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Então, eu não respondi ainda: Quantas espécies conseguimos identificar no 

parque?  

No primeiro trabalho feito em 2016 (Trevisan, Navega-Gonçalves & Salles, 2019) 

foram identificadas 69 espécies, num período de 6 meses de observação. A continuidade 

do estudo, considerando todas as estações do ano, e que se estendeu ao longo de pouco 

mais de um ano revelou uma diversidade de mais de cem espécies de aves.  

CEM ESPÉCIES DE AVES??? Isso, mesmo! Você quer saber quais são elas? É só acessar 

o nosso artigo no link <https://pt.slideshare.net/revistabioterra/artigo-bioterra-v21n205>, 

nele você encontra uma tabela com a relação das aves encontradas (Navega-Gonçalves & 

Trevisan, 2020).  Mas eu vou falar um pouco mais sobre o parque e suas aves aqui mesmo, 

porque artigo científico não é muito agradável de ler! Ah, e vou mostrar algumas fotos 

destas espécies também (no artigo não tem fotos das aves, que chato, né?!). 

Mas o estudo acabou? - Não! Apenas estabelecemos um período para que 

pudéssemos fazer a publicação (o artigo), com a intenção de divulgar este conhecimento e 

torná-lo disponível às pessoas. A Ciência só cumpre o seu papel quando se torna 

acessível à sociedade! 

O Parque da Rua do Porto “João Herrmann Neto” está situado no bairro Chácara 

Nazareth, na área urbana do município de Piracicaba, São Paulo. Ele possui cerca de 200 mil 

m² em uma área próxima ao Rio Piracicaba e, em seu entorno, encontram-se os fragmentos 

de mata do Engenho Central, da Área de Lazer do Trabalhador e da própria Chácara 

Nazareth, locais que contribuem para a atração de aves. 

 

Ah, agora dá para começar a entender porque tantas aves.... Mas, o parque conta 

ainda com uma boa cobertura vegetal e isto faz toda a diferença, pois sabemos que é a 

vegetação o fator que mais favorece a diversidade de espécies, bem como o número de 

indivíduos de uma determinada espécie, uma vez que propicia variedade de alimento, locais 

e materiais para construção de ninhos, bem como abrigo e fuga de predadores.  

 

O parque tem ainda um outro componente muito importante para algumas espécies 

de aves: um lago! E graças a ele, aves de áreas úmidas podem viver ali ou visitar o local 

vindas do rio Piracicaba ou de outros locais úmidos. Assim, nós identificamos 24 espécies 

de aves dependentes de áreas úmidas como: o biguatinga, a garça-moura, o socozinho, 

o martim-pescador entre outras e até um pato “estrangeiro e nobre”: o pato-real, uma 

espécie exótica, de origem asiática (veja as fotos no site). 

 

E olha só que legal: o levantamento constatou a presença de uma espécie endêmica 

da Mata Atlântica, o teque-teque e uma subespécie do beija-flor-de-banda-branca, que 

ocorre somente na região Sudeste, também na Mata Atlântica. Mas o que é uma espécie 

endêmica?  É aquela que ocorre somente num determinado local, no caso, no bioma Mata 

Atlântica e, por esta razão, deve ser protegida, porque todos vocês sabem que a Mata 

https://pt.slideshare.net/revistabioterra/artigo-bioterra-v21n205


Atlântica é o bioma que mais sofreu com a perda de suas florestas, sendo um dos mais 

ameaçados do mundo! Como são aves muito pequenas e ariscas eu ainda não tenho uma 

boa foto para mostrar (fico devendo!).  

 

Mas tenho várias fotos de um dos pássaros mais bonitos que vem visitar o parque 

todos os anos, o príncipe! É uma ave migratória, que costuma aparecer por aqui no outono, 

a partir do mês de abril. O nome é bem apropriado e se deve a cor vermelha intensa da 

plumagem, que lembra as vestes usadas pelos antigos membros da realeza.  

 

Durante o estudo, foram observadas também 16 espécies fazendo ninho e/ou 

cuidando de filhotes no parque, isso indica que estas aves estão fazendo do parque sua 

morada (habitat), como é o caso da galinha-d’água, que construiu seu ninho em um banco 

de areia no lago; da lavadeira-mascarada, que o constrói na vegetação próxima à água; do 

sabiá-barranco que fez o ninho no alto de uma árvore ou dos pardais, que se aproveitam 

de construções humanas para protegerem seus ninhos (veja algumas fotos no site). Este 

fato, aliado à presença de espécies/subespécies endêmicas e o número total de aves 

identificadas mostram a importância da área para a avifauna, em meio a uma malha urbana. 

Assim, sugere-se a implementação de medidas de manejo e conservação da área, bem como 

a continuidade dos estudos.  

Pois então, eu disse que o trabalho não tinha acabado, certo? Estamos fazendo o 

monitoramento das aves que nidificam no local e neste meio tempo, mais 2 espécies foram 

avistadas no parque, o canário-da-terra e a marreca-cabocla (fotos no site), totalizando 

102 espécies até o momento (Janeiro/2021). 

Que tal você contribuir com este trabalho? Se tiver oportunidade de visitar o parque 

e avistar uma ave, fotografe e mande para a gente, quem sabe você não vê uma que a gente 

ainda não viu!  

Para ver mais fotos e fazer contato acesse o Instagram @navega.naturezaearte 

 

Relação das imagens das aves disponíveis no site (nome popular e científico): 

Biguatinga – Anhinga anhinga (fêmea) 

garça-moura – Ardea cocoi 

socozinho – Butorides striata  

martim-pescador-pequeno – Chloroceryle americana (fêmea) 

pato-real – Anas platyrhynchus (macho) 

príncipe - Pyrocephalus rubinus (machos, 2 imagens) 

galinha-d’água - Gallinula galeata (fêmea no ninho) 

lavadeira-mascarada – Fluvicola nengeta (adulto ao lado do ninho) 

sabiá-barranco - Turdos leucomelas (fêmea com filhote no ninho) 

pardais – Passer domesticus (macho e ninho) 

canário-da-terra – Sicalis flaveola (macho e fêmea) 

marreca-cabocla – Dendrocygna autumnalis (casal) 
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