pé-vermelho (ananaí)

frango-d'água-comum

biguá

biguatinga (Fêmea)

biguatinga (Macho)

garça-branca-pequena

garça-branca

garça-vaqueira

jaçanã

quero-quero

saracura-do-mato

saracura-sanã

sanã-parda

coró-coró

alma-de-gato

Amazonetta brasiliensis

Gallinula galeata

Nannopterum brasilianus

Anhinga anhinga

Anhinga anhinga

Egretta thula

Ardea alba

Bubulcus ibis

Jacana jacana

Vanellus chilensis

Aramides saracura

Pardirallus nigricans

Laterallus melanophaius

Mesembrinibis cayennensis

Piaya cayana

mãe-da-lua

anu-branco

anu-preto

jacuguaçu

beija-or-preto

beija-or-tesoura

asa-branca

avoante (Pomba-de-bando)

rolinha

maitaca-verde

periquitão

periquito-verde

tuim

carcará

carrapateiro

Nyctibius griseus

Guira guira

Crotophaga ani

Penelope obscura

Florisuga fusca

Eupetomena macroura

Patagioenas picazuro

Zenaida auriculata

Columbina talpacoti

Pionus maximiliani

Psittacara leucophthalmus

Brotogeris tirica

Forpus xanthopterygius

Caracara plancus

Milvago chimachima

gavião-carijó

urubu

martim-pescador-grande

barbudo-rajado

joão-bobo

tucano-do-bico-verde

pica-pau-de-banda-branca picapauzinho-barrado*

picapauzinho-verde-carijó

bicudinho-do-brejo-paulista

bicudinho-do-brejo-paulista

chopim-do-brejo

curutié

garibaldi

japacanim

Rupornis magnirostris

Coragyps atratus

Megaceryle torquata

Malacoptila striata

Nystalus chacuru

Ramphastos dicolorus

Dryocopus lineatus

Picumnus cirratus

Veniliornis spilogaster

Formicivora paludicola

Formicivora paludicola

Pseudoleistes guirahuro

Certhiaxis cinnamomeus

Chrysomus rucapillus

Donacobius atricapilla

joão-botina-do-brejo

joão-pobre

joão-porca

pia-cobra

tesoura-do-brejo

bem-te-vi-rajado

juruviara

suiriri

tesourinha

m-m

sabiá-do-campo

saí-azul

saíra-amarela (Macho)

saíra-amarela (Fêmea)

sanhaço-cinzento

Phacellodomus ferrugineigula

Serpophaga nigricans

Lochmias nematura

Geothlypis aequinoctialis

Gubernetes yetapa

Myiodynastes maculatus

Vireo olivaceus

Tyrannus melancholicus

Tyrannus savana

Euphonia chlorotica

Mimus saturninus

Dacnis cayana

Tangara cayana

Tangara cayana

Thraupis sayaca

sanhaço-do-coqueiro

tiê-preto

tiê-sangue

pardal (Fêmea)

pardal (Macho)

pitiguari

tico-tico

bem-te-vi

bentevizinho-de-penacho-vermelho

Ramphocelus bresilius

Passer domesticus

Passer domesticus

Cyclarhis gujanensis

Zonotrichia capensis

Pitangus sulphuratus

Myiozetetes similis

choca-da-mata (Macho)
Thamnophilus caerulescens

guaracava-de-barriga-amarela

Tachyphonus coronatus

choca-da-mata (Fêmea)
Thamnophilus caerulescens

corruíra

Thraupis palmarum

Troglodytes musculus

Elaenia avogaster

(Fêmea)

(Macho)

Fotos:
Marco Silva, Karlla Barbosa, Carlos Gussoni,
Mario Campagnoli, Ta ana Pongiluppi
e Pedro Develey.
andorinha-pequena-de-casa

andorinha-serradora

joão-de-barro

suiriri-cavaleiro

mariquita

neinei

risadinha

teque teque

cambacica

arapaçu-do-cerrado

sabiá-branco

sabiá-laranjeira

sabiá-poca

Pygochelidon cyanoleuca

Stelgidopteryx rucollis

Furnarius rufus

Marhtornis roxosa

Setophaga pitiayumi

Megarynchus pitangua

Camptostoma obsoletum

Todirostrum poliocephalum

Coereba aveola

Lepidocolaptes angustirostris

Turdus leucomelas

Turdus ruventris

Turdus amaurochalinus

*Na região também pode ocorrer o pica-pau-anão-decoleira (Picumnus temminckii), que se diferencia por
apresentar um colar dourado na nuca.

Dicas de observação de aves

Bicudinho

-

O melhor horário é de manhã bem cedo, até as 10h
Tente fazer silêncio e falar baixo
Vista roupas leves e boné
Passe protetor solar
Leve água e um lanche
Leve um binóculo
Fotografe
Baixe o aplica vo Merlin Bird ID
Faça listas do que observou e insira no eBird

Aves de

Guararema

Realização

Bicudinho-do-brejo-paulista
Formicivora paludicola

Cri camente em Perigo de Ex nção

O município de Guararema está localizado na região
metropolitana de São Paulo, entre as regiões do Alto
Tietê e Vale do Rio Paraíba do Sul. Guararema está
inserida na Mata Atlân ca e abriga mais de 250 espécies
de aves, incluindo seu mais ilustre habitante, o
bicudinho-do-brejo-paulista.
Guararema é o único município de São Paulo que possui a
cer ﬁcação ISO 9001, e foi reconhecido como Município
de Interesse Turís co pelo Governo do Estado devido às
suas belezas naturais e infraestrutura turís ca. Além
disso, é cer ﬁcado também com o Selo Verdeazul.
Locais para observação de aves em Guararema:
• Ilha Grande
• Parque da Pedra Montada
• Mirante

O bicudinho-do-brejo-paulista é uma espécie que só
ocorre no estado de São Paulo. Sua área de
ocorrência é bastante restrita e até hoje só foi
registrada nos brejos de Guararema, Salesópolis,
Mogi das Cruzes, Santa Branca, Biri ba Mirim e São
José dos Campos. Esse ilustre morador de
Guararema mede cerca de 14 cm e só foi descoberto
em 2004. Habita brejos bem preservados
dominados por taboas e piri. Suas principais
ameaças são a expansão urbana, a agricultura e a
mineração.

Apoio

Projeto Bicudinho-do-brejo-paulista
A SAVE Brasil, a Prefeitura Municipal de Guararema
e a Guaranature estão desenvolvendo um projeto
de conservação para salvar essa espécie e seu
habitat com apoio da American Bird Conservancy,
Fundação Grupo Bo cário de Proteção à Natureza, e
Mohamed Bin Zayed Species Conserva on Fund.
A SAVE Brasil faz parte da
BirdLife International, uma
aliança global de organizações
conservacionistas.

Espécies da
Ilha Grande e
brejos da cidade
de Guararema, SP

