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O Tocantins ainda é um Estado com pouca informação disponí-
vel sobre sua avifauna, tendo seu território caracterizado como gran-
de lacuna do conhecimento ornitológico nacional (Oren & Albu-
querque 1991, Silva 1995). Embora desde sua fundação em 1989 
houvesse substancial melhora no reconhecimento da avifauna to-
cantinense, não mais que 10% de seu território possuem estudos 
com esforço mínimo de amostragem ornitológica (Dornas 2009).

Nos últimos anos foram inúmeras as espécies encontradas no 
Tocantins que tiveram pela primeira vez seus registros confirma-
dos no Estado. Como exemplos temos: Mergus octosetaceus 
(Braz et al. 2003), Lophornis magnificus (Crozariol & Leite, no 
prelo), Avocettula recuvirostris (Pinheiro et al. 2008), Celeus obri-
eni (Prado 2006, Pinheiro & Dornas 2008), Progne subis (Olmos 
& Pacheco 2008) Paroaria baeri (Dornas 2008), Cyanoloxia mo-
esta (Pacheco et al. 2007), Sturnella militaris (Dornas et al. 2007).

Devido à intensificação de estudos ornitológicos no Tocantins, 
seja de cunho acadêmico, seja devido às demandas de estudos de 
impacto ambiental por exigência legal em contrapartida as obras 
de infra-estrutura no Estado, a tendência é de que mais espécies 
de aves tenham seus registros inéditos efetuados. Dentro dessa cal onde o arroz havia sido recém colhido, formando um extenso 
perspectiva, apresentamos os primeiros registros do pernilongo- lamaçal misturado com os restos vegetais do arroz deixados pela 
de-costas-brancas, Himantopus melanurus Vieillot, 1817, para o colheita. A ocorrência da espécie na planície do Bananal também 
Estado do Tocantins. é reforçada pelos registros decorrentes da região do rio das Mor-

A ocorrência da espécie é relatada para porção central do Brasil, tes, leste do Mato Grosso (Oliveira et al. 2005).
de onde se estende para o nordeste, sudeste e região sul, alcançando Deslocamentos e migrações de pequenos e médios portes são re-
a Argentina, Paraguai, Bolívia e Chile (Oren 1991, Shulz-Neto latados para a espécie. No Rio Grande do Sul, as populações de H. 
1995, Sick 1997, Santos 2001, Antas 2004, Amorim & Piacentini melanurus parecem reproduzir no interior do Estado, deslocando 
2006, Gussoni & Guaraldo 2006, Roos et al. 2006, Sigrist 2006, Ri- posteriormente para as regiões litorâneas (Vooren & Brusque 
beiro et al. 2008, Lima et al. 2009) – (para registros fotográficos con- 1999 apud Ribeiro et al. 2008). Na região norte do Pantanal des-
sultar ). locamentos sazonais regionais foram detectados (Antas 2004) en-

No Tocantins, o primeiro registro documentado de H. melanurus quanto que o registro de alguns indivíduos na região de Resende, 
ocorreu no dia 08 de outubro de 2009, às margens da BR-242, no sul do estado do Rio de Janeiro, são indícios de deslocamentos de 
município de Paranã, região sudeste do Estado (12°21'47.76"S populações residentes na porção paulista do Vale do Paraíba (Li-
48°1'56.77"O) (Figura 1). Um único indivíduo foi visualizado e foto- ma et al. 2009). 
grafado forrageando em uma área de empréstimo lamacenta a beira No Tocantins, a ocorrência de H. melanurus no sudeste do Esta-
do córrego que ali atravessava a rodovia (Figura 2). Ainda que esse do pode estar relacionada à presença de uma população residente, 
tipo de escavação esteja tornando-se frequente na região devido às cujo estabelecimento seria decorrente das inúmeras lagoas tem-
obras de pavimentação de rodovias federais e estaduais, os cerrados porárias presentes na região dos vales do rio Paranã e rio Palmei-
da região sudeste do Tocantins apresentam as chamadas “dolinas”. ras, as quais são consideradas áreas potenciais ao estabelecimen-

Esses terrenos são formados por depressões (observação pesso- to de espécies migratórias e limícolas em geral (Pacheco & 
al dos autores), onde ocorre um alagamento sazonal com a conse- Olmos 2006). Outra condição seria os deslocamentos de indiví-
quente formação de alagadiços e poças lamacentas, habitat prefe- duos provenientes da região nordeste, já que a ocorrência da espé-
rido da espécie (Sick 1997, Gussoni & Guaraldo 2006). Essas con- cie é apontada para os estados da Bahia (Pacheco 2004, Roos et al. 
dições ambientais certamente são os principais atrativos para H. 2006) e Piauí (Santos 2001, Pacheco 2004).
melanurus nessa região do Estado. Para a região da planície do Bananal é esperado que haja tam-

Outra região propícia a ocorrência da espécie é a planície do Ba- bém uma população estabelecida, uma vez que o registro apre-
nanal, região sudoeste do Tocantins. MAC relata ter observado sentado para Lagoa da Confusão e rio das Mortes no Mato Grosso 
três indivíduos no dia 28 de janeiro de 2009 no município de La- (Oliveira et al. 2005) sinalizam essa condição. Uma segunda al-
goa da Confusão (10°49'44”S 49°42'18”O) (Figura 1). Os indiví- ternativa seria a presença de indivíduos vagantes oriundos das pla-
duos foram observados em um campo de arroz irrigado em um lo- nícies pantaneiras ao sudoeste do Mato Grosso. 

http://www.wikiaves.com.br/pernilongo-de-costas-brancas

Primeiros registros de 

(Charadriiformes: Recurvirostridae) 
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no Estado do Tocantins

Figura 1. Localidades onde se efetuaram os 
registros de Himantopus melanurus no Tocantins. 

1. BR-242, Paranã; 2. Arrozal em Lagoa da Confusão.

Figura 2. A esquerda, indivíduo de Himantopus melanurus fotografado às margens da BR-242, município de Paranã, sudeste do 
estado do Tocantins (Foto: Túlio Dornas). A direita, mesmo indivíduo forrageando em poça de lama (Foto: Gabriel Leite).
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