araguaia, Mamoré e São Francisco, dentre
outros rios menores (Whittaker 2004, Lopes et al. 2009, Pinheiro & Dornas 2009). Desta forma, a atuação dos rios como
via de acesso na rota de migração destes caboclinhos é importantíssima e de elevado valor conservacionista.
Portanto, os registros destes caboclinhos apresentados e
citados para a bacia dos rios Araguaia-Tocantins têm importantes reflexos conservacionistas. Eles demonstram que os
habitats e ambientes correspondentes às áreas de invernada
desses migrantes austrais estão disponíveis em unidades de
conservação chaves e estratégicas até então não consideradas
nas avaliações do estado de conservação dessas espécies por
uma razão de desconhecimento da totalidade das suas distribuições geográficas.
O Parque Estadual do Araguaia, Refúgio de Vida Silvestre
Corixão da Mata Azul e o Refúgio de Vida Silvestre Quelônios
do Araguaia, fronteiriços aos rios Araguaia e das Mortes, no
extremo nordeste do estado do Mato Grosso; o Parque Nacional do Araguaia, Parque Estadual do Cantão, Parque Estadual
do Lajeado e o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas,
limítrofes aos rios Araguaia e Tocantins, no estado do Tocantins; e o Parque Nacional Chapada das Mesas, no estado do
Maranhão, seriam todos exemplos de unidades de conservação
de proteção integral com seus limites sobrepostos a essa nova
área de invernada, cujos limites, fortuitamente devem estar
abrigando populações migrantes desses caboclinhos austrais.
Vale ressaltar as diversas Terras Indígenas nestes três estados
que também abrigariam ambientes propícios à área de invernada dessas espécies de caboclinhos.
É possível ainda que os limites da Estação Ecológica Serra
Geral do Tocantins e Parque Estadual do Jalapão, no leste do
Tocantins, e do Parque Estadual do Mirador, na região centro
sul do Maranhão, também sejam ocupados por migrantes destes caboclinhos. Estas áreas protegidas são atravessadas por
inúmeros rios e ribeirões nos quais estão estabelecidos ambientes ricos em gramíneas e sementeiras. A criação de unidades de conservação de proteção integral, como por exemplo, o
Parque Estadual Água de Paranã, nas divisas entre Tocantins e
Goiás, onde os rios Tocantins e Paranã serão limítrofes deste
parque, torna-se amplamente estratégica e justificável. Todas
essas unidades de conservação, criadas ou propostas, ainda
conservam remanescentes íntegros do bioma Cerrado, resistindo ao avanço de atividades agropecuárias supressoras de
campos hidromórficos e várzeas ricas em gramíneas sementíferas, apresentando rios relevantes cujos leitos, ilhas e várzeas
podem ser as rotas de migração destes caboclinhos austrais.
Numa rápida síntese dos registros efetuados ao longo do
Cerrado Norte percebe-se que todos foram efetuados no período de estiagem, desde seu início (maio/junho) até seu final
(outubro). Para S. hypoxantha, por exemplo, a segunda quinzena de fevereiro já representa momento de partida dos sítios
reprodutivos rumo às zonas de invernada (Franz & Fontana
2013). Deste modo, suspeita-se que a região centro-sul do país
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receberia essas populações migrantes ainda na estação chuvosa (março a maio) de modo que a chegada dessas espécies nas
regiões mais setentrionais do Cerrado ocorreria, portanto, ao
final da estação chuvosa e início do inverno austral.
Cabe salientar que, do ponto de vista conservacionista, é
justamente neste período que se observa a maior incidência
de queimadas ao longo do bioma Cerrado, em especial nos
limites do estado do Tocantins. A passagem do fogo afeta a vegetação nativa bem como áreas de pastagens, destruindo ambientes campestres ricos em gramíneas e capinzais, especialmente no interior das unidades de conservação. A reincidência
de queimadas a cada dois anos em um quadrante amostral que
contempla boa parte dos limites do Parque Nacional do Araguaia e Parque Estadual do Cantão cobriu 37% da área amostrada entre 1996 e 2000, onde quase 95% da área queimada
eram de fisionomia tipicamente campestre: parque cerrado e
campo cerrado (Riviera-Lombardi 2003).
Portanto, ainda que haja considerável aumento na área de
invernada destas diferentes espécies de Sporophila no Tocantins, as queimadas demonstram ser mais uma ameaça às espécies de caboclinhos austrais, juntamente da perda de habitat
reprodutivo e tráfico ilegal. No entanto, após considerável extensão nas áreas de invernada destas espécies decorrentes dos
registros apresentados, programas de monitoramento exclusivos de caboclinhos, em especial aqueles ameaçados de extinção e migrantes austrais, são fortemente sugeridos, devendo
ser os mesmos fomentados pela tanto pela iniciativa pública
quanto privada. Somente ações desta natureza irão elucidar
com melhor refinamento o padrão migratório destas espécies
demonstrando o quão setentrional são suas áreas de invernada e assim diagnosticar a real situação de conservação destes
ameaçados caboclinhos austrais.
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