
77Bol. Mus. Biol. Mello leitão (N. sér.) 31:77-81. ABril de 2013

Primeiro registro documentado de Riparia riparia
(Aves: Hirundinidae) no município de Santa Teresa região

serrana do estado do Espírito Santo, sudeste do Brasil

José Nilton da Silva¹, Tomaz Dressendorfer de Novaes²
& Fernando Moreira Flores³

RESUMO: A espécie Riparia	riparia é uma ave da família Hirundinidae, ordem 
Passeriformes, de hábito migratório, oriunda do hemisfério norte, sendo em 
tempo passado registrada em Santa Teresa pelo pesquisador Augusto Ruschi. 
Em 01 de março de 2011 foi encontrado um exemplar da espécie no centro da 
cidade de Santa Teresa, o qual foi incorporado à coleção ornitológica do Museu 
de Biologia Mello Leitão. Este registro confirma a ocorrência da espécie para 
a região.
Palavras chave: biogeografia, migração, coleção ornitológica.

ABSTRACT: The first documented record of Riparia riparia (Aves: 
Hirundinidae) in Santa Teresa mountainous region of Espírito Santo state, 
southeastern Brazil. Riparia	 riparia is a bird of the family Hirundinidae, 
Passeriformes order, with migratory habits, deriving from Northern hemisphere. 
The researcher Augusto Ruschi recorded this species in Santa Teresa in the 
past. On March 01, 2011 there was found an individual of Riparia	 riparia 
downtown Santa Teresa and deposited it in the ornithological collection of the 
Museu de Biologia Mello Leitão. This record validates the occurrence of this 
species in the region. 
Key words: biogeography, migration, ornithological collection.

A espécie de ave	Riparia	riparia (Linnaeus, 1758) conhecida popularmente 
no Brasil como andorinha-do-barranco, pertence à família Hirundinidae e 
ordem Passeriformes. Possui hábitos migratórios, sendo considerada visitante 
do hemisfério norte, onde se reproduz (Hilty & Brown, 1986; Hubálek, 2003; 
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Newton, 2008; Sick, 1983 e 1997; Sigrist, 2007). Segundo Newton (2008) 
para invernar, ela parte do hemisfério norte em direção ao hemisfério sul, tanto 
do continente europeu como do continente norte americano. Na América do 
Sul a espécie se desloca até a Terra do Fogo (Hilty & Brown, 1986). Quando 
migra, a espécie pode aparecer em qualquer lugar do Brasil, do Amazonas ao 
Rio Grande do Sul (Sick, 1997).  Ela é considerada uma espécie campestre, de 
áreas abertas (Sick, 1997; Ridgely & Tudor, 2009) e normalmente é observada 
em grandes bandos e muitas vezes associada com bandos de outras andorinhas, 
principalmente Hirundo	 rustica e Petrochelidon pyrrhonota (Ridgely & 
Tudor, 1994 e 2009). Muitos indivíduos da espécie não completam a jornada 
migratória, pois morrem durante o trajeto, tanto por predação como por exaustão 
(Baldaccini, 1999; Newton, 2008). Conforme Ridgely & Tudor (2009) a espécie 
forrageia sobre corpos d’água ou em áreas com gramíneas.
  No dia primeiro de março de 2011 um indivíduo da espécie Riparia	
riparia foi encontrado morto no centro da cidade de Santa Teresa (40º36’06”W 
e 19º56’10”S) localizada na região serrana do estado do Espírito Santo, Brasil. 
Não foi possível detectar a causa da morte, pois não havia qualquer ferimento e 
aparentemente o indivíduo estava em boas condições de sanidade. Na ocasião, 
além daquele indivíduo da espécie não foi observado qualquer outro na área. 

Figura 1: Riparia	riparia vista ventral.
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Figura 2: Riparia	riparia vista dorsal.

O exemplar é o primeiro registro documentado da espécie para o município. A 
sua ocorrência foi citada anteriormente por Ruschi (1954, 1977 e 1979) e tanto 
Simon (2000) como Willis & Oniki (2002) indicavam que faltava a confirmação 
do seu registro na região. O indivíduo encontrado foi tombado e incorporado à 
coleção ornitológica do Museu de Biologia Mello Leitão (MBML) recebendo a 
numeração de tombamento de MBML7461 (Figuras 1 e 2). As medidas corporais 
do indivíduo tiveram os seguintes valores: Peso, 10,5g; Comprimento total, 
111,5 mm; asa, 86 mm; cauda, 33 mm; tarso, 10 mm e culmem, 7 mm. 
 No Brasil já foram encontrados indivíduos de Riparia	riparia anilhados 
em outros países e continentes (Lara-Resende, 1983). Também existem 
indivíduos anilhados no país por pesquisadores sob controle e acompanhamento 
do Centro de Pesquisas para Conservação das Aves Silvestres (CEMAVE). 
Conforme comunicação pessoal com esta instituição em 2011, no Brasil somente 
há três exemplares anilhados da espécie, todos no estado de São Paulo. Com 
a divulgação deste registro pretendemos contribuir para o conhecimento das 
regiões de ocorrência da espécie, bem como auxiliar em outros estudos da sua 
biologia e conservação.      
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