
1,4Carlos Otávio Araujo Gussoni , (Willis & Oniki 2003). Devido à perda ace- poliquetos (ver del Hoyo et al. 1996; Cane-
2,4 3,4 lerada dos hábitats naturais, como os da re- vari et al. 2001).Fabio Schunck , Andre De Luca , 
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lidade, sendo consideradas como prova- O primeiro registro de Charadrius colla-
velmente extintas localmente (Figueiredo ris no município de São Paulo ocorreu no INTRODUÇÃO
& Lo 2000). A batuíra-de-coleira habita dia 21 de maio de 2006 no Parque Ecológi-A batuíra-de-coleira (Charadrius colla-
áreas úmidas, onde se alimenta e nidifica co do Tietê (23º48'S, 46º51'W), quando fo-ris) tem ampla distribuição geográfica, 
(Hayman et al. 1996; Sick 1997; Willis & ram vistos seis indivíduos formando um úni-ocorrendo desde o Sul do México até re-
Oniki 2003). Apesar de não haver movi- co grupo, juntamente com alguns pernilon-giões centrais da Argentina e Chile, onde 
mentos migratórios aparentes, segundo gos-de-costas-brancas (Himantopus mela-aparenta ser mais comum na porção leste 
Belton (1994), sua maior freqüência e de- nurus), marrecas-toicinho (Anas bahamen-(ver del Hoyo et al. 1996; Canevari et al. 
tectabilidade, no Rio Grande do Sul, ocor- sis), irerês (Dendrocygna viduata), jaçanãs 2001). No Brasil ocorre durante todo o ano 
re no inverno. É observado solitário ou aos (Jacana jacana) e frangos-d'água (Gallinu-em todas as regiões, desde o litoral até o in-
pares, especialmente na época reprodutiva la chloropus). Este grupo estava forragean-terior do país, onde é mais frequente (No-
(Belton 1986). Alimenta-se de insetos e su- do no solo lamacento de um depósito de se-velli 1997; Sick 1997). No estado de São 
as larvas, vermes, pequenos crustáceos, se- dimento formado pelo rio Tietê. Paulo sua distribuição é igualmente am-
mentes, pequenos gastrópodos e larvas de O segundo registro foi realizado no dia 11 pla, sendo mais comum na região litorânea 

de junho de 2006 na Praia da Lola, uma praia 
temporária na margem direita da Represa do 

o oGuarapiranga (23 41'S, 46 42'W) (Fig. 1). 
Foi registrado apenas um indivíduo apresen-
tando plumagem de inverno (Fig. 2 e 3) que 
forrageava junto com quero-queros (Vanellus 
chilensis) e lavadeiras-mascaradas (Fluvicola 
nengeta). Este indivíduo foi monitorado e per-

 maneceu nesta localidade entre os dias 11 de 
junho e 12 de julho de 2006, sendo que nos 
primeiros oito dias foi registrado diariamente. 
A Praia da Lola é uma das principais áreas de 
parada e descanso de aves migratórias na Re-
presa do Guarapiranga. O uso público atual 
desta praia é descontrolado, pois além da gran-
de quantidade de lixo deixado pelos freqüen-
tadores, existe uma circulação intensa de pes-
soas e animais domésticos, que pode prejudi-
car a permanência destas aves no local.

Asociación Calidris.Todos os registros foram documentados de, principalmente nos arredores da Repre-
Figueiredo, L. F. A. & Lo, V. K. (2000) Lista das aves através de fotografia e filmagens e encon- sa do Guarapiranga, onde estão localizadas 

do município de São Paulo. Bol. CEO. 14:15-35.
tram-se disponíveis para consulta nos ar- algumas das últimas áreas alagadas do mu- Hayman, P., Marchant, J. & Prater, T. (1986) Shore-
quivos do CEO - Centro de Estudos Ornito- nicípio. birds. An identification guide to the waders of the 

world. London: Croom Helm.lógicos. O registro de espécie de ave nunca antes 
Novelli, R. (1997) Aves marinhas costeiras do Brasil. observada no município de São Paulo é sur-

Identificação e biologia. Porto Alegre: Cinco 
DISCUSSÃO preendente, uma vez que este é um dos mu- Continentes.

O período de estiagem no município de nicípios mais bem estudados ornitologica- Piersma, T. (1996) Family Charadriidae (Plovers). p. 
384-442. In: del Hoyo, Elliott, A. & Sargatal, J. São Paulo ocorre nos meses mais frios do mente no Brasil. Em adição, estes registros 
Ed. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. ano (outono-inverno), fazendo com que al- da batuíra-de-coleira sugerem sua ocorrên-
Barcelona: Lynx Editions.

gumas áreas alagadas da cidade, como o cia sazonal no município. Isso demonstra a Sick, H. (1997) Ornitologia Brasileira. Edição revista 
Parque Ecológico do Tietê e a Represa do necessidade de se realizar inventários cons- e ampliada por José Fernando Pacheco. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira.Guarapiranga, passem por uma redução in- tantes e sistemáticos nas áreas naturais re-
Willis, E. O. & Oniki, Y. (2003) Aves do Estado de São tensa nos seus níveis hídricos, expondo mui- manescentes, com o que será possível com-

Paulo. Rio Claro: Divisa.
tos bancos de sedimentos (areia ou lama), preender melhor os movimentos e desloca-
áreas marginais e praias. Apesar de toda a mentos desta espécie no município de São 1 Graduação em Ciências Biológicas, Uni-
poluição existente nestas regiões, as aves Paulo e, eventualmente, detectar a ocorrên- versidade Estadual Paulista “Julio de Mes-
aquáticas têm encontrado verdadeiros refú- cia de novas espécies.  2 quita Filho”, UNESP, Rio Claro, SP; De-
gios de parada, alimentação e reprodução 

partamento de Zoologia, Instituto de Bio-
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Atualidades Ornitológicas Nº 134 - Novembro/Dezembro 2006 - www.ao.com.br8 9Atualidades Ornitológicas Nº 134 - Novembro/Dezembro 2006 - www.ao.com.br

Figura 1 - Praia da Lola, localizada na Represa do Guarapiranga (Foto de Fabio Schunck) 

Figura 2 e 3- Indivíduo de Charadrius collaris fotografado 
na Represa do Guarapiranga (Foto de Fabio Schunck) 

Primeiros registros da batuíra-de-coleira, 
Charadrius collaris Vieillot, 1818, 
(Charadriiformes: Charadriidae) 
para o município de São Paulo, SP
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