
Novos registros de aves para o Estado de São Paulo

Marco Aurélio Crozariol
Depto. Biologia, Universidade de Taubaté (UNITAU), Laboratório de Ecologia. E-mail: marcocrozariol@gmail.com

Pertencendo à família Furnariidae (CBRO, 2006), Furnarius 
figulus, conhecido popularmente como Amassa-barro, é uma 
espécie endêmica do Brasil, tendo sua área de ocorrência 
abrangendo do Nordeste ao Mato Grosso, Pará, Minas Gerais e 
Espírito Santo (Sick, 1997), habitando áreas úmida tais como 
brejos, margens de rios e cacimbas (Ridgley e Tudor, 1994; 
Sigrist, 2006).
Relatamos aqui o primeiro registro de Furnarius figulus para o 
Estado de São Paulo, aumentando sua área de ocorrência. 
Na manhã do dia 29 de outubro de 2005, na cidade de 
Tremembé, Vale do Paraíba do Sul, foi escutado um casal de F. 
figulus cantando no alto de uma nogueira. No dia 31 de março de 
2006 a espécie foi ouvida mais uma vez, mas infelizmente não foi 
visualizada. O canto dos espécimes foi depositado no Arquivo 
Sonoro Neotropical na UNICAMP.

Segundo Sick (1997), a colonização da espécie nos Estados de 
Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais eram recentes e 
poderia se ampliar com o tempo. Sugerimos melhores 
levantamentos da avifauna no Estado, em regiões que vem 
sofrendo ou que já sofreram ação antrópica, seja para 
urbanização ou agricultura. 
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Duas hipóteses podem ser levantadas para melhor entender à 
ocorrência da espécie na região:

1ª) A ocorrência de F. figulus no Estado pode ser conseqüência, 
do progressivo desmatamento que vêm ocorrendo em varias 
áreas, abrindo assim espaço para espécies que freqüentam áreas 
abertas de outras localidades (Silva e Aleixo, 1996). Esta 
“invasão” vem sendo observada a algum tempo em nossa região 
para outras espécies (Alvarenga, 1990);

2ª) A ocorrência de F. figulus no Estado pode estar relacionada 
com o tipo de habitat que possui a região do Vale do Paraíba, 
tendo nas duas margens do Rio Paraíba, com inúmeras várzeas 
destinadas ao plantio de arroz, proporcionando assim, um habitat 
muito parecido com os descritos nos locais de ocorrência da 
espécie.

As corujas estão classificadas dentro da Ordem Strigiformes e 
dividas em duas famílias, Tytonidae e Strigidae (CBRO, 2006). A 
família Strigidae apresenta grande variação quanto ao tamanho, 
podendo variar de 14 cm no gênero Glaucidium até 52 cm no 
gênero Bubo. Conhecido popularmente como Corujão-orelhudo, 
Bubo virginianus é a maior coruja das Américas, pesando até 1 kg 
(Sick, 1997). 
O Corujão-orelhudo é encontrado desde a América do Norte até a 
Terra do Fogo; no Brasil é encontrado localmente na Amazônia, 
Centro-oeste e Nordeste, sendo raros os registros fora destes 
locais (Belton, 1994; Vasconselos et al., 2002), estando quase 
sempre próximo a ambientes aquaticos. 

No Estado de São Paulo, B. virginianus foi citado três vezes, a 
primeira por Silva e Aleixo (1996), a segunda por Alemeida et al. 
(2003), e a terceira pelo autor em 11 de setembro de 2006 
(Crozariol & Almeida, 2006).
O espécime foi observado na cidade de Ubatuba, litoral Norte do 
Estado pousado num coqueiro a aproximadamente cinco metros 
de altura. Próximo ao local de observação encontra-se um rio 
cercado por mata ciliar alta e pouco preservada.
O indivíduo foi observado durante todo o dia no mesmo local e 
como material testemunho foi coletado uma pena que estava 
caída abaixo do poleiro.

Foram feitas outras visitas ao local e tentou-se atrair a ave com 
play-back mas o animal não foi mais observado.
Conclui-se assim, que o espécime estava somente de passagem 
pela região. 
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