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A calhandra-de-três-rabos, Mimus triurus (Vieillot, 1818) pertence à família Mimidae, composta por trinta espécies, sendo
que a família está representada no Brasil
por três espécies do gênero Mimus (Pinto,
1944).
A espécie Mimus triurus parece ocorrer regularmente nos meses de inverno nas restingas abertas do litoral sul do estado de São Paulo. Existem registros recentes apenas para
o sul do Mato Grosso do Sul (Pinto, 1944),
oeste do Rio Grande do Sul (Pinto, op. Cit.;
Belton, 1985) e litoral do Rio Grande do Sul
(Belton, op. Cit.).
Prefere os arbustos em zonas abertas, gramados ou árvores pequenas, voando até o
chão para apanhar insetos (Willis & Vielliard, 1989).
Além desta observação sobre o comportamento de M.triurus há os seguintes registros:
Oliveira (1987), na praia do Guaraú, Peruíbe, em 7 de setembro de 1984; Vielliard e J.
D. Lebreton encontraram um indivíduo em
Marujá, na ponta sul da Ilha do Cardoso, em
17 de agosto de 1979, sendo este o primeiro
registro da espécie para o Estado de São Paulo; Willis & Vielliard em 26 e 27 de junho de
1984, viram um indivíduo no local do registro anterior e outro nas praias com vegetação baixa de restinga, na ponta norte da Ilha
Comprida, em 19 de junho de 1984 (Willis
& Vielliard, 1989).
Entretanto, a espécie ainda carece de documentação neste Estado. Assim, o objetivo
deste trabalho é apresentar o primeiro registro documentado de M. triurus em São Paulo.
No dia 30 de agosto de 2007, um indivíduo foi registrado no jardim da praia de
Santos-SP (23º58'56”S, 46º18'40” W).
Esta é uma área totalmente urbanizada,
sendo representada pelo maior jardim de
praia do mundo, porém composto principalmente por espécies exóticas. Vale ressaltar que a espécie apareceu após a passa-

gem de uma frente fria e, no dia seguinte Referências bibliográficas:
ao seu registro, ela não mais foi vista. Na Belton, W., 1985. Birds of Rio Grande do Sul, Brazil.
Part 2. Formicariidae through Corvidae. Bull.
presente ocasião, um único indivíduo foi
Amer. Mus. Nat. Hist., 180: 1-242.
fotografado com uma câmera digital do ti- Oliveira, M.M.A. de. 1987. Ocorrência da calandra real (Mimus triurus) (Passeriformes, Mimidae) no
po Sony DCS H-7, com a qual também se
Estado de São Paulo. Bol. Centro de Estudos Orniobteve uma filmagem da ave enquanto cantológicos, São Paulo. 3:30-33.
tava. Sua vocalização foi depositada nos Pinto, O.M. de, 1944. Catálogo de aves do Brasil; 2
arquivos do site xeno-canto (http://www.
parte – Ordem Passeriformes (continuação). São
Paulo, Depto de Zoologia da Secretaria da Agr.,
xeno-canto.org/), com o código 17303.
E Com. 700p.
Assim, ficou confirmado o registro mais Willis,Ind.
E.O. & Vielliard, J.M.E. 1989. Sobre Mimus triao norte de ocorrência da espécie que se
urus no Estado de São Paulo . Bol. Centro de Estudos Ornitológicos, São Paulo. 6:19-20.
tem notícia.
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