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Abstract: the author describes the distribution of some birds of the coast of São 
Paulo. The presence or absence of these species is associated with the proximity of the 
Serra do Mar to the beach. Some species occur only in the southern coast where the 
coastal plain is extensive, and the other just in the north coast. 
 
 
 

Muitas espécies que habitam o litoral paulista possuem o que chamamos de 
“descontinuidade linear” em sua área de distribuição. Ou seja, sua presença ao longo do 
litoral paulista não é contínua e está relacionada com certos fatores, como por exemplo, 
a proximidade da Serra do mar com a praia. 

No litoral sul, a Serra do Mar encontra-se muito afastada da praia, dando lugar a 
uma extensa planície arenosa, onde cresce uma exuberante Floresta de Restinga. 

Conforme avançamos em direção ao litoral norte, a Serra do Mar vai se 
aproximando da praia, muitas vezes chegando a avançar sobre o mar. Nesses locais a 
Floresta de Restinga é muito pequena e muitas vezes, ausente. Por essa razão não 

encontramos no litoral norte algumas espécies típicas das restingas, como o papagaio-
de-cara-roxa (Amazona brasiliensis), e outras espécies ocorrem em menor densidade, 
como o jaó-do-litoral (Crypturellus noctivagus). 

Sendo assim, a extensão da planície costeira e a proximidade da Serra do Mar 
com a praia são fatores que determinam a distribuição de algumas espécies no litoral 
paulista.  

Todavia, como veremos a seguir, a espécies que ocorrem apenas nas matas de 
encosta do litoral norte e que poderiam naturalmente ocorrer no litoral sul. Tal 
distribuição disjunta é motivo para futuras e profundas investigações. 
 
Jaó-do-litoral (Crypturellus noctivagus): ocorre desde a divisa com o Paraná, 
sendo comum nas Florestas de Restinga e matas de baixa encosta (até a altitude de 
200 m) do Vale do Ribeira e Litoral sul. A partir de agosto inicia seus chamados 
melancólicos, que ecoam pelas restingas e morrotes das planícies litorâneas. Conforme 

seguimos em direção ao litoral norte e a planície costeira vai tornando-se mais estreita, 
essa espécie torna-se menos comum, encontrando seu limite norte de distribuição em 
São Sebastião.(mapa abaixo) 
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Papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis): ao entardecer, bandos ruidosos 
cruzam os céus do litoral sul paulista e litoral norte paranaense, onde encontra-se a 
maior parte da população dessa espécie. Há uma população isolada, com pouco mais de 
150 indivíduos, a cerca de 100 km ao norte, vivendo nas florestas de restinga entre 
Peruíbe e Mongaguá (vide mapa abaixo). Não se sabe por que motivo essas duas 

populações estão separadas. É provável que essas populações tenham se separado em 
um passado remoto, quando o mundo pleistocênico estava imerso em uma Era Glacial, 
sempre sujeito ao avanço e recuo das marés. Em um de seus muitos avanços e 
transgressões, o mar avançou pela planície litorânea, separando uma grande população 
de papagaios. O fato é que essas duas populações estão separadas a tantas gerações 
que possuem vocalização totalmente diferente uma da outra.(mapa abaixo). 
 

 
 
 
Papa-moscas-estrela (Hemitriccus furcatus): notável endemismo da floresta 
atlântica, onde vive escondido entre densos taquarais. No estado de São Paulo, essa 
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espécie habita desde o litoral norte, em Ubatuba, (também ocorre mais ao norte, no 
estado do Rio de Janeiro) descendo pelas matas de baixa encosta de São Sebastião, até 
atingir seu limite sul de distribuição na floresta de restinga de Itaguaré, em Bertioga. 
Talvez o complexo estuarino-lagunar de Santos-Cubatão seja uma barreira geográfica 
para a espécie, que não ocorre mais ao sul. 
 
Papagaio-moleiro (Amazona farinosa) com uma população conhecida em Ilhabela, 
esse avantajado psitacídeo também habita as matas de baixa encosta e restingas do 

litoral norte, descendo rumo ao sul até encontrar seu limite sul de distribuição entre 
Santos e Cubatão, na Serra do Quilombo. Ali vive uma pequena população sobrevoando 
matas de encosta e manguezais com seus chamados típicos. 
 
Sabiá-pimenta (Carpornis melanocephalus): mais comum no litoral sul e Vale do 
Ribeira, essa emblemática e misteriosa espécie habita os morrotes em meio à planície 
litorânea e florestas de restinga em estágio avançado de regeneração. Sua distribuição 
no litoral de São Paulo vai até Mongaguá, não sendo encontrado mais ao norte, talvez 
porque a Serra do Mar se aproxime da praia “engolindo” a planície costeira. Seguindo 
em direção ao norte, só encontraremos essa espécie novamente depois de muitos e 
muitos quilômetros, no estado do Espírito Santo. 
 
Ariramba-de-cauda-ruiva (Galbula ruficauda): pousado em um ramo sobre uma 
estrada de terra, esse pacato galbulídeo por vezes lança-se ao ar, na captura de um 
besouro ou borboleta, retornando ao mesmo poleiro para degustar seu butim. No litoral 
de São Paulo habita o litoral norte, em Ubatuba (também ocorre mais ao norte, no 
estado do Rio de Janeiro), descendo um pouco em direção ao sul até Caraguatatuba, 
sendo seu limite sul de distribuição. Não é encontrado no litoral sul, sendo que sua 
distribuição vai do litoral norte até o interior do estado, e mais além pelas matas secas 
e matas ripárias do Brasil Central. 
 
Marianinha-amarela (Capsiemps flaveola): ocorre nas capoeiras e bordas de mata 

do litoral norte, em Ubatuba, e assim como a Ariramba-de-cauda-ruiva (Galbula 
ruficauda), estende sua distribuição pelo interior do estado e mais além, Brasil adentro. 
Não é encontrada no litoral sul, sendo incomum no Vale do Ribeira. 
 
Japu (Psarocolius decumanus): outra espécie com uma interessante distribuição no 
litoral de São Paulo. Habita apenas o litoral norte, em Ubatuba, nas matas de encosta, 
seguindo ao sul até Caraguatatuba. Não estende sua distribuição para o litoral sul, mas 
sim planalto adentro, pelo interior, até o Brasil Central. 
 
Limpa-folha-de-peito-vermelho (Sclerurus mexicanus): ocorre nas matas de 
baixa encosta de Ubatuba, e certamente ocorre ao longo das matas de encosta de todo 
o litoral, pois o registramos em Miracatu (Lima, 2012), além de haver registros 
históricos em Bertioga. Trata-se de uma espécie furtiva, que habita o interior sombrio 
do sub-bosque e deve ser empregado um maior esforço em sua busca, a fim de ser 
registrado em outras localidades do litoral paulista. 
 
Vite-vite (Hylophilus thoracicus): habita o litoral norte, entre Ubatuba e 
Caraguatatuba, não sendo encontrado no litoral sul. Talvez por ser um amazonismo, 
essa espécie não se adapte às florestas costeiras do litoral sul, que possuem 
características muito diferentes daquelas do litoral do Rio de Janeiro (por exemplo, em 
Paraty e Angra dos Reis, onde ocorre). Porém, outros amazonismos como o vissiá 
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(Rhytipterna simplex) e o Limpa-folha-de-peito-vermelho (Sclerurus mexicanus) 
ocorrem ao longo de todo o litoral. Que exigências possui essa espécie para que não 
estenda sua distribuição até o sul? 
 
Gralha-azul (Cyanocorax caeruleus): muitos associam essa espécie às florestas de 
araucária do Sul do Brasil. Porém essa espécie também é típica das florestas costeiras 
do litoral paulista, ocorrendo tanto na baixa encosta como nas florestas de restinga. Se 
no Sul tem predileção pelos pinhões, no litoral paulista essa espécie não resiste a um 

cacho carregado de palmito juçara (Euterpe edulis). Sua distribuição vem desde o Sul 
do Brasil, sendo comum no Vale do Ribeira e litoral sul, encontrando seu limite norte de 
distribuição em São Sebastião. 
 
Vissiá (Rhytipterna simplex): espécie que habita a vastidão amazônica, onde ali 
possui uma vocalização um tanto diferente. No litoral paulista habita a densa vegetação 
das florestas de restinga. Também vive nas matas de baixa encosta dos pequenos 
morrotes isolados em meio à planície costeira, e no sopé da Serra do Mar. Habita todo o 
litoral paulista, mas desaparece de fragmentos de mata que sejam muito pequenos ou 
isolados. 
 
Corujinha-sapo (Megascops atricapillus): a coruja mais comum nas florestas do 
litoral sul paulista. Vive escondida entre a vegetação, a cerca de 3 m do solo. Há 
indivíduos com a íris castanha e com a íris amarela. Na vertente da Serra do Itatins 
voltada para o interior, são mais comuns os indivíduos com a íris amarela. Consome 
uma grande quantidade de insetos, sendo que nas florestas de restinga, inundáveis em 
parte do ano, os artrópodes constituem sua principal dieta, uma vez que os pequenos 
roedores são raros. Possui um canto rápido e longo, que se torna mais rápido no 
período reprodutivo – o que alguns podem tomar como o canto do Caburé-acanelado 
(Aegolius harrisii); porém os chamados dessa última são muito mais acelerados. 
Também emite um grito agudo, emitido com mais frequência no período reprodutivo. O 
ninho é uma cama de gravetos, construído normalmente em meio a trepadeiras. 

 
-------------- 
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