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AbStrACt: First record of Least Sandpiper, Calidris minutilla (Vieillot, 1819) (Scolopacidae) to São Paulo State. We report 
a specimen of Calidris minutilla, Least Sandpiper, collected in December 24th 2005 in a ricefield near Tremembé, Paraiba Valley, SP. 
This is the first record of this species to the State of São Paulo.

KEy-WordS: Tremembé, ricefield, Charadriiformes, Least Sandpiper.

PALAVrAS-ChAVE: Tremembé, campo de arroz, Charadriiformes, maçariquinho.

Ocorrem, no Brasil, 26 espécies da família Scolopa-
cidae (CBRO 2008), das quais somente duas (Gallina-
go paraguaiae e Gallinago undulata) não são migratórias. 
Todas as demais são visitantes ou vagantes provenientes 
do Hemisfério Norte (Sick 1997). Estas espécies chegam 
ao Hemisfério Sul em maior número no final do mês de 
agosto e o retorno acontece entre os meses de março e 
abril (Sick 1983).

Willis e Oniki (2003) incluíram em sua lista para 
o Estado de São Paulo 19 espécies de Scolopacidae. No 
entanto, outras duas espécies desta família foram regis-
tradas no estado: Calidris himantopus (Bonaparte, 1826), 
fotografada no dia 06 de setembro de 2006 em Cubatão 
(Silva e Silva e Olmos 2007) e Calidris bairdii (Coues, 
1861) coletado em Boracéia em 1965 por Rolf Grantsau 
(coleção SG nº 2.854). Das oito espécies do gênero Cali-
dris que ocorrem no Brasil (CBRO 2008), apenas C. mi-
nutilla não havia sido registrada no Estado de São Paulo.

No dia 24 de dezembro de 2005 foi coletado um 
exemplar de C. minutilla (Figura 1) no Vale do Paraíba, 
Município de Tremembé (Fazenda Nabor, antiga Fazen-
da Kanegae, 22°55’S e 45°33’O), sendo este o primeiro 
registro para o Estado. O exemplar foi encontrado so-
litário em um campo de arroz irrigado. Forrageava em 
locais onde havia poças d’água, bastante barro e pouca 
vegetação, numa quadra onde o arroz havia sido colhido 
há pouco menos de uma semana. O indivíduo coletado 
foi taxidermizado pelo autor e depositado no Museu de 
Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), com 
o número de tombo 80.033. Essa espécie é comum nos 
arrozais de outros países como Califórnia (Elphick 2000, 

Elphick e Oring 1998, 2003), Cuba e Suriname, neste 
último sendo a mais abundante de todas as aves do arrozal 
(Blanco et al. 2006).

Embora a literatura aponte como limite meridional 
no Brasil o Estado da Bahia (Pinto 1978, Sick 1997), exis-
tem alguns registros mais ao sul. Uma fêmea depositada 

FigurA 1: Exemplar de Calidris minutilla coletado em Tremembé, 
SP e depositado no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 
(MZUSP 80.033).
FigurE 1: Specimen of Least Sandpiper collected in Tremembé, SP 
and deposited in the Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 
(MZUSP 80.033).
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no Museu Nacional/UFRJ (nº 7.899) foi coletada em 18 
de janeiro de 1937 em Nova Estância, Pirapora, MG. 
Dois exemplares foram observados por Ventura (apud. 
Pacheco 1988) no dia 19 de dezembro 1980 no municí-
pio do Rio de Janeiro, na Pedra da Guaratiba. Além des-
ses, Harrington coletou um maçariquinho entre os meses 
de abril e maio de 1984 (apud. Belton 2000) na Lagoa do 
Peixe, RS. A Figura 2 indica a localização destes registros.

É possível que C. minutilla ocorra regularmente nos 
Estados ao sul da Bahia, embora, aparentemente, com 
frequência bem menor. Por ser uma espécie pequena e de 
difícil identificação no campo, os registros visuais e mes-
mo fotográficos acabam não sendo feitos. A identificação 
dos Scolopacidae no campo é um problema que deve ser 
levado em consideração assim como a oportunidade de 
coleta de exemplares desta família sempre que permane-
cer dúvidas na sua identificação.
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FigurA 2: Registros de Callidris minutilla fora de sua distribuição. 
Registros documentados em bibliografias e museus (círculos) e presen-
te estudo (triângulo).
FigurE 2: Records of Least Sandpiper out of their distribution in 
Brazil. Records based in literature and museums (circles) and this 
study (triangle).
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