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Abstract.  The authors present records of Sporophila bouvreuil, or Capped Seedeater in 
Comandatuba, Una, Bahia, Brazil, 29.Jan.2009. Perhaps the first image and song records of this bird in 
this region. 
 
 
O caboclinho (Sporophila bouvreuil), em inglês Capped Seedeater, é ave da família 

Emberezidae Vigors, 1825 (CBRO,2011), que, segundo Sick  (Sick,1997), distribui-se do 
estuário do rio Amazonas ao nordeste, leste e centro do Brasil, Argentina, Paraguai, Rio 
Grande so Sul (Passo Fundo)e savana ao norte da hiléia (Suriname).  

Como todo papa-capim, nome popular que acabou generalizando as 30 espécies de 
seu gênero que ocorrem no Brasil (CBRO,2011), o caboclinho é muito procurado como ave 
canora e portanto “de gaiola”, e por isso é difícil encontrar locais onde ele possa ser 
encontrado facilmente ou com certa abundância. Como o referido nome popular diz é ave que 
se alimenta principalmente de sementes de gramas, daí habitar campos com gramíneas, 
onde o temos encontrado. Também habita áreas de pântanos e com arbustos (Sick,1997). 
 Em decorrência de estudos e levantamentos de aves realizados em vários locais no 
município de Una, Bahia, entre eles a Ilha de Comandatuba e a região da Vila de 
Comandatuba, no continente (Santos, 2011), no dia 29 de janeiro de 2009, por volta das 
9hs, na área de savana litorânea (15º20’19.73”S/38º59’57.26”0), localizada próxima ao 
aeroporto da vila de Comandatuba (fotos 1-2), Sporophila bouvreuil foi observado pelos 
autores vocalizando, e incluído na listagem da região.   

Depois de encontrá-lo à distância por meio de binóculos, sua vocalização foi tocada 
com (I-Pod nano, acoplado a auto falante portátil), e ao responder ao playback a ave pousou 
várias vezes próximo aos autores, em galhos secos no alto de moitas de cerca de 1.20m de 
altura, vocalizando bastante. Chegou inclusive a se aproximar a cerca de 10 metros. 
Observou-se também a presença de outros machos próximos, excitados com a 
movimentação. 
  O primeiro indivíduo que respondeu ao playback foi fotografado (Sony,DSC-H5, 12Meg 
pixel, 12 zoom óptico), (foto3), e sua vocalização gravada (gravador Sony,Mini Disc),  pelo 
primeiro autor (AS), voz disponível em www.aultimaarcadenoe.com.br, no setor “Sons da 
Natureza” (PROGRAMA AMBIENTAL: A ÚLTIMA ARCA DE NOÉ, 2011). 

A região onde foi feito o registro é muito interessante, pois se trata de uma faixa de 
savana (ou cerrado) litorânea paralela ao mar com cerca de 400 m de largura por 7 km de 
comprimento, dos quais cerca de 3km foram ocupados pelo aeroporto. Esta área propicia 
uma visão de um verdadeiro ambiente de cerrado incrustado na restinga alta que prevalece 
na região. Inclusive neste ambiente foram registradas outras aves características de cerrado  
como o Canário-do-campo (Emberizoides herbicola; Wedge-tailed Grass-Finch), o Sanhaçu-
de-coleira (Schistochlamys melanopis; Black-faced Tanager) e o Bico-de-pimenta 
(Saltatricula atricollis;; Black-throated Saltator). 
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Apesar da sua grande área de distribuição, parece que Sporophila bouvreuil não tinha 

sido ainda registrada documentalmente na região da Vila de Comandatuba, daí resolvemos 
divulgar nosso registro nessa singela nota. 

                               ------------------- 
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Fotos 1 e 2 – Savana litorânea. Local do registro  (fotos AS) 

 

 
Foto 3- caboclinho (foto AS) 


