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Resumo
O pixoxó Sporophila frontalis, ave endêmica do bioma Mata Atlântica e relacionada no rol das
aves ameaçadas, tem sido muito pouco encontrada, no que resta de áreas naturais da área de
sua distribuição. Um registro recente para o Estado de São Paulo é mostrado pelo autor.

Abstract
Sporophila frontalis (Pixoxó) is endemic bird of the Atlantic Forest biome and related on the
list of threatened birds, has been very little found in the remaining natural areas of its distribution
area. One record recent for the State of São Paulo are shown for the author.
Palavras chave: espécie endêmica; espécie ameaçada, Sporophila frontalis

Sporophila frontalis, o Pixoxó, ou em inglês Buffy-throated seedeater é ave da
família Emberezidae, com 13,5 cm, de cor pardo-oliváceo, com estreita faixa pósocular, garganta e meio das partes inferiores brancas ou esbranquiçadas; centro do
abdomen amarelado; asas com duas faixas amarelas transversais. A fêmea é
parecida com o macho,porém mais esverdeada e sem a lista branca pós-ocular
(Sick,1997).
Espécie endêmica da Mata Atlântica do sudeste da América do Sul, ocorre do
sul do Espirito Santo ao Rio Grande do Sul, este do Paraguai e Misiones na Argentina
(Meyer de Shauensee,1982), Sporophila frontalis
consta da lista das aves
ameaçadas de extinção - The ICPP/IUCN- Red Data Book (Collar et.al. 1992).
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É ave que habita o interior da mata e está associada a taquarais. Frequenta
também regiões abertas como plantações de arroz e florescências de bambu Sick
(1997). É encontrado muitas vezes juntamente com outros "papa-capins" na época de
reprodução, a qual coincide com a florescência de várias gramíneas, também seu
alimento.
Seu canto nada melodioso trata-se de uma sequencia estridente e
honomatopaica descrita por Sick (1997) como: "Tchó-Tchó-Tchó-Tchóu". Sua
vocalização é tão marcante que uma vez ouvida é difícil esquecê-la, o que facilita sua
identificação ao ornitólogo ou ao birdwatcher. Aliás, o conhecimento da vocalização
das aves é importante para os levantamentos da avifauna (Santos, 1994).
O processo de desaparição das áreas naturais está ligado ao
desflorestamento, ao desenvolvimento industrial, a pressão demográfica e ainda
devido a ação dos colecionadores, apesar da proibição legal de se apanhar
espécimes da fauna silvestre (Lei 5.197/67 e Lei 9.605/98). Aliás, esses fatores
aliados a falta de conscientização ecológica estão levando a grandes perdas da
biodiversidade (Santos, 1995), incluindo aí as aves.
Assim, ante a necessidade de se conhecer os locais onde ainda ocorrem
espécies ameaçadas de extinção como a em questão, para ajudar em necessários
processos e medidas de preservação, temos visitado áreas naturais remanescentes
do Estado de São Paulo, o que tem resultado em muitos registros ornitológicos
importantes, como o aqui tratado.
No dia 31 outubro de 2014, vimos, ouvimos, fotografamos (Antonio Bordignon)
e gravamos a vocalização de Sporophila frontalis em um taquaral à beira do rio
Negro, município de Itanhaém,SP (24º08’33.58”S;46º48’50.05”O). Estávamos de
barco a motor e nos aproximamos da margem para o registro. O registro está
depositado em sites na internet (vide abaixo).
Temos a esperança de que o relato do presente registro pode colaborar com o
"rastreamento" da atual aparente restrita ocorrência de Sporophila frontalis, uma das
espécies de aves brasileiras ameaçadas de extinção, e colaborar com necessárias
medidas de preservação das espécies e consequentemente de seu habitat natural, o
que ajudará a outras inúmeras espécies da fauna do Brasil.
Bem como incentivar o emergente turismo de observação (Santos, 2004).
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Publicação on line -PDF– www.aultimaarcadenoe.com.br – 05 novembro 2014
Direitos autorais reservados Antonio Silveira R. dos Santos

2

Registro documentado de Sporophila frontalis no rio Preto, Itanhaém,SP,BR.
Por Antonio Silveira

Foto: Antonio Bordignon

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
COLLAR, N.J. et.al.Threatened Birds of the Americas.The ICBP/IUCN
Red Data
Book, 3ª ed., ICBP, Cambridge, 1992. 1150 p.
MEYER DE SCHAUENSEE, R. A guide to the birds of South America. Intercollegiate
Press, 1982. 498 p.
SICK, H. Ornitologia brasileira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 861.
SANTOS, A.S.R DOS. A importância da vocalização na identificação das aves.
Boletim do CEO- Centro de estudos Ornitológicos. Nº10, julho de 1994.
SANTOS, A. S. R.dos. A Biodiversidade da Terra e o Desenvolvimento Sustentável.
Revista dos Tribunais.nº716/7.junho/1995.
SANTOS, A. S. R.dos. A força do turismo de observação. Suplemento de turismo do
jornal O Estado de São Paulo. 24 de agosto de 2004.
--------------------------------Gravação depositada em:

- Programa Ambiental: A Última Arca de Noé :
(http://www.aultimaarcadenoe.com.br/?p=15357)
The IBC- Internet Bird Colletion:
(http://ibc.lynxeds.com/sound/buffy-fronted-seedeater-sporophila-frontalis/male-singingbambu-trees-near-river-i-recorded-bo )

Publicação on line -PDF– www.aultimaarcadenoe.com.br – 05 novembro 2014
Direitos autorais reservados Antonio Silveira R. dos Santos

3

