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iNformaÇõeS geraiS
Nome da área: Fazenda Nabor

Coordenadas geográficas centrais: 22º55’29”S e 45º33’32”W

estado: São Paulo

Município: Tremembé, Vale do Paraíba do Sul.

altitude: 550 m 

Limites: a área limita-se a sudeste pelo rio Paraíba do Sul e a noroeste pelo início do lado 

paulista da Serra da Mantiqueira. 

Área total: Cerca de 40 km2 

Situação de conservação: a área não se encontra protegida legalmente. No entanto, o 

município vizinho, Taubaté, é considerado como área chave para a conservação de aves, 

principalmente de espécies de ambientes alagados, como Coturnicops notatus (Rallidae), 

considerado vulnerável no estado (Wege e Long 1995) e que também ocorre na área de 

estudo (obs. pess.).

DeScriÇÃo geral
Tremembé tem seu relevo caracterizado por mar de morros (ab’Sáber 2003) e várzea nas 

regiões de baixadas do Vale. Seu clima é considerado tropical com temperatura média de 

16ºC no inverno e 23ºC no verão, com uma precipitação média anual de 1.400 mm (Nunes 

e Calbete 2005). a Fazenda Nabor, antiga Fazenda Kanegae, é composta centralmente 

por várzea de cultivo de arroz irrigado e vários fragmentos de mata secundária nos 

arredores. É um espaço utilizado principalmente para rizicultura e extração de areia, essa 

última mais comum próximo às margens do rio Paraíba do Sul.
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eSpécieS migraTóriaS
a área de estudo vem sendo acompanhada com observações esparsas desde 1999. No 

entanto, a partir de 2002 passaram a ser realizadas observações sistemáticas e semanais. 

as seguintes espécies foram observadas:

• Falcão-peregrino (Falco peregrinus, Falconidae): foi registrado três vezes na área: 07 de 

novembro de 2006, 23 de março de 2007 e 06 de novembro de 2007. Foi observado 

sempre solitário e por poucos dias, sobre os mais variados ambientes na várzea. Sua 

presença na área coincidiu com a época em que Patagioenas picazuro (Columbidae) 

era abundante, sendo essa pomba um provável atrativo para a espécie, visto que foi 

observada alimentando-se delas em algumas ocasiões;

• Batuiruçu (Pluvialis dominica, Charadriidae): é observado todos os anos nos meses de 

novembro e dezembro. Normalmente em pequenos bandos, de cerca de uma dezena 

de indivíduos, embora tenha sido bastante abundante em alguns anos (2002 e 2005), 

ocorrendo em grupos de até 300 indivíduos. Habita a várzea nas partes recém inundadas 

para o plantio de arroz. Permanece por cerca de uma semana e logo desaparece;

• Batuíra-de-bando (Charadrius semipalmatus, Charadriidae): foi observado uma única 

vez, em 28 de outubro de 2005. Os três indivíduos foram avistados na várzea, nos 

quadros de arroz recém inundados;

• Maçarico-pintado (Actitis macularius, Scolopacidae): foi observado pela primeira vez 

entre os dias 13 e 25 de novembro de 2007. Foi observado um indivíduo solitário na 

várzea recém inundada e três indivíduos em um pequeno tanque de criação de peixes 

que havia sido seco, mas que ainda possuía muito lodo e um pouco de água em seu 

centro;

• Maçarico-solitário (Tringa solitaria, Scolopacidae): foi observado em duas ocasiões, 

em fevereiro de 2005 e em 22 de março de 2007, sempre solitário. essa espécie estava 

forrageando na várzea, nos quadros inundados onde o arroz já havia sido colhido;

• Maçarico-grande-de-perna-amarela (Tringa melanoleuca, Scolopacidae): foi observado 

em 9 de maio de 2005, 2 de outubro de 2006 e 18 de novembro de 2007, sempre solitário. 

Foi visualizado na várzea, nos quadros de arroz recém inundados que continham pés de 

arroz pequenos (cerca de 15 cm) ou cujo arroz já havia sido colhido;
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• Maçarico-de-perna-amarela (Tringa flavipes, Scolopacidae): é a mais comum das aves 

migratórias na área de estudo, sendo vista todos os anos. Foi observada na várzea nos 

meses de fevereiro, março e abril, nos quadros de arroz já colhidos e inundados, e em 

agosto, outubro e novembro, nos quadros recém-inundados. Foi mais abundante nos 

meses de março e outubro, com bandos de mais de 400 indivíduos;

• Maçariquinho (Calidris minutilla, Scolopacidae): foi registrado apenas uma vez, sendo 

um único indivíduo bastante debilitado, em 24 de dezembro de 2005. Foi encontrado na 

várzea nos quadros de arroz inundados e recém-colhidos, sendo esse o primeiro registro 

documentado da espécie para o estado (Crozariol 2009);

• Maçarico-de-sobre-branco (Calidris fuscicollis, Scolopacidae): foi observado uma única 

vez um pequeno bando de cerca de 10 indivíduos, ao lado da espécie seguinte, em 25 

de novembro de 2005, na várzea onde os quadros estavam inundados; 

• Maçarico-de-colete (Calidris melanotos, Scolopacidae): foi observado uma única vez 

em 25 de novembro de 2005, ao lado da espécie citada acima, sendo um bando com 

cerca de 30 indivíduos;

• Papa-lagarta-de-asa-vermelha (Coccyzus americanus, Cuculidae): observado uma única 

vez, em 20 de novembro de 2006. Os dois indivíduos estavam num pequeno fragmento, 

próximo a um bambuzal, no início da Serra da Mantiqueira. Um indivíduo foi observado 

por Herculano alvarenga em 11 de janeiro de 1972 na Fazenda Maristela (Willis e Oniki 

1985), vizinha à área de estudo;

• Bacurau-norte-americano (Chordeiles minor, Caprimulgidae): um único registro de um 

indivíduo solitário em 13 de novembro de 2006, voando na várzea sobre o campo de 

arroz durante o crepúsculo.

ameaÇaS e recomeNDaÇõeS
Muitas espécies de aves podem estar sendo prejudicadas pela utilização de pesticidas na 

lavoura de arroz, em especial aquelas que frequentam a várzea, embora isso não tenha 

sido de fato comprovado. a várzea do Vale do Paraíba do Sul vem sendo destruída pela 

extração areeira, deixando indisponível o habitat que a maioria das aves migratórias 

frequentam todos os anos na região. Outro problema de perda de habitat, e que deve 
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ser levado em consideração, é a mudança nas técnicas de cultivo do arroz, ou mesmo o 

tipo de monocultura a ser utilizada na várzea pelos agricultores.
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