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INTRODUÇÃO

O Tocantins é o mais novo dos estados brasileiros, situado na região norte abriga uma extensa área ecotonal entre
os ecossistemas Cerrado, Floresta Amazônica e Caatinga (Brito, 2001), sendo mais de 80% do território
tocantinense coberto pelo Cerrado (Dornas, 2009). No mundo foram descritas um total de 10.000 espécies de aves,
das quais 132 já estão extintas (IUCN, 2015). No Brasil a avifauna é representada por 1901 espécies (CBRO,
2014), dais quais seis estão extintas (ICMBIO, 2014). A extinção de espécies é um processo natural, porém, em
consequência das intensas atividades humanas, espécies estão se perdendo numa velocidade nunca antes registrada
(Chapim III et al., 2000). A International Union for Conservation of nature (IUCN), o Instituto Chico Mendes de
Biodiversidade (ICMBIO) e Fundação Biodiversitas, produzem várias listas de espécies ameaçadas a nível global e
nacional dividindo as espécies em nove categorias de ameaça (IUCN, 2011). Neto et al. (2013), destaca a
necessidade de listas mais locais dos estados e biomas brasileiros, para se aplicar diferentes ações de conservação
da biodiversidade. O Tocantins, apesar de sua reconhecida biodiversidade, ainda não possui lista de espécies
ameaçadas.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho consistiu em compilar a lista de espécies ameaçadas da avifauna tocantinense, alertando
sobre a eminente perda de espécies e ecossistemas na região.

METODOLOGIA

Através de pesquisas bibliográficas sobre a avifauna tocantinense, foram compilados dados referentes às espécies,
estudando os principais impactos sofridos por elas na região. Após, foi realizada também uma pesquisa a nível
nacional sobre o grau de ameaça dessas espécies, utilizando a lista vermelha de espécies ameaçadas do Ministério
do Meio Ambiente (MMA) dos anos 2008 e 2014, e a nível global, utilizando a lista da International Union for
Conservation of Nature (IUCN) do ano de 2015. Foram consultados também os Planos de Ação Nacional (PAN):
PAN para conservação das aves do Cerrado e Pantanal; PAN para conservação das aves da Amazônia; PAN para
conservação das Aves de Rapina; PAN para Conservação do Pato Mergulhão; PAN para conservação dos
Passeriformes dos campos sulinos; PAN para conservação das aves da Mata Atlântica. Em seguida foi feita a
compilação dos dados em uma planilha para confrontar as informações contidas em cada lista, resultando por fim
em uma tabela. Considerando as informações presentes na tabela aliada às informações oriundas das buscas
bibliográficas criou-se a lista de espécies ameaçadas do Tocantins.  Com base nesses dados, foi elaborada uma
segunda tabela abrigando informações sobre o bioma de ocorrência de cada espécie, as regiões em que elas são
endêmicas e se estão ou não presentes em unidades de conservação, e com isso realizada a categorização do estado
de conservação das espécies da avifauna tocantinense.

RESULTADOS
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Foram categorizadas 51 espécies de aves ameaçadas para o estado, destas, apenas 19 estão presentes em Unidades
de Conservação (UC's). Do total de espécies analisadas, 13 são endêmicas do Cerrado e 4 são endêmicas da
Amazônia. as espécies foram categorizadas da seguinte forma: 25 espécies classificadas como Dados Insuficientes
(DD), 9 Quase ameaçadas (NT), 12 Vulnerável (VU), 2 Em perigo, e 3 espécies Criticamente ameaçadas (CR).

DICUSSÃO

Sugere-se que provavelmente muitas das espécies dentre as 25 classificadas como DD, já possam se enquadrar em
alguma categoria de ameaça entre NT e VU, por estarem presentes nas listas nacional e global de ameaçadas em
categorias de maior risco, e 15 delas estão presentes em pelo menos uma das listas vermelhas. Ocorrem no
Tocantins aproximadamente 628 espécies de aves (Dornas e Malvasio, 2009), destacando que 8,12% da avifauna
do estado esta ameaçada. De acordo com o que foi proposto pelo PAN para Conservação das Aves do Cerrado e
Pantanal as principais ameaças para avifauna tocantinense são: caça, tráfico, turismo desordenado, perda e
alteração de habitats (agronegócio, poluição, incêndios florestais e efetivação de áreas protegidas) e infraestrutura
(expansão UHEs e PCHs, mineração, assentamentos) (CEMAVE e ICMBIO 2013). Considerando o fato de o
estado do Tocantins possuir apenas 8 Unidades de Conservação (UCs) de  proteção integral, 11UCs de uso
sustentável e 8 reservas particulares do patrimônio natural (www.gesto.to.gov.br/uc/), aliado a situação atual da
avifauna ameaçada, fica clara a necessidade da criação de Unidades de Conservação.

CONCLUSÕES

Considerando as recentes políticas de desenvolvimento do estado e a criação da região MATOPIBA, percebe-se a
potencial perda de áreas naturais, colocando as espécies da avifauna tocantinense em uma situação delicada. È
fundamental investir em pesquisas sobre as espécies DD, pois o estado de ameaça das espécies pode ser diferente
em nível nacional e estadual, e também é necessária a criação de novas UC’s que possam garantir a conservação da
diversidade tocantinense.
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