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tico-tico-rei (Lanio cucullatus). Foto: Helena Backes

INTRODUÇÃO
O COA–POA visitou, pelo quarto ano consecutivo, o Refúgio de Vida Silvestre
Banhado dos Pachecos, em Viamão, RS. Nessa região se localizam as
nascentes do rio Gravataí, um dos afluentes do rio Guaíba. A área de
preservação citada possui 2.500 hectares. Os 18 participantes foram divididos
em dois grupos, um com seis componentes, outro com 12. Um grupo dirigiu-se
para a Trilha do Cervo e o outro rumou para a Trilha da Barragem. No turno da
tarde, as trilhas foram invertidas entre os grupos.
A Trilha da Barragem possui várias áreas alagadas, sendo uma zona de
planície, com banhados de vegetação baixa, apresentando poucas árvores,
todas de pequeno porte. A Trilha do Cervo está situada numa zona mais
elevada, há uma área menor de banhados e mais matas baixas (de restinga), o
que possibilita, em parte, a presença de uma avifauna diferente daquela
presente na Trilha da Barragem.
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As condições climáticas foram boas, em comparação com os dias anteriores, e a
temperatura não estava tão baixa. Ao longo da manhã e da tarde, predominaram
os períodos nublados e, inclusive, durante alguns períodos, a visualização do
céu indicava a possibilidade de chuvas, que acabaram não ocorrendo.
A torcida para que fosse possível observar novamente o cervo–do-pantanal
(Blastocerus dichotomus) não deu resultado. Cabe lembrar que, em todo o
território do Rio Grande do Sul, essa espécie ameaçada de extinção só ocorre
na área visitada e seus arredores.

OBSERVAÇÕES RELEVANTES
As 111 espécies de aves observadas são características dos ambientes
encontrados no Refúgio. Duas dessas espécies foram registradas pela primeira
vez pelo COA no Banhado dos Pachecos: o frango-d’água-carijó (Gallinula
melanops) e o tico-tico-do-banhado (Donacospiza albifrons). Em 20 de julho de
2013, quando o COA também efetuou uma saída para a área, o número de
espécies observadas foi muito semelhante: 112.
Um bando de gaivotas chamou muito a atenção, pelo fato de ficar planando em
círculos bem alto sobre o banhado, o que determinou que nem pudessem ser
identificadas ao nível de espécie. Importante citar a grande quantidade de
guaracavas-de-barriga-amarela (Elaenia flavogaster) observadas, o que chamou
a atenção de muitos observadores. Provavelmente esse grande número de
indivíduos estava relacionado à frutificação em massa das aroeiras. Em relação
à frutificação dessa espécie, é oportuno visualizar a foto do sanhaçu-papalaranja (Pipraeidea bonariensis) no anexo fotográfico.
Mais uma vez tivemos a felicidade e o privilégio de presenciarmos o show dos
cardeais-do-banhado (Amblyramphus holosericeus), que se apresentaram com
uma plumagem impecável. Nas primeiras horas da manhã, ao longo da Trilha da
Barragem, avistamos ao redor de 240 marrecas-piadeiras (Dendrocygna
viduata). Nessa mesma trilha, também foram observados ao todo 13 tachãs
(Chauna torquata).
Quanto à mastofauna, destaques principais para duas espécies que renderam
muitas fotos, capivaras (Hydrochaeris hydrochaeris) e bugios (Alouatta guariba
clamitans). Uma serpente popularmente conhecida como falsa-coral também foi
avistada e rendeu fotos para alguns integrantes na Trilha da Barragem, no turno
da manhã.
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LISTA DAS ESPÉCIES REGISTRADAS
Família/Nome Científico
TINAMIDAE
Nothura maculosa

Nome em português
perdiz ou codorna

ANHIMIDAE
Chauna torquata

tachã

ANATIDAE
Dendrocygna viduata
Amazonetta brasiliensis

marreca-piadeira ou irerê
marreca-pé-vermelho

PODICIPEDIDAE
Podilymbus podiceps

mergulhão

CICONIDAE
Ciconia maguari
Mycteria americana

joão-grande
cabeça-seca

PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax brasilianus

biguá

ARDEIDAE
Nycticorax nycticorax
Ardea cocoi
Ardea alba
Syrigma sibilatrix

savacu
garça-moura
garça-branca-grande
maria-faceira

THRESKIORNITHIDAE
Plegadis chihi
Phimosus infuscatus
Platalea ajaja

maçarico-preto
maçarico(tapicuru)-de-cara-pelada
colhereiro

CATHARTIDAE
Cathartes aura
Cathartes burrovianus
Coragyps atratus

urubu-de-cabeça-vermelha
urubu-de-cabeça-amarela
urubu-de-cabeça-preta

ACCIPITRIDAE
Circus buffoni
Rostrhamus sociabilis
Heterospizias meridionalis
Rupornis magnirostris
Geranoaetus albicaudatus

gavião-do-banhado
gavião-caramujeiro
gavião-caboclo
gavião-carijó
gavião-de-rabo-branco

FALCONIDAE
Caracara plancus
Milvago chimachima
Milvago chimango

caracará
carrapateiro
chimango
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Família/Nome Científico
ARAMIDAE
Aramus guarauna

Nome em português
carão

RALLIDAE
Aramides ypecaha
Aramides saracura
Laterallus melanophaius
Porzana albicollis
Pardirallus sanguinolentus
Gallinula galeata
Gallinula melanops

saracuruçu
saracura-do-mato
pinto-d’água-comum
sanã-carijó
saracura-do-banhado
galinhola
frango-d’água-carijó

CHARADRIIDAE
Vanellus chilensis

quero-quero

RECURVIROSTRIDAE
Himantopus melanurus

pernilongo

JACANIDAE
Jacana jacana

jaçanã

LARIDAE
Chroicocephalus sp.

gaivota

COLUMBIDAE
Columbina talpacoti
Columbina picui
Patagioenas picazuro
Leptotila verreauxi
Zenaida auriculata

rolinha roxa
rolinha-picuí
asa-branca ou pombão
juriti-pupu
pomba-de-bando

PSITTACIDAE
Myiopsitta monachus

caturrita

CUCULIDAE
Piaya cayana
Crotophaga ani
Guira guira
Tapera naevia

alma-de-gato
anu-preto
anu-branco
saci

APODIDAE
Streptoprocne zonaris

andorinhão-de-coleira

TROCHILIDAE
Hylocharis chrysura

beija-flor-dourado

ALCEDINIDAE
Chloroceryle amazona

martim-pescador-verde
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Família/Nome Científico
PICIDAE
Colaptes campestris

Nome em português
pica-pau-do-campo

THAMNOPHILIDAE
Thamnophilus ruficapillus
Thamnophilus caerulescens

choca-de-boné-vermelho
choca-da-mata

CONOPOPHAGIDAE
Conopophaga lineata

chupa-dente

DENDROCOLAPTIDAE
Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

FURNARIIDAE
Furnarius rufus
Syndactyla rufosuperciliata
Phacellodomus ferrugineigula
Anumbius annumbi
Schoeniophylax phryganophilus
Certhiaxis cinnamomeus
Synallaxis spixi
Cranioleuca obsoleta

joão-de-barro
trepador-quiete
joão-botina
cochicho
bichoita
curutié
joão-teneném
arredio-oliváceo

RHYNCHOCYCLIDAE
Phylloscartes ventralis
Poecilotriccus plumbeiceps

borboletinha-do-mato
tororó

TYRANNIDAE
Elaenia flavogaster
Pseudocolopteryx sclateri
Pseudocolopteryx flaviventris
Serpophaga nigricans
Serpophaga subcristata
Pitangus sulphuratus
Machetornis rixosa
Arundinicola leucocephala
Hymenops perspicillatus
Satrapa icterophrys
Xolmis irupero

guaracava-de-barriga-amarela
tricolino
amarelinho-do-junco
joão-pobre
alegrinho
bem-te-vi
suiriri-cavaleiro
freirinha
viuvinha-de-óculos
suiriri-pequeno
noivinha

VIREONIDAE
Cyclarhis gujanensis

gente-de-fora-vem ou pitiguari

HIRUNDINIDAE
Alopochelidon fucata
Tachycineta leucorrhoa

andorinha-morena
andorinha-de-testa-branca

TROGLODYTIDAE
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Família/Nome Científico
Troglodytes musculus

Nome em português
corruíra

TURDIDAE
Turdus rufiventris
Turdus amaurochalinus

sabiá-laranjeira
sabiá-poca

MIMIDAE
Mimus saturninus

sabiá-do-campo

THRAUPIDAE
Lanio cucullatus
Tangara preciosa
Stephanophorus diadematus
Paroaria coronata
Tangara sayaca
Pipraeidea bonariensis

tico-tico-rei
saíra-preciosa
sanhaçu-frade
cardeal
sanhaçu-cinzento
sanhaçu-papa-laranja

EMBERIZIDAE
Zonotrichia capensis
Donacospiza albifrons
Poospiza cabanisi
Sicalis flaveola
Sicalis luteola
Emberizoides herbicola
Emberizoides ypiranganus
Embernagra platensis
Volatinia jacarina
Sporophila collaris

tico-tico
tico-tico-do-banhado
quete
canário-da-terra-verdadeiro
tipio
canário-do-campo
canário-do-brejo
sabiá-do-banhado
tiziu
coleiro-do-brejo

CARDINALIDAE
Cyanoloxia glaucocaerulea

azulinho

PARULIDAE
Geothlypis aequinoctialis
Basileuterus leucoblepharus

pia-cobra
pula-pula-assobiador

ICTERIDAE
Amblyramphus holosericeus
Agelasticus thilius
Pseudoleistes guirahuro
Pseudoleistes virescens
Agelaioides badius
Molothrus bonariensis
Sturnella superciliaris

cardeal-do-banhado
sargento
chopim-do-brejo
dragão
asa-de-telha
vira-bosta
polícia-inglesa

PASSERIDAE
Passer domesticus

pardal

A sequência sistemática e os nomes científicos e em português seguem Bencke, G. A.; Dias, R. A.; Bugoni, L.;
Agne, C. E.; Fontana, C. S.; Maurício, G. N. e Machado, D. 2010. Revisão e atualização da lista das aves do Rio
Grande do Sul, Brasil. Iheringia, sér. Zool., 100(4):519–556
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Relação dos 18 participantes (em ordem alfabética):
Alejandra Pizaro
Antônio Coimbra de Brum
Assis Pimentel de Morais
Beatriz Schlatter Hasenack
Fernando de Miranda Ramos
Glayson Ariel Bencke
Helena Backes
Juliana Zanotelli
Kleber Pinto A. Oliveira

Marcelo M. Alievi
Marcelo Medaglia
Márcio Pamplona
Marco Aurélio Antunes
Rosane Vera Marques
Sandra Contreras Rodrigues
Silvia Richter
Verônica Goidanich
Walter Hasenack

(Compilado por Kleber Pinto Antunes de Oliveira, com a colaboração de Glayson
Ariel Bencke e Walter Hasenack).

ANEXO FOTOGRÁFICO

Foto oficial do grupo tendo ao fundo a principal barragem da região. Presentes na
foto também o administrador do Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos,
André Osório (biólogo), e dois guarda-parques. Foto: Marco Aurélio Antunes.
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Da esquerda para a direita e de cima para baixo: cardeal-do-banhado (Amblyramphus
holosericeus), freirinha (Arundinicola leucocephala), frango-d’água-carijó (Gallinula
melanops) (fotos de Helena Backes); marreca-piadeira ou irerê (Dendrocygna viduata),
sanhaçu-papa-laranja (Pipraeidea bonariensis), tico-tico-rei (Lanio cucucllatus) (fotos de
Silvia Richter).
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