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AVES



TAMANHO:  45  CM

Ave  com  coloração  castanha,  bico

verde -amarelado,  arredores  dos  olhos

avermelhados  e  cauda  longa,  cujo

inter ior  apresenta  grande  manchas

brancas  e  pretas.  Vive  sol i tár ia  ou  em

casais  no  alto  das  árvores.  Habita

regiões  de  bosques  e  al imenta -se

principalmente  de  insetos.

Alma de gato 

(Piaya  cayana)
TAMANHO:  23  CM

Possui  porte  robusto,  fa ixa  larga  negra

na  região  dos  olhos  e  ventre  amarelo.

Seu  canto  lembra  as  sí labas  do  seu

nome  popular  “bem - te -vi” .  É  uma

espécie  general ista ,  com  grande

capacidade  de  adaptação  podendo

viver  em  ambientes  var iados.  Sua

al imentação  é  bem  diversi f icada,

composta  de  pequenos  peixes,  gir inos,

insetos,  f rutos,  grãos  dentre  outros.

Bem-te-vi

(Pitangus  sulphuratus)

TAMANHO:  33  CM

Habita  ambientes  aquáticos  e  costuma

viver  em  grandes  bandos.  É  um

excelente  nadador  e  mergulhador,

al imentando -se  exclusivamente  de

peixes.  Tem  o  hábito  de  f icar

empoleirado  no  alto  das  árvores  ou  em

troncos  caídos  próximos  a  extensões  de

água  com  as  asas  abertas  para  secá - las .

Em  São  Paulo  é  muito  comum  na  represa

Bi l l ings,  onde  há  um  ninhal .  

Biguá

(Phalacrocorax  brasilianus)

TAMANHO:  10  CM

Apresenta  a  sobrancelha  branca,

garganta  acinzentada,  ventre  amarelo  e

dorso  amarronzado.  Costuma  habitar

bosques  e  matas,  porém  pode  ser

encontrado  nas  cidades.  Alimenta -se  de

pequenos  artrópodes  e  néctar  das

f lores,  podendo  vis i tar  os  bebedouros

de  bei ja - f lores.

Cambacica

(Coereba  flaveola)



TAMANHO:  90  CM

Espécie  muito  comum  no  país .

Apresenta  corpo  branco,  bico  e  í r is

amarelos  e  perna  e  pés  pretos.  É  uma

ave  aquática  que  costuma  formar

bandos  numerosos.  Sua  al imentação

baseia -se  em  peixes.  Na  época  da

reprodução  surgem  longas  e  belas

penas  no  dorso  e  no  peito,  chamadas  de

egretas.

Garça-branca-grande

(Ardea  alba)

TAMANHO:  25  CM

Possui  coloração  predominantemente

amarronzada,  f ronte  branca /cinza -claro

e  a  área  ao  redor  dos  olhos  e  os  pés  são

avermelhados.  Vive  em  regiões  de  mata

fechada  e  al imenta -se  geralmente  de

frutos  var iados.  Seu  canto  é  uma  nota

simples  “u” .

Gemedeira

(Leptotila  rufaxilla)

TAMANHO:  75  CM

Apresenta  corpo  com  coloração  preta,

olhos  e  papo  vermelhos.  É  uma  ave  bem

caracter íst ica  de  regiões  de  mata.

Forma  pequenos  grupos,  com  cerca  de

3  a  4  indivíduos.  Alimenta -se  de

diversos  f rutos.  Infel izmente  é  uma

espécie  com  provável  ameaça  de

ext inção.

Jacuguaçu

(Penelope  obscura)

TAMANHO:  20  CM

Espécie  muito  conhecida  pelo  seu  ninho

feito  de  barro,  cujo  a  forma  lembra  um

forninho.  Habita  normalmente  regiões

de  campo.  Vive  em  casais  e  al imenta -se

principalmente  de  insetos.  Costuma

cantar  em  dueto  para  marcar  o  seu

terr i tór io.

João-de-barro

(Furnarius  rufus)



TAMANHO:  40  CM

Apresenta  dorso  azul -acinzentado  e

parte  infer ior  castanho -alaranjado,  a

fêmea  apresenta  bandas  acinzentadas

no  peito.Habita  áreas  próximas  à  lagos,

r ios  e  lagoa.  Costuma  pousar  no  alto  de

árvores  próximas  a  extensões  de  água

doce,  onde,  por  meio  de  invest idas  e

mergulhos,  visual iza  e  captura  seu

al imento  (peixes ) .

Martim-pescador-grande

(Ceryle  torquata)

TAMANHO:  30  CM

Apresenta  coloração  verde  metál ica  no

dorso,  colar  branco  e  apenas  o  macho

tem  no  peito  uma  mancha  ferrugínea.

Vivem  sol i tár ios  ou  em  casais .

Al imentam -se  basicamente  de  peixes,

estando,  dessa  forma,  associados  à

regiões  alagadas,  como  r ios,  lagos  e

lagoas.

Martim-pescador-verde

(Chloroceryle  amazona)

TAMANHO:  28 -35  CM

Ave  introduzida  na  Cidade  de  São  Paulo

e  que  torna -se  cada  vez  mais  f requente

nos  parques  paul istas.  Apresenta  corpo

esverdeado  e  amarelo  ao  redor  dos

olhos.  Sua  al imentação  baseia -se  em

brotos,  f lores,  sementes  e  f rutos.  Pode

ser  avistado  em  casais  ou  bandos.  Sua

vocal ização  é  bastante  caracter íst ica

“cráu -cráu,  cráuuu  …” .

Papagaio-verdadeiro

(Amazona  aestiva)

TAMANHO:  25  CM

Espécie  que  costuma  habitar  regiões  de

bosque  e  matas,  porém  pode  ser

encontrado  também  em  locais  pouco

arborizados.  Alimenta -se  de  f rutos

var iados.  Vive  em  bandos,  podendo

misturar -se  com  outra  espécie,  como  o

Brotogeris  chir i r i  (que  dist ingue -se  pelo

amarelo  na  face  ventral  das  rectr izes ) .

Periquito-rico

(Brotogeris  tirica)



TAMANHO:  25  CM

Apresenta  crista  espetada  de  cor

amarelada,  dorso  camurça  com  manchas

escuras  e  apenas  os  machos  possuem

mancha  vermelha  na  região  malar .  Nas

cidades  este  pica -pau  é  encontrado

apenas  em  parques  e  áreas  bem

arborizadas.  Tem  hábitos  sol i tár ios,  mas

pode  formar  pequenos  grupos

famil iares.  Alimenta -se  de  insetos

presentes  nos  t roncos  de  árvores.

Pica-pau-de-cabeça-amarela

(Celeus  flavescens)

TAMANHO:  15  CM

Uma  das  espécies  de  pombas  mais

comuns  no  Brasi l  que  se  adaptou  muito

bem  à  vida  nos  centro  urbanos.  A  fêmea

possui  coloração  bege  uniforme,  sem  o

contraste  do  cinza  na  cabeça,  t ípico  do

macho.  Vive  em  bandos  e  al imenta -se

principalmente  de  grãos.

Rolinha

(Columbina  talpacoti)

TAMANHO:  22 -25  CM

Apresenta  coloração  parda  e

acinzentada  com  estr ias  esbranquiçadas

na  região  da  garganta.  Habita  regiões

de  mata  e  áreas  arborizadas,  vivendo

sol i tár io  ou  em  casais .  Sua  al imentação

é  bem  diversi f icado,  podendo  incluir

f rutos,  sementes,  insetos  e  pequenos

invertebrados.

Sabiá-barranco

(Turdus  leucomelas)
TAMANHO:  25  CM

Umas  das  aves  mais  comuns  na  cidade

de  São  Paulo,  sendo  faci lmente

reconhecida  devido  a  seu  ventre  de

coloração  alaranjada.  Costuma  descer

com  f requência  ao  solo  à  procura  de

al imento  ( f rutos,  invertebrados,  insetos

etc ) .  Durante  o  período  reprodutivo

(setembro -novembro ) ,  seu  canto  pode

ser  ouvido  de  madrugada,  bem  antes  do

amanhecer .

Sabiá-laranjeira

(Turdus  rufiventris)



TAMANHO:  17  CM

Uma  das  espécies  mais  comuns  nas

cidades,  é  rara  ou  ausente  no  inter ior  da

mata,  mas  pode  aparecer  próximo  a

clareiras.  Apresenta  o  corpo  totalmente

cinzento  em  tonal idade  l igeiramente

azulada.  Vive  em  casais ,  no  alto  das

árvores.  Alimenta -se  de  f rutos.

Sanhaço-cinzento

(Thraupis  sayaca) TAMANHO:  39  CM

Vive  em  áreas  alagadas  como

manguezais ,  margens  de  r ios  e  lagos.  É

onívora,  al imentando -se  de  capim,

sementes,  f rutos,  larvas  de  insetos,

pequenas  cobras  ,  pequenos  peixes  e

crustáceos.  Vive  sol i tár ia  ou  em  casal .

Passa  o  dia  escondida,  sendo  dif íc i l  de

se  avistar ,  porém  é  possível  ouvir  o  seu

canto,  que  parece  com  a  f rase  “ t rês -

potes -um -coco -um -coco” .

Sara-cura-três-potes

(Aramides  cajanea)

TAMANHO:  60  CM

Espécie  que  apresenta  o  dorso  preto,

ventre  branco  e  olhos  vermelho  quando

adulto.  O  jovem  apresenta  coloração

parda  manchada.  Comum  em  beira  de

rios  e  lagos  cercados  por  mata.  Ao

entardecer  f ica  mais  at ivo.  Costuma

viver  sol i tár io  e  al imenta -se

basicamente  de  peixes.

Savacu

(Nycticorax  nycticorax)
TAMANHO:  50  CM

Espécie  de  tucano  comum  do  sudeste.

Apresenta  coloração  negra  com  a

garganta  vermelha,  ventre  amarelado  e

bico  verde.  Alimenta -se  de  f rutos,

pequenos  lagartos  e  insetos.  Uti l iza

como  local  de  nidif icação  cavidades  em

árvores.  Vive  geralmente  em  pares,

podendo  formar  grandes  bandos  com  20

ou  mais  indivíduos,  às  vezes  junto  com

o  tucano -de -bico -preto

Tucano-de-bico-verde

(Ramphastos  dicolorus)



MAMÍFEROS



TAMANHO:  17 -25  CM

Primata  originár io  do  nordeste

brasi le i ro,  ocorrendo  nos  biomas  da

Caatinga  e  Mata  Atlânt ica,  sendo,  dessa

forma,  uma  espécie  exótica  na  região  da

cidade  de  São  Paulo.  Originalmente  a

espécie  de  sagui  que  ocorr ia  no

Município  de  São  Paulo  era  o  sagui -da -

serra -escuro  (Call i thr ix  auri ta ) ,  porém,

como  resultado  de  solturas  e  escape  de

cat iveiros,  outras  duas  espécies  de

sagui  ( tufo -branco  e  tufo -preto )  são

observados  em  diferentes  parques  e

áreas  verdes  do  município.  De  modo

geral ,  são  arborícolas  de  hábito  diurno  e

formam  grupos  famil iares  de  2  a  13

indivíduos.  Alimentam -se  de  f rutos,

insetos  e  de  exsudatos  ( l íquido

proteico )  de  árvores.

Sagui-de-tufo-branco

(Callithrix  jacchus)

TAMANHO:  19 -25  CM

Espécie  exótica  no  município  de  São

Paulo,  o  sagui -de - tufo -preto  ocorre

originalmente  nos  biomas  de  Caatinga  e

Cerrado  na  região  central  do  Brasi l .

Formam  grupos  de  2  a  13  indivíduos

com  hierarquia  bem  definida.  São

onívoros,  tendo  uma  al imentação  bem

diversi f icada,  incluindo  f rutas,  insetos,

pequenos  lagartos,  invertebrados,

sementes  dentre  outros.  Assim  como  os

saguis -de - tufo -branco,  segundo  o  CITES

(2007 ) ,  podem  tornar -se  ameaçados  de

ext inção  devido  ao  t ráf ico.

Sagui-de-tufo-preto

(Callithrix  penicillata)



TAMANHO:  35 -45  CM

Espécie  que  distr ibui -se  desde  os

Estados  Unidos  até  a  América  do  Sul .

Apresenta  hábitos  noturno,  arborícola  e

terrestre.  Sua  al imentação  é  bem

diversi f icada,  podendo  incluir  raízes,

f rutos,  vermes,  insetos,  aracnídeos,

moluscos,  pequenos  anf íbios,  lagartos,

cobras,  ovos  e,  como  é  uma  das

espécies  de  mamíferos  melhor  adaptada

à  presença  humana,  pode  al imentar -se

também  do  l ixo  residencial .  É  um

mamífero  marsupial ,  ou  seja,  a  fêmea

apresenta  uma  bolsa  chamada

marsúpio,  onde  os  f i lhotes,  que  nascem

imaturos,  f icam  alguns  meses  até

completarem  o  seu  desenvolvimento.  No

município  de  São  Paulo  sua  ocorrência

é  bem  ampla,  sendo  registrado  em  todas

as  regiões,  desde  áreas  mais

urbanizadas  até  aquelas  com

remanescentes  f lorestais .

Saruê

(Didelphis  aurita)



RÉPTEIS E ANFÍBIOS



TAMANHO:  30  CM

É  encontrado  nos  Estados  de  Minas

Gerais ,  Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo,

habitando  geralmente  o  bioma  da  Mata

Atlânt ica.  Possui  at iv idade  diurna  e

hábito  semi  arborícola.  A  dieta  é

composta  principalmente  de  pequenos

invertebrados,  como  besouros,

formigas,  gri los,  aranhas  e  larvas  de

mariposas  e  borboletas.  É  uma  espécie

que  não  possui  autotomia  caudal

(comportamento  comum  em  muitos

lagartos  que  soltam  um  pedaço  da

cauda  quando  ameaçados  por  um

predador ) .  Apresenta  dicromatismo

sexual ,  ou  seja,  a  cor  do  macho  é

diferente  da  fêmea.  Em  geral ,  os

machos  adultos  possuem  uma

coloração  esverdeada,  que  tende  a

escurecer  à  medida  que  se  aproxima  da

cauda.  Já  as  fêmeas  possuem  um

padrão  var iegado,  mesclando  tons  que

vão  do  marrom  claro  ao  preto.  Os

jovens  apresentam  coloração

semelhante  ao  das  fêmeas,  sendo  que

os  machos  vão  tornando -se  verdes  à

medida  que  crescem.

Camaleãozinho

(Enyalius  perditus)

TAMANHO:  40  CM

Espécie  de  serpente  não  peçonhenta

conhecida  como  dormideira  devido  aos

seus  movimentos  lentos.  Não  apresenta

comportamento  agressivo  e  quando

sente -se  ameaçada  l ibera  pela  cloaca

fezes  e  outras  substâncias.  Possui

hábito  diurno,  habitando  regiões

próximas  de  gramado,  onde  costuma

encontrar  seu  al imento,  ta is  como

lesmas,  caramujos,  artrópodes  e

anel ídeos.   É  bastante  comum  em  áreas

urbanas  e  parques.

Cobra-dormideira

(Sibynomorphus  mikanii)



TAMANHO:  45  CM

É  a  maior  espécie  de  lagarto  do

Município  de  São  Paulo  e  é  uma  das

mais  f requente,  sendo  muito  comum  em

áreas  com  alguma  vegetação

remanescente,  como  parques.  Possui

hábito  al imentar  general ista ,  sendo

onívoro  e  a  sua  dieta  pode  incluir

invertebrados,  pequenos  vertebrados,

ovos  e  vár ias  espécies  de  f rutos,  dessa

forma  pode  atuar  como  dispersor  de

sementes  em  pequenos  f ragmentos

f lorestais .  Ao  senti r -se  ameaçado

normalmente  f ica  imóvel  e  tenta

camuflar -se  no  ambiente  ou  fugir

rapidamente,  contudo  a  fêmea  pode

atacar  para  proteger  o  seu  ninho.

Lagarto-Teiú

(Tupinambis  merianae)

TAMANHO:  80  MM

Éspécie  de  anf íbio  que  apresenta

coloração  que  var ia  do  marrom -

avermelhado  ao  bege  com  uma  f ina

faixa  longitudinal  esbranquiçada  no

dorso.  Possui  glândulas  paratóides

pequenas  (glândulas  de  veneno

local izadas  na  cabeça,  atrás  dos  olhos )

uti l izadas  para  defesa.  Alimenta -se

basicamente  de  insetos  e  aracnídeos.

Sua  distr ibuição  geográf ica  abrange  a

Mata  Atlânt ica,  desde  o  Espír i to  Santo

até  o  Paraná.  Sua  desova  consiste  em

cordões  gelat inosos  que  se  prendem  à

vegetação  aquática.

Sapo-cururuzinho

(Chaunus  ornatus)



TAMANHO:  22  A  26  CM

Possui  tal  nome  popular  devido  as

l istras  amarelas  na  cabeça,  no  pescoço

e  nas  patas,  e  as  alaranjadas  no  casco.

Sua  al imentação  baseia -se

principalmente  de  plantas,

invertebrados  e  peixes.  Habita  regiões

próximas  de  lagos  e  lagoas.  Apresenta

hábitos  diurnos  e  podem  permanecer

longos  períodos  exposta  ao  sol ,  pois  são

ectotérmicos,  ou  seja,  não  produzem  o

próprio  calor ,  sendo  este  obtido  por

fontes  externas.  O  macho  possui  a

cauda  e  unhas  das  patas  dianteiras  mais

desenvolvidas,  para  f ixar -se  nas  fêmeas,

as  quais  põem  cerca  de  1  a  18  ovos,  a

incubação  é  de  60  a  120  dias  e  o  sexo

do  f i lhote  é  determinado  pela

temperatura  do  ambiente  durante  o  seu

desenvolvimento.  Sua  distr ibuição

original  compreende  o  sul  da  América

do  Sul ,  ocorrendo  no  Uruguai ,  Nordeste

da  Argentina  e  Brasi l .  Em  São  Paulo  é

considerada  como  espécie  “nativa

introduzida”  e  pode  ser  observada  em

diversos  lagos  e  represas  da  cidade.

Tigre-d’água

(Trachemys dorbigni)

TAMANHO:  28  CM

Espécie  exótica  de  cágado  muito

semelhante  com  o  t igre  d 'água,  porém

pode  ser  faci lmente  reconhecida  e

diferenciada  devido   as  duas  fa ixas

alaranjadas  nas  laterais  da  cabeça.

Habita  r ios,  lagos  e  córregos  de  água

calma  e  fundo  lodoso  com  vegetação

abundante.  Alimenta -se  de  plantas

aquáticas,  pequenos  peixes,  crustáceos,

larvas  de  insetos  e  de  animais  mortos.  O

jovem  no  primeiro  ano  de  crescimento  é

predominantemente  carnívoro.  Sua

distr ibuição  original  abrange  o  Vale  do

Mississipi ,  de  I l l inois  até  o  Golfo  do

México.  Foi  introduzida  em  São  Paulo

por  meio  de  “solturas”  em  áreas

públ icas.  

Tigre-d’água-de-orelha-vermelha

(Trachemys scripta elegans)



PEIXES



TAMANHO:  120  CM  (COMUM  50  CM)

As  carpas  color idas,  ornamentais  ou

estampadas,  conhecidas  como

Nishikigoi ,  surgiram  por  mutação

genética  das  carpas  comuns  (originár ias

da  Europa  e  Ásia ) ,  no  Japão.  Apresenta

comportamento  pacíf ico  e  gregário.

Al imentam -se  de  pequenos  vermes,

animais ,  ovos  de  outros  peixes,  plantas

e  matér ia  orgânica  de  fundo  de  lago.

Carpa colorida

(Cyprinus  carpio)

TAMANHO:  30  CM

Espécie  nativa  do  Brasi l  de  água  doce.

Distr ibui -se   por  toda  a  região  norte,

nordeste  e  centro -oeste  do  país ,  além

dos  Estados  de  São  Paulo,  Minas  Gerais

e  Paraná.  Possui  coloração  cinza -

prateada  com  fa ixas  t ransversais

escuras  no  dorso.  É  um  peixe  detr i t ívoro

(al imenta -se  de  restos  orgânicos ) .

Curimba

(Prochilodus  lineatus)

TAMANHO:  50  CM

É  um  peixe  que  habita  r ios  com  o  fundo  arenoso  e  remansos  de  r ios.  Alimenta -se  de

insetos  terrestres  e  aquáticos,  crustáceos,  restos  vegetais  e  peixes,  como  lambari .

Possui  coloração  acinzentada -escura  e  ventre  branco.  Destaca -se  por  ser  uma  das

espécies  mais  promissoras  do  cult ivo  por  meio  da  Aquicultura,  uma  vez  que

apresenta  rápido  crescimento,  fáci l  adaptação  à  criação  intensiva,  alta  taxa  de

fecundação  e  carne  saborosa  com  baixo  teor  de  gordura  e  poucas  espinhas.

Jundiá

(Rhamdia  quelen)



TAMANHO:  10  A  15  CM

É  um  pequeno  peixe  de  escamas,  com

coloração  prateada,  e  nadadeiras

var iando  entre  amarela,  vermelha  ou

preta.  Alimenta -se  de  f rutos,  sementes,

vegetais  aquáticos,  insetos,  escamas,

ovócitos  e  outros  peixes  menores.

Distr ibui -se  por  todo  o  Brasi l ,  habitando

rios,  r iachos,  lagos,  lagoas  e  represas.

Lambari

(Astyanax  bimaculatus)

TAMANHO:  60  CM

Essa  espécie  se  distr ibui  no  pantanal

mato -grossense,  bem  como  nos  Estados

de  Minas  Gerais ,  Goiás  e  São  Paulo.

Al imenta -se  de  caranguejos,  f rutas  e

pequenos  peixes.  No  período  de

reprodução  faz  longas  migrações  r io

acima  podendo  percorrer ,  em  apenas

um  dia,  mais  de  4  km  contra  a  corrente.  

Piaçu

(Leporinus  macrocephalus)

TAMANHO:  30  A  35  CM

Essa  espécie  de  t i lápia  possui  um  corpo

alto,  comprimido  com  coloração  que

varia  do  rosa  claro  (quase  branco )  ao

laranja -escuro.  Preferem  viver  em

ambientes  de  água  parada,  como  lagos

e  represas.  Possuem  grande  capacidade

de  adaptação  podendo  suportar

var iações  de  temperatura  e  oxigênio.

Saint peter

(Oreochromis  sp.)
TAMANHO:  50  CM

Espécie  originár ia  da  Áfr ica.  Os  jovens

al imentam -se  de  plâncton  e  os  adultos

al imentam -se,  principalmente,  de

plantas,  algas,  insetos,  crustáceos,

pequenos  peixes,  sementes,  f rutos  e

raízes.  É  uma  espécie  bastante  prol í fera

que  pode  desovar  por  até  seis  vezes  ao

ano  e  os  alevinos  se  desenvolvem

rapidamente.  

Tilápia do Nilo

(Oreochromis  niloticus)



ARTRÓPODES



TAMANHO:  RAINHA -20MM ;  ZANGÃO  -
18MM ;  OPERÁRIA  -  15MM

São  grandes  pol inizadoras  e  auxi l iam  na

agricultura  e  produção  de  mel.  São

originár ias  da  Europa,  Ásia  e  Áfr ica.

Possui  t rês  castas  de  indivíduos:  rainha,

zangão  e  operár ia .  A  rainha  apresenta  a

função  de  reprodução,  o  zangão  de

fecundar  as  rainhas  virgens  e  as

operár ias  são  responsáveis  por  todo  o

trabalho  real izado  no  inter ior  da

colmeia.

Abelha-do-mel

(Apis  mellifera  sp.)

TAMANHO:  3,5 -4  CM

Abelha  grande  e  robusta  de  coloração

preta  com  asas  de  cor  violeta.  É  uma

espécie  sol i tár ia  ou  facultat ivamente

(pode  ou  não  ser )  social .  Constrói  seus

ninhos  em  madeira  morta,  ramos  ou  em

cavidades  de  bambu.  Visi ta  diversos

t ipos  de  f lores,  podendo  atuar  como

pol inizadora  efet iva  de  plantas  nativas  e

de  cult ivos  de  interesse  econômico,

como  por  exemplo,  o  maracujá.

Abelha-mamangava

(Xylocopa  violacea)

TAMANHO:  18  MM

É  encontrada  em  banhados  e  lagos.  Por

possuir  pelos  especiais  nas  pernas,

consegue  se  deslocar  pela  superf íc ie  da

água.  É  uma  predadora  ef icaz,

al imentando -se  de  insetos,  larvas  e  até

vertebrados,  como  pequenos  peixes  e

gir inos.

Aranha-d’água

(Thaumasia  velox)

TAMANHO:  FÊMEA -3,8 -7,6  CM ;
MACHO -2  CM

Espécie  muito  comum  no  Brasi l .  A  sua

teia  é  uma  das  mais  resistentes  e  pode

alcançar  de  1  a  2  metros  de  diâmetro.

Al imenta -se  principalmente  de  presas

voadoras,  ta is  como  abelhas,  vespas  e

pequenos  lepidópteros  ( famíl ia  das

borboletas  e  mariposas ) .

Aranha-de-teia-dourada

(Nephila  clavipes)



TAMANHO:  20 -30  MM

Sua  principal  caracter íst ica  é  o  formato

alongado  e  diferenciado  do  abdômen

com  estruturas  que  lembram  espinhos.

Ocorrem  principalmente  no  sub  bosque

das  f lorestas.  São  predadoras  e

al imentam -se  de  uma  grande  var iedade

de  presas,  principalmente  insetos

alados,  que  f icam  presos  em  suas  teias ,

as  quais  apresentam  um  formato

orbicular  e  encontram -se  dispostas  em

meio  à  vegetação.

Aranha-espinho

(Micrathena  sp.)

TAMANHO:  25 -30  MM

Uma  caracter íst ica  marcante  para  a  sua

identi f icação  é  o  formato  t r iangular  de

seu  abdômen.  Costuma  f icar  ao  centro

da  teia  à  espera  de  sua  presa,  que

geralmente  são  insetos  voadores.  Tal

posição  lembra  a  forma  de  um  losango.

Normalmente  tece  suas  teias  em  meio  à

vegetação  presente  no  sub  bosque  das

f lorestas.

Aranha-verrucosa

(Verrucosa  sp.)

TAMANHO:  32 -38  MM

Vivem  dentro  de  t roncos  ou  tocos

velhos,  onde  se  al imentam  da  madeira

em  decomposição  e  formam  galer ias ,

nas  quais  acasalam  e  põem  os  ovos,  dos

quais  eclodem  as  larvas  que  são

al imentadas  pelos  adultos  com  uma

mistura  de  serragem  e  fezes.  Quando

perturbados  produzem  um  chiado  que,

possivelmente,  seja  para  comunicar

perigo.

Besouro-beijador

(Odontotaenius  disjunctus)

TAMANHO:  3 -5  CM

Estão  presentes  em  regiões  t ropicais  e

temperadas.  Vivem  grande  parte  da  vida

no  subsolo,  saindo  para  acasalar  e  para

formar  a  ecdise  (processo  de  muda  para

crescimento ) .  Apenas  os  machos

produzem  som,  mas  ambos  os  sexos

apresentam  t ímpanos  para  detectar  os

sons  que  podem  ser  para  atração  de  um

companheiro  ou  para  assustar  o

predador.

Cigarra

(Zammara  tympanum)



TAMANHO:  3 -5  CM

É  uma  das  mais  belas  cigarras  presentes

na  Mata  Atlânt ica,  podendo  ocorrer

também  em  outras  regiões  do  Brasi l .

Al imenta -se  da  seiva  das  raízes  de

plantas,  vivendo,  dessa  forma,  no

subsolo.  Uma  forte  caracter íst ica  desse

inseto  é  a  sua  bela  coloração  e  o  som

que  apenas  o  macho  produz

Cigarra colorida

(Carineta  diardi)

TAMANHO:  10 -15  MM

Sua  dieta  baseia -se  em  seiva  de  plantas.

No  meio  rural  é  considerado  uma  das

principais  pragas  do  algodão.  Os

adultos  e  as  ninfas  atacam  os  botões

f lorais ,  as  sementes  e  mancham  as

f ibras  do  algodão  com  os  seus  desejos,

deixando -as  amareladas,  daí  o  seu  nome

popular  de  manchador.

Percevejo-manchador

(Dysdercus  sp.)

TAMANHO:  5 -7  CM

Vivem  em  ambientes  úmidos  e  com

pouca  luminosidade.  Alimentam -se  da  

matér ia  orgânica  disponível  no

ambiente,  sendo  grandes  contr ibuidores

da  decomposição  e  ciclagem  de

nutr ientes  na  natureza.  Quando  se

sentem  ameaçados  enrolam -se  e  l iberam

uma  substância  com  odor  desagradável ,

composta  de  iodo  e  cianeto.

Piolho-de-cobra

(Classe Diplopoda)

TAMANHO:  3 -12  MM

Estão  distr ibuídas  por  todo  o  país .

Costumam  cortar  e  t ransportar  diversos

vegetais  para  dentro  do  sauveiro,  o  qual

é  const i tuído  por  dezenas  a  centenas  de

câmaras  subterrâneas  que  são  l igadas

entre  si  e  com  a  superf íc ie  do  solo.  Os

fragmentos  dos  vegetais  são  uti l izados

para  a  produção  de  fungos  lhes  que

servem  de  al imento.

Saúva

(Atta  sp.)



TAMANHO:  1,3 -1,5  CM

O  gênero  Agelaia  é  const i tuída  de  24

espécies  distr ibuídas  pela  América

Lat ina,  sendo  que  15  espécies  ocorrem

no  Brasi l .  São  vespas  sociais  com

diferenças  entre  as  castas,  sendo  as

rainhas  maiores  que  as  operár ias .

Constroem  seus  ninhos  geralmente  em

cavidades  pré -existentes  e  obtém  a

proteína  necessár ia  a  part i r  da  captura

de  outros  insetos,  podendo,  dessa

forma,  atuar  como  predadoras  de  vár ias

pragas  agrícolas,  como  também  por

meio  do  consumo  da  carcaça  de  animais

mortos.  Devido  sua  sensibi l idade  a

perturbações  ambientais ,  podem  ser

bioindicadores  de  alterações

ambientais .

Vespa

(Agelaia sp.)

TAMANHO:  4 -5  CM

Espécie  de  vespa  parasitóide  conhecida

como  vespa  caçadora  devido  ao  fato  de

capturar  aranhas  para,  após  paral isá - las

com  a  sua  ferroada,  servirem  de

hospedeiras  e  al imento  para  as  suas

larvas.  Na  fase  adulta  sua  dieta  baseia -

se  em  al imentos  r icos  em  açúcar ,  como

o  néctar .  O  macho  é  vis ivelmente  menor

que  as  fêmeas.  Apesar  do  grande  porte

e  je i to  int imidador,  não  é  um  inseto

agressivo,  atacando  apenas  para  defesa.

Vespa-caçadora

(Pepsis  sp.)



BORBOLETAS E MARIPOSAS
Os lepidópteros (borboletas e mariposas) compõem a segunda maior diversidade de insetos

do planeta e são encontrados em quase todas as regiões do mundo, principalmente nas

regiões tropicais. São insetos holometabólicos, ou seja, sofrem metamorfose completa, com

estágio de ovo, larva ou lagarta, pupa ou crisálida e, por fim, o adulto. As principais

características da Ordem Lepidóptera são as asas cobertas de escamas e o aparelho bucal

sugador modificado em espirotromba (tubo enrolado em espiral) que tem função de extrair o

néctar das flores e aspirar substâncias líquidas para se alimentar. Algumas das espécies que

ocorrem no parque são:

Antoptus epictetusAdelpha syma

Ascia monusteArawacus meliboeus

Danaus plexippusColobura dirce



Eurema albulaEresia lansdorfi

Heliconius erato phyllisEurybia pergae

Hypothyris ninoniaHeraclides hectorides

Episcada hymenaea hymenaeaDryas iulia



Phoebis philea phileaMethona themisto

Vehilius stictomenesUrbanus teleus

Mesosemia odiceIthomia agnosia zikani
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