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Ocorrência da águia-pescadora, Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 
(Pandionidae), caturrita, Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) 
(Psittacidae) e vissiá, Rhytipterna simplex (Lichtenstein, 1823) 
(Tyrannidae) no Reservatório Guarapiranga, município de São 
Paulo, SP
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Estes registros foram feitos durante as saídas de campo do trabalho Composição e 
Distribuição Temporal e Espacial da Avifauna da Ilha dos Eucaliptos, localizada no 
Reservatório Guarapiranga, São Paulo, SP em desenvolvimento pelo autor e por seu 
orientador, Prof André C. A. Dos Santos, que será apresentada como monografia ao 
curso de Ciências Biológicas - Biologia, da UNISA - Universidade de Santo Amaro. 

Águia-pescadora, Pandion haliaetus

A águia-pescadora é uma espécie cosmopolita e migratória da América do Norte. No 
inverno boreal migra para no hemisfério sul, retornando com a chegada do inverno 
austral (Ihering 1968). A distribuição geográfica estende-se pelas três Américas, desde 
o Alasca até a Argentina e Uruguai (Andrade 1991). No Brasil ocorre isoladamente nos 
estados do Amazonas, Pará, Amapá, Bahia, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de 
Janeiro, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo (Sick 1997).

Em São Paulo já foi observada em alguns locais como Cananéia (Martuscelli 1990) e 
Campinas (Lima 2000).

No município de São Paulo foi registrada pela primeira vez no dia 15 de julho de 
2000 na Ilha dos Eucaliptos, localizada no centro do reservatório Guarapiranga, na 
região sul do município. A ilha possui uma área de 32 ha e a vegetação é constituída 
principalmente por reflorestamento de Eucaliptus sp, permeado por uma capoeira e 
áreas de mata atlântica secundária bem preservada. Um único indivíduo da espécie foi 
observado alimentando-se de peixes que capturava em vôos rasantes e mergulhos nas 
águas do reservatório. As imagens e gravações de vocalizações deste indivíduo 
encontram-se arquivadas e disponíveis no Arquivo de Imagens e Sons do Centro de 
Estudos Ornitológicos e estarão disponíveis junto à versão eletrônica deste artigo no site 
do CEO.

Caturrita, Myiopsitta monachus

A caturrita é um psitacídeo sul-americano, com distribuição original no sul da Bolívia 
(Lanning 1991), Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil (Sick 1997). Em Porto Rico e 
nordeste dos Estados Unidos foram introduzidas e se estabeleceram (Forshaw 1973), 
bem como na área metropolitana de Barcelona (Batllori & Nos 1985). No Rio Grande do 
Sul, a caturrita é abundante em dois terços do Estado, no sul e oeste (Belton 1994). 
Atualmente, apresenta sinais de expansão populacional devido à sua alta capacidade 
de sobrevivência frente às modificações ambientais e o fato de aproveitar-se de novas 
fontes de alimento, fornecidas pelo homem (Fallavena & Silva 1988).
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Alguns indivíduos foram observados na margem leste do reservatório Guarapiranga, 
região urbanizada que apresenta fragmentos de vegetação nativa e áreas de vegetação 
exótica, ambas representadas por diversas árvores de grande porte. As primeiras 
observações foram feitas no dia 16 de agosto de 2001, quando foram observados 2 
indivíduos pousados em um eucalipto (Eucalipto sp) (Fig. 1) e no dia 26 do mesmo mês 
foram observados 4 indivíduos, sendo que dois deles carregavam gravetos para a 
construção do ninho em galhos de uma Araucária (Araucaria angustifolia) (Fig. 2 e 3).

No início do mês de setembro deste mesmo ano foi observado um grupo de 12 
indivíduos nidificando numa localidade próxima de onde haviam sido feitas as primeiras 
observações . Os registros fotográficos  destes indivíduos e dos ninhos  encontram -se
arquivados e disponíveis no Arquivo de Imagens e Sons do Centro de Estudos
Ornitológicos e estarão disponíveis junto à versão eletrônica deste artigo no site do 
CEO.

Sua ocorrência nesta localidade por dispersão natural é improvável, tendo em vista 
que não existem registros para a espécie em outras localidades do Estado, sendo que o 
relato de sua ocorrência na cidade de São Paulo por Silva (1998) deve ter sido um 
equívoco (Figueiredo & Lo 2000). Estes animais possivelmente foram introduzidos na 
região ou podem ter escapado de cativeiro e estão se reproduzindo, pois diversos 
ninhos habitados e abandonados foram observados na região o que comprova a 
adaptabilidade e residência desta população de Myiopsitta monachus na margem leste 
do reservatório Guarapiranga.

Vissiá, Rhytipterna simplex

O vissiá, Rhytipterna simplex, ocorre nas Guianas, Venezuela, Colombia, Equador, 
Peru, Bolívia e Brasil, nos estados do Pará, Mato Grosso, Maranhão, Alagoas, Bahia, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro (Schauensee 1966) e São Paulo (Willis & 
Oniki 1985), ocupando principalmente o interior da mata (Sick 1997). Um único indivíduo 
desta espécie foi observado pela primeira vez no dia 18 de março de 2001 na Ilha dos 
Eucaliptos, numa região de estrato arbóreo alto e denso no interior da ilha. Foram 
registradas suas características morfológicas e com um mini-gravador foram registradas 
suas vocalizações, que posteriormente foram confirmadas como sendo desta espécie 
por Jeremy Minns. A gravação desta vocalização encontra-se arquivada e disponível no 
Arquivo de Imagens e Sons do Centro de Estudos Ornitológicos e estará disponível
junto à versão eletrônica deste artigo no site do CEO.
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