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Primeiros registros do maçarico-grande-de-perna-amarela, 
Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789), (Charadriiformes: Scolopacidae)

no estado do Tocantins

A família Scolopacidae está representada no Brasil 
por 29 espécies, das quais três delas não apresentam ocorrência 
devidamente confirmada no país, uma está extinta e apenas 
duas são residentes (CBRO 2011). Todas as demais espécies 
são migratórias ou vagantes provenientes do Hemisfério Norte 
(Sick 1997, CBRO 2011).  A maior parte das espécies da família 
adentra em território brasileiro margeando a região costeira 
enquanto outra parte pela Amazônia, geralmente seguindo 
as calhas dos grandes rios, alcançando assim as regiões mais 
centrais e meridionais do país (Sick 1983, Rapole et al. 1996).

Uma das espécies integrantes da família dos 
scolopacídeos é o maçarico-grande-de-perna-amarela, Tringa 
melanoleuca (Gmelin, 1789). Muito semelhante ao maçarico-
de-perna-amarela (Tringa flavipes), porém nitidamente maior 
e com o bico tendendo levemente a encurvar-se para cima 
(Sick 1997). Possui hábitos solitários (o’BRien et al. 2006), é 
encontrado em praias litorâneas e no interior do continente sul-
americano onde geralmente ocupa campos alagados (RoSenBeRg 
1990, Sick 1997, WilliS & oniki 2003). Na América do Norte é 
comum tanto no interior do continente como também nas regiões 
costeiras, se reproduzindo nas florestas boreais (o’BRien et al. 
2006). 

No Brasil sua presença é esperada para todos os 
estados (pinto 1938, 1978, Sick 1997), entretanto, para o estado 
do Tocantins sua ocorrência somente foi confirmada nesta última 
década, quando os estudos ornitológicos se intensificaram nos 
limites do estado (DoRnaS 2009). Deste modo, este estudo 

tem como objetivo apresentar os primeiros registros de Tringa 
melanoleuca para o estado do Tocantins bem como discutir 
a passagem da espécie pela região central do país abordando 
aspectos relacionados aos habitats preferenciais e utilização das 
bacias dos rios Tocantins e Araguaia como rota de migração.

O primeiro registro de T. melanoleuca no Tocantins 
foi realizado por JFP e FO em 03 de novembro de 2001 quando 
foi observado um único exemplar da espécie na praia fluvial 
do município de Filadélfia, no rio Tocantins (07°20’04”S 
– 47°28’59"O). Na oportunidade presenciou-se junto do 
mencionado indivíduo maçaricos-de-sobre-branco (Calidris 
fuscicollis), batuíruçus (Pluviallis dominica), maçaricos-
solitários (Tringa solitaria), batuíras-de-coleira (Charadrius 
collaris), batuíras-de-esporão (Vanellus cayanus) e quero-
queros (Vanellus chilensis). 

O segundo registro, quando também foi avistado um 
indivíduo solitário, ocorreu em 12 de outubro de 2006, nas 
margens da Lagoa do Jacaré (10°46’19.54”S – 49°56’15.70"O) 
no município de Lagoa da Confusão e foi efetuado por ADP. 
A região, inserida na bacia do rio Araguaia, é composta por 
um expressivo sistema de lagoas as quais estão associadas às 
várzeas dos rios locais e a planície inundável da Ilha do Bananal, 
onde são frequentes os campos de arroz irrigados.   

O terceiro encontro ocorreu em 25 de outubro 
de 2009 em praia fluvial do rio Tocantins (07°19'47.50"S 
– 47°29'3.78"O), também no município de Filadélfia. TD 
observou três indivíduos pousados em banco de areia na 
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Figura 1. Indivíduo de Tringa melanoleuca em açude às margens da TO-354, próximo ao rio Javaés, município de Pium. (Foto: MAC)

margem direita do rio. Quando realizada uma aproximação 
com a embarcação para registro fotográfico o bando alçou vôo, 
emitindo vocalização característica tri-sílaba, a qual é atribuída 
semelhança com a vocalização do pica-pau-do-campo (Colaptes 
campetris) (Sick 1997).

O quarto, e primeiro registro documentado, ocorreu 
dia 17 de março de 2010, no município de Pium. Um único 
indivíduo foi fotografado por MAC (Fig. 1) ao lado de quero-
queros (Vanellus chilensis) e batuíras-de-esporão (Vanellus 

cayanus) em um pequeno e raso açude na beira da rodovia 
estadual TO-354, numa área de pastagem (09°57’59.68’’S 
– 49°58’35.27’’O). Vale frisar que o local do registro se 
encontrava a pouco mais de 1 km do rio Javaés, braço menor do 
rio Araguaia, nas proximidades do Centro de Pesquisa Canguçu 
da Universidade Federal do Tocantins.

O último registro ocorreu as 18:00h do dia 08 de 
novembro de 2010 na PCH Porto Franco, município de 
Dianópolis, sudeste do estado (11°48’57.11”S – 46°46’34.21"O) 

por MAC e AGC. O indivíduo estava solitário em uma pequena 
poça, formado pelas constantes chuvas que ocorriam por aqueles 
dias, e próximo a barragem da PCH, que represa o rio Palmeiras 
neste trecho. Ao tentar uma aproximação o mesmo voou e 
vocalizou, confirmando definitivamente a sua identificação. 
Apesar da falta de luz pelo início de noite, foi possível uma foto 
deste exemplar.

Todos os registros efetuados ocorreram nos período 
de invernada de T. melanoleuca no Hemisfério Sul (outubro 
a abril). A princípio, os três primeiros e o quinto registro 
realizados, entre os meses de outubro e novembro, sinalizam a 
região central do Brasil como ponto de parada quando a espécie 
chega neste Hemisfério em direção às regiões mais ao sul do 
continente. O quarto registro, por sua vez, indica que a espécie 
também passa pela região central do Brasil em regresso ao 
Hemisfério Norte, com uma possível utilização das planícies do 
Araguaia como ponto de parada. 

A condição única de entreposto atribuída às bacias dos 
rios Tocantins e Araguaia em território tocantinense inicialmente 
podem ser presumidas devido à falta de registros da espécie 
na região ao longo dos meses de invernada destes migrantes 

neárticos no continente sul-americano. pinheiRo & DoRnaS 
(2009) realizaram sistematizado inventário e monitoramento 
de aves na região do Parque Estadual do Cantão, na planície 
alagável entre os rios do Côco e Araguaia, oeste do estado, 
onde ao longo de dois anos de estudos não foi detectado T. 
melanoleuca. A mesma ausência é verificada para a região de 
Palmas, onde um longo trecho da calha do rio Tocantins foi alvo 
de vários estudos ornitológicos (Bagno & aBReu 2001, pinheiRo 
2004, pinheiRo et al. 2008).

A utilização das bacias dos rios Tocantins e Araguaia 
em território tocantinense não devem ser descartadas como 
ponto de invernada definitivo, pois grande parte do estado ainda 
é carente de amostragem ornitológica (oRen & alBuqueRque 
1991, Silva 1995, DoRnaS 2009) e os ambientes preferenciais da 
espécie são encontrados com relativa abundância. As extensas 
áreas de cultivo de arroz no estado do Tocantins, cujas planícies 
alagáveis criam condições ideais para o estabelecimento da 
espécie, subsidiam tais presunções. 

Os ambientes limícolas formados pelas plantações 
de arroz favorecem o estabelecimento da espécie em seu 
movimento migratório tanto no Hemisfério Norte quanto 
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Sul (taft & haig 2005, Blanco et al. 2006). Além disso, T. 
melanoleuca tem sido uma das espécies mais citadas em 
ambientes de arrozais na literatura neotropical (Blanco et al. 
2006). No estado do Tocantins estima-se que mais de meio 
milhão de hectares são destinados às atividades de rizicultura, 
sendo a grande maioria fixada na planície do Araguaia, nas 
adjacências da Ilha do Bananal. Esta condição torna a região 
em um potencial ponto de invernada da espécie, bem como de 
outras migratórias provenientes do Hemisfério Norte.

Em contrapartida, a definição da calha do rio Tocantins 
como potencial ponto de invernada para T. melanoleuca deve 
ser tratada com cautela no que compreende pelo menos os 
limites do estado. O sucessivo barramento do rio Tocantins 
para construção de usinas hidrelétricas tem comprometido o 
sistema de cheia e vazante do rio, mantendo as áreas ribeirinhas 
totalmente submersas. Esse cenário é facilmente observado na 
região de Palmas, Peixe e Paranã, onde foram construídas as 
Usinas Hidrelétricas do Lajeado, Peixe/Angical e São Salvador, 
respectivamente. A região de Filadélfia, onde foram verificados 
registros no rio Tocantins, será muito em breve alagada pelo 
enchimento do rio Tocantins devido a barramento provocado 
pelo UHE de Estreito distante algumas centenas de quilômetros 
a jusante. Este sucessivo enchimento do rio Tocantins deve 
prejudicar a própria utilização da bacia como rota de migração 
da espécie para regiões mais meridionais do país e do continente.

Por fim, os registros de T. melanoleuca apresentados 
reforçam a condição das bacias dos rios Tocantins e Araguaia 
como ponto de parada, refletindo que outras espécies migratórias 
do norte ainda não detectadas para a região utilizem dessa rota 
para adentrar-se às regiões mais centro-orientais do continente 
sul-americano. Ademais, os achados de T. melanoleuca 
adicionam mais uma espécie a lista de aves do estado do 
Tocantins (DoRnaS 2009) e demonstram que os ambientes 
limícolas formados pelos arrozais na planície do Araguaia são 
potenciais ao estabelecimento de uma riqueza de espécies de 
aves migratórias ainda maior, região essa que deve ser mais bem 
avaliada e inventariada.
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