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Alma-de-gato

Nome popular:
Nome científico:

Seu nome popular é onomatopéico. Encontrado
em todo o país, pode ser facilmente observado em bordas de
florestas e de clareiras. Alimenta-se de insetos, frutos,
sementes e carcaças de pequenos vertebrados.

Bem-te-vi
Pitangus sulphuratus

O bem-te-vi alimenta-se, dentre outros frutos, de
pitanga. A ave retira o fruto da pitangueira ou pega-o do chão e,
por vezes, o retira de lá para comê-lo.

Biodiversidade e as aves

E esta cartilha?

O Brasil é o terceiro país do mundo em diversidade de aves
(fica atrás apenas da Colômbia e do Peru), porém é o primeiro em
número de espécies ameaçadas de extinção. Das mais de 1800
espécies de aves existentes no país (o que representa 20% das 9000
espécies existentes no mundo), 120 estão ameaçadas.

As aves são importantes polinizadores, dispersores de
sementes e controladores de pragas em ambientes naturais. Devido
a sua beleza e carisma, são também importantes agentes atrativos da
atenção humana, pois apresentam valores culturais, étnicos e
econômicos. Dessa forma, existem algumas instituições dispostas a
utilizar esses ícones no sentido de conservar suas vidas e, por
consequência, os ambientes em que elas habitam.

A presente cartilha tem como objetivo apresentar, através
de ilustrações e descrições, uma parte da atrativa avifauna do Parque
Tizo. Visa, também, despertar o interesse do leitor para a beleza da
vida silvestre do local e a importância de sua conservação, assim
como a preservação de todo refúgio de vida silvestre existente no
planeta.

Para isso, a cartilha é composta de fotos de alguns
exemplares de aves, presentes no local, assim como de recursos
alimentares ou ambientes com os quais essas aves se relacionam.
Para cada espécie de ave, o leitor irá aprender um pouco a respeito
de sua biologia e do ambiente onde vive, ou ainda conhecer uma
espécie vegetal ou animal à qual está diretamente associada.

Procure avistar as espécies apresentadas e seus
ambientes naturais com sua família e amigos, utilizando as
descrições em cada página e o mapa esquemático do parque, na
página seguinte. Observe, entre em contato com a natureza e
aproveite a visita.

Lembre-se que o material apresentado nesta cartilha terá
maior valor se for acompanhado pela interação do leitor com o meio
que o cerca!

Bom passeio!
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Parque Tizo

O que é conservação biológica?

Por que conservar a biodiversidade?

O Parque Tizo foi criado pelo Governo do Estado de São
Paulo em 2006, após um grande movimento conservacionista que
envolveu a população local, alunos e funcionários da Escola Municipal
Teófilo Benedito Ottoni, localizada no Parque Ipê. Contou, também,
com o apoio dos governos das cinco cidades da região: São Paulo,
Osasco, Cotia, Taboão da Serra e Embu. Com uma área de mais de 1,3
milhão de metros quadrados, o parque possui bem conservados
remanescentes de mata atlântica, que abrigam espécies da fauna e
flora ameaçadas de extinção.

É classificado como Parque Urbano de Conservação
Ambiental e Lazer, tendo como objetivos básicos a preservação dos
remanescentes de Mata Atlântica, realização de pesquisas científicas,
atividades de educação ambiental e também o uso público para
atividades de recreação e lazer, desde que respeitada sua capacidade
de suporte, ou seja, sem provocar a degradação do local.

A conservação biológica é uma ciência multidisciplinar que
busca meios para que os recursos do meio ambiente (de espécies e
ecossistemas) sejam adequadamente utilizados, de forma a garantir a
sua existência no presente e futuro. Dessa forma, promove a
conservação da biodiversidade (grande variedade das formas de vida
existentes) e a sustentabilidade.

A humanidade não está isolada do resto da natureza, e
depende grandemente de recursos naturais para sobreviver. Água
limpa e ar puro, regulação do clima e do ciclo da água, ou ainda
produção de alimentos, remédios e vestuários, são apenas exemplos
de processos e recursos que a natureza nos proporciona.

Tudo isso só é possível pela existência de uma grande
diversidade de espécies, ambientes e interações entre eles. Podemos
não imaginar um grande impacto na natureza ao se extinguir uma única
espécie (apesar de mesmo assim isso poder ocorrer). Porém, quando
isso se torna frequente e cumulativo, um grande desequilíbrio é
causado, podendo gerar resultados catastróficos e afetar diretamente
a vida dos seres humanos.
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Nome popular:
Nome científico:

Presente em solos úmidos acima de 700m de
altitude, mas também em vegetação de restinga e margens
de rios. Floresce de agosto a novembro e seus frutos
amadurecem de outubro a janeiro.

Pitangueira
Eugenia uniflora

Ao transportar a semente da pitangueira, o pássaro
promove a dispersão da planta. No Parque Tizo, ele pode ser
observado nas bordas de matas e na Praça do Encontro.

Nome popular:
Nome científico:

Essa ave atinge cerca de 48cm de comprimento e
apresenta o bico verde, garganta e peito amarelos e a barriga
avermelhada. Ocorre nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, e é
observada pulando entre as copas das árvores em busca de
frutos e troncos ocos para abrigo.

Tucano-do-bico-verde
Ramphastos dicolorus

O tucano pode ser visto no Parque Tizo no dossel das
árvores de grande porte, das bordas de mata e do interior da
mesma. Além de se alimentar de ovos e filhotes de outras aves,
aranhas e insetos, o fruto da embaúba está incluso em sua dieta,
assim como outros frutos.
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Nome popular: M
É um invertebrado, pertencente ao grupo dos

anelídeos oligoquetos, ou seja, apresenta o corpo
segmentado, em anéis, com poucas cerdas na superfície.
Alimenta-se de restos de vegetais associados à terra e vive
dentro de túneis escavados no solo. Estes, apresentam
grande importância para a fertilidade do solo, tanto por
permitir sua aeração, quanto por acumular húmus produzidos
pela minhoca.

inhoca

Além disso, o sabiá é um grande predador de
invertebrados, principalmente das minhocas. Estas são presas
fáceis quando são obrigadas a saírem de suas tocas que ficam
saturadas pela água das chuvas.
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Nome popular: ou
Nome científico:

Presente em todo Brasil, exceto no interior da
Amazônia, é um falcão oportunista e generalista. Prefere
áreas abertas e bordas de mata, onde se alimenta desde
frutos e insetos até de carcaças de vertebrados.

Caracará Carancho
Caracara plancus

Os campos antrópicos são os locais de busca de
alimento (forrageamento) do carancho. É comum observar tal ave
utilizando-se do método “senta e espera” ou realizando
sobrevôos sobre os campos a procura de insetos, pequenos
vertebrados e carcaças de animais mortos.

Nome popular:
Nome científico:

São plantas típicas de terrenos alagados, que
apresentam i n f l o r e s c ê n c i a s ( a g r u p a m e n t o s d e
minúsculas f lores) em forma de espigas. A polinização e
dispersão de sementes ocorre através do vento. Ela mede
cerca de 2m de altura e ocorre em aglomerados, que servem
de abrigo para muitos animais.

Taboa
Typha sp.

Mas, além de sementes de taboa, se
alimenta de outras plantas e de invertebrados, como as
minhocas, moluscos, insetos e crustáceos. Essa ave é
tipicamente diurna, porém durante a noite ela pode migrar de uma
lagoa a outra.

o frango-d’água
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Nome popular:
Nome científico:

É uma ave que mede cerca de 32cm de
comprimento, com o corpo malhado em marrom e branco,
peito e face amarelados, com detalhes negros. Presente nos
cerrados, caatinga, pastos, plantações, parques e cidades.
Alimenta-se de cupins, formigas, ovos de outras aves e frutos
diversos.

Pica-pau-do-campo
Colaptes campestris

O pica-pau-do-campo é uma ave terrícola, sendo
facilmente observado deslocando-se pelo solo aos pulos ou
pousando lateralmente em troncos. Costuma capturar insetos no
solo. Muitas espécies de formigas constroem grandes
formigueiros, que são verdadeiras obras de engenharia, mas
acabam assim tornando-se presas fáceis para o pica-pau.

6

Geralmente, o Irerê constrói seu ninho em regiões
mais secas, como os capinzais próximos ao lago.

Nome popular:
Plantas, predominantemente herbáceas,

adaptadas a viverem em locais alagados (hidrófilas). Em
destaque, temos a taboa ( , uma gramínea vistosa
que apresenta inflorescência (agrupamento de minúsculas
flores) avermelhada em formato de espiga e ocorre em
aglomerados junto aos lagos.

vegetação de brejo

Typha sp.)
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Nome popular:
Nome cinetífico:

É uma ave que atinge cerca de 44cm de
comprimento, com coloração típica. Seu nome popular é
onomatopéico. Presente em todo o Brasil, é facilmente
observado em lagoas, brejos e banhados. É mais ativo no
final do dia.Alimenta-se de plantas, insetos e sementes.

Irerê
Dendrocygna viduata

Aqui, no Parque Tizo, o irerê é encontrado nos lagos e
brejos junto às taboas. Nestes ambientes, essa ave encontra
abrigo e alimentos que podem variar desde sementes e plantas,
até insetos crustáceos e moluscos.

Nome popular:
As formigas formam um grande grupo de insetos,

com mais de 12 mil espécies, distribuídas pelo mundo todo,
exceto nos pólos. São insetos sociais, ou seja, vivem em
grandes grupos e são organizadas por divisão de tarefas.
Somente a rainha põe ovos, enquanto as outras fêmeas
(operárias e soldados) coletam o alimento, constroem e
defendem o formigueiro. Os machos aparecem apenas
quando é necessário fecundar uma nova rainha.

Formiga

Essa ave produz uma secreção mandibular que
funciona como uma cola, fazendo com que sua língua sirva como
uma vara de fisgo para capturar insetos, e fazer do formigueiro
um verdadeiro banquete! Aqui no Parque Tizo, o pica-pau pode
ser observado na Praça do Encontro e também nas áreas de
mata.
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Nome popular:
Nome científico:

Ave símbolo do Brasil, presente em todo o país,
exceto na região norte. Mede cerca de 25cm, possui o corpo
pardo e o ventre laranja-avermelhado. Seu canto é elaborado e
muito apreciado. Alimenta-se de frutos diversos e minhocas,
principalmente após as chuvas.

Sabiá-laranjeira
Turdus rufiventris

No Parque Tizo, o sabiá pode ser encontrado em todos
os ambientes, mas principalmente naqueles mais abertos e com
árvores com frutos vistosos. Ele se alimenta de uma boa
quantidade de frutos, portanto é um excelente dispersor de
sementes.

16

Nome popular:
Nome científico:

É uma planta de hábito arbóreo, com altura de até
15m. Muito comum em áreas desmatadas que se encontram
em regeneração, como clareiras e bordas de matas. Seu fruto
é bastante atrativo para aves e mamíferos. É bastante curioso
o fato de viver em simbiose com formigas, que a auxiliam
contra o ataque de pragas.

Embaúba
Cecropia sp.

Esse fruto se assemelha com um cacho de banana e,
além de atrair essa ave, ele é muito apreciado pelo bicho-
preguiça e outras aves. Mas, o mais interessante é que esses
animais retiram seus nutrientes do fruto e como “pagamento” à
planta, eles fornecem a dispersão de suas sementes.
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Nome popular:
É uma paisagem originalmente florestal que foi

derrubada pelo homem e não sofreu regeneração, sendo
ocupada por capim e árvores exóticas, como o eucalipto.

Campo antrópico

O carancho constrói seu ninho no alto das árvores. No
Parque Tizo, pode ser observado nas bordas de matas e nas áreas
descampadas.

Nome popular:
Nome científico:

Essa ave mede cerca de 37cm de comprimento,
apresenta coloração negra, com detalhes brancos e face
vermelha. Presente em todo o Brasil, exceto na Amazônia, é
muito comum em lagoas com margens vegetadas e áreas
abertas adjacentes. Seu nado é característico devido ao
movimento de “cabeceio” que realiza.

Frango-d’água-comum
Gallinula chloropus

No Parque Tizo, o frango-d’água é encontrado nos
lagos e riachos, comumente associado aos aglomerados de
taboas. Essa vegetação confere abrigo e é fonte de alimento
(sementes) para o frango.
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Mapa esquemático do Parque Tizo
Áreas com maior probabilidade de avistamento das aves

Caracará: 2

Frango d’água: 1 e 7

Irerê: 1 e 7

Pica-pau: 3,4, 5, 6 e 8

Bem-te-vi: 2, 5, 7 e 8

Tucano: 3 a 6

Sabiá: 2 a 8

Portaria Oeste

Portaria Sul

Portaria Leste
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