
Vivemos em uma cidade turística, não é 
mesmo? Seja aos finais de semana, feriados ou 
férias, estamos sempre recebendo pessoas de 
fora por aqui. E você sabia que não são apenas 
pessoas que vem de fora? As aves também! 
Sim, existem muitas espécies migratórias que 
vira e mexe estão visitando a nossa cidade e 
também fazem parte da nossa avifauna.
A ave de hoje é a batuíra de bando. Esta é uma 
ave migratória e que gosta mesmo é de viajar 
pelo mundo: gosta de mudar de lugar o tempo 
todo, ficar em um único local não faz parte da 
sua rotina. “Há muitas pessoas que tem inveja 
do quanto esta espécie de ave já viajou pelo 
mundo e quantas paisagens diferentes ela já 
observou lá das alturas”, conta Edson Ferreira 
da Veiga, fotógrafo e observador de aves.
Assim, entre uma viagem e outra, Itapoá faz 
parte de seus roteiros. Mas ela nunca vem 
sozinha: é encontrada em casal ou em grandes 

bandos, com até mais de 50 indivíduos. 
Ela é bonita, rápida e de pequeno porte: mede 
de 17 a 19 centímetros. Seu nome científico 
é charadrius semipalmatus, que significa 
pássaro amarelado semipalmado. 
E como uma boa turista, quando ela está por 
aqui, está na praia. De hábito marinho, Edson 
conta que as vezes que já a fotografou ou 
foi na foz do rio Saí Mirim ou na região do 
Pontal. Hoje, o que tem dificultado observá-
la é o aumento do movimento: ela é bastante 
reservada e não gosta de descansar por aqui 
quando a praia está um pouco movimentada 
de banhistas.
Assim, nos próximos meses, quando o 
movimento aumenta, sua aparição por aqui 
deve diminuir. Mas todas as próximas vezes 
que for à praia, fique de olho. Quem sabe ela 
aparece?!
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