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INTRODUÇÃO e RELATO

Entre os dias 18 e 20 de janeiro de 2019, um grupo de associados do Clube de
Observadores de Aves de Porto Alegre (COA/POA), estiveram visitando o
Parque Estadual do Tainhas (PET), tendo como guia Eduardo Chiarani, que
está estudando algumas espécies de aves no local. Foi a primeira saída de
campo do ano de 2019 organizada por sócios do COA/POA.
Toda a organização da saída e jantas foram organizadas pela associada
Vanessa Canabarro e seu esposo, Dieter Potter.
O PET está localizado na região dos Campos de Cima da Serra, no nordeste
do Rio Grande do Sul. É uma unidade de conservação (UC) de proteção
integral, criada em 1975, que possui uma área de 6.654 ha, abrangendo
porções dos municípios de Jaquirana, São Francisco de Paula e Cambará do
Sul. O parque é reconhecido como Área Importante para a Conservação das
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Aves (IBA), dada sua importância para a conservação de aves ameaçadas de
extinção.
O PET conta com uma riqueza de 208 espécies de aves registradas até o
momento, das quais cerca de 150 podem ser regularmente encontradas no
parque durante os meses da primavera e verão, de acordo com Eduardo
Chiarani.
As observações foram realizadas principalmente no interior da UC, na área
jáadquirida pelo governo Estadual. O tempo se manteve instável durante os
dois primeiros dias, com temperatura média de 18ºC e em alguns momentos
com ventos fortes. o último dia fez sol e a temperatura se elevou um pouco
mais.
Registramos ao todo 97 espécies de aves, conforme lista a seguir, um número
menor do que das saídas anteriores do COA/POA, provavelmente devido à
chuva e ventos fortes e constantes. Os nomes científicos e populares seguem
a literatura especializada citada abaixo1, 2.
Por fim, se faz um agradecimento especial ao Dieter Potter pelo preparo das
jantas, com destaque ao saboroso churrasco que preparou.
Também agradecemos, especialmente, ao Eduardo Chiarani pela sua
disposição para acompanhar o grupo e pelo compartilhamento de seu
conhecimento sobre as aves do PET.
Cabe, ainda, agradecer à gestora do PET, Ketulyn Füster Marques, e aos
guardas que nos acolheram com muita hospitalidade.
Estiveram presentes na saída de campo: Vanessa Canabarro; Dieter Potter;
Augusto Potter; Armando Divan; Lourenço Divan; Rosane Vera Marques;
Fernando de Miranda Ramos; Jorge Wolf; Marta Mircato; Antônio Coimbra de
Brum; Kleber Pinto Oliveira; Ines Vasconcelos; Felipe Matsusaki; Osmar Sehn
e Eduardo Chiarani.

_________________________
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ITINERÁRIO e CONSIDERAÇÕES
Sexta-feira, 18 de janeiro
Alguns integrantes do grupo, que chegaram mais cedo, fizeram uma pequena
volta pelas imediações da sede da UC, mas foram surpreendidos com uma
forte chuva e tiveram que retornar. Uma variedade de aves foram registradas
na própria sede, entre elas, o cuíu-cuíu, sanhaço-para-laranja, beija-flor-depapo-branco, taperuçu-velho e andorinhão-de-coleira-branca.
Sábado, 19 de janeiro
Pela parte da manhã, os observadores fizeram a trilha nas áreas de campos e
banhados, onde estão as áreas de reprodução do Caboclinho-de-barriga-preta.
Além desta ave, cabe destacar o registro do caminheiro-grande, caminheiro-debarriga-canelada, canário-do-brejo, sanã-vermelha e um bando de 5 casais de
papagaio-charão, que passaram sobrevoando.
Domingo, 20 de janeiro
No último dia da saída o grupo percorreu o lado da cachoeira do Passo do S e
mata ciliar, seguindo por um afluente do rio Tainhas, onde cabe destacar que
foi ouvido o tapaculo-ferreirinho, no entanto a ave não se aproximou do grupo.
No retorno à unidade o grupo registrou um casal de falcão-de-coleira.

ESPÉCIES REGISTRADAS

Família

Nome Científico

Nome Popular

Tinamidae

Rhynchotus rufescens
Nothura maculosa
Amazonetta brasiliensis
Ciconia maguari
Nannopterum brasilianus
Ardea alba
Syrigma sibilatrix
Butorides striata
Theristicus caudatus
Mesembrinibis cayennensis
Coragyps atratus
Cathartes aura
Accipiter striatus
Rupornis magnirostris
Heterospizias meridionalis
Milvago chimango
Milvago chimachima
Caracara plancus
Falco sparverius
Falco femoralis
Pardirallus sanguinolentus
Aramides saracura
Laterallus leucopyrrhus

perdiz / perdigão
codorna-amarela / perdiz
ananai / pé-vermelho
maguarí / joão-grande
biguá
garça-branca-grande
maria-faceira
socozinho
curicaca
coró-coró
urubu-de-cabeça-preta
urubu-de-cabeça-vermelha
gavião-miúdo
gavião-carijó
gavião-caboclo
chimango
carrapateiro
carcará
quiriquiri
falcão-de-coleira
saracura-do-banhado
saracura-do-mato
sanã-vermelha

Anatidae
Ciconidae
phallacrocoracidae
Ardeidae

Threskiornithidae
Cathartidae
Accipitridae

Falconidae

Rallidae
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Charadriidae
Scolopaciidae
Columbidae

Psittacidae

Apodidae
Trochilidae
Alcedinidae
Picidae
Cariamidae
Thamnophilidae
Rhinocryptidae
Dendrocolaptidae
Furnariidae

Rhychocyclidae
Tyrannidae

Vireonidae
Corvidae
Hirundinidae

Troglodytidae
Turdidae
Mimidae
Motacillidae
Passerellidae
Tharaupidae

Vanellus chilensis
Gallinago paraguaiae
Zenaida auriculata
Patagioenas cayennensis
Leptotila verreauxi
Patagioenas picazuro
Pyrrhura frontalis
Pionopsitta pileata
Pionus maximiliani
Amazona pretrei
Streptoprocne zonaris
Cypseloides senex
Leucochloris albicollis
Megaceryle torquata
Colaptes campestris
Veniliornis spilogaster
Cariama crsitata
Thamnophilus caerulescens
Scytalopus pachecoi
Lepidocolaptes falcinellus
Furnarius rufus
Phacellodomus striaticollis
Anumbius annumbi
Synallaxis spixi
Leptasthenura setaria
Leptasthenura striolata
Cranioleuca obsoleta
Phylloscartes ventralis
Camptostoma obsoletum
Serpophaga subcristata
Serpophaga nigricans
Elaenia parvirostris
Elaenia mesoleuca
Elaenia obscura
Phyllomyias virescens
Myiodynastes maculatus
Myiophobus fasciatus
Lathrotriccus euleri
Empidonomus varius
Tyrannus melancholicus
Knipolegus cyanirostris
Satrapa icterophrys
Xolmis cinereus
Tyrannus savana
Myiarchus swainsoni
Pitangus sulphuratus
Cyclarhis gujanensis
Vireo chivi
Cyanocorax caeruleus
Progne tapera
Tachycineta leucorrhoa
Pygochelidon cyanoleuca
Troglodytes musculus
Turdus rufiventris
Turdus amaurochalinus
Mimus saturninus
Anthus nattereri
Anthus hellmayri
Zonotrichia capensis
Tangara sayaca
Stephanophorus diadematus
Pipraeidea bonariensis
Sicalis flaveola
Emberizoides ypiranganus

quero-quero
narceja
avoante
pomba-galega
juriti-pupu
pombão /asa-branca
tiriba-de-testa-vermelha
cuiú-cuiú
maitaca-verde
papagaio-charão
taperuçu-de-coleira-branca
taperuçu-velho
beija-flor-de-papo-branco
martim-pescador-grande
pica-pau-do-campo
picapauzinho-verde-carijó
seriema
choca-da-mata
tapaculo-ferreirinho
arapaçu-escamado-do-sul
joão-de-barro
tio-tio
cochicho
joão-teneném
grimpeiro
grimpeirinho
arredio-oliváceo
borboletinha-do-mato
risadinha
alegrinho
joão-pobre
guaracava-de-bico-curto
tuque
tucão
piolhinho-verdoso
bem-te-vi-rajado
filipe
enferrujado
peitica
suiriri
maria-preta-bico-azulado
suiriri-pequeno
primavera
tesourinha
irré
bem-te-vi
pitiguari ou gente-de-fora-vem
juruviara
gralha-azul
andorinha-do-campo
andorinha-de-sobre-branco
andorinha-pequena-de-casa
corruíra
sabiá-laranjeira
sabiá-poca
sabiá-do-campo
caminheiro-grande
caminheiro-de-barriga-acanelada
tico-tico
sanhaço-cinzento
sanhaço-frade
sanhaço-papa-laranja
canário-da-terra-verdadeiro
canário-do-brejo
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Parulidae
Icteridae

Fringillidae

Poospiza nigrorufa
Microspingus cabanisi
Embernagra platensis
Sporophila caerulescens
Sporophila melanogaster
Setophaga pitiayumi
Geothlypis aequinoctialis
Agelaioides badius
Molothrus bonariensis
Pseudoleistes guirahuro
Spinus magellanicus

quem-te-vestiu
quete-do-sul
sabiá-do-banhado
coleirinho
caboclinho-de-barriga-preta
mariquita
pia-cobra
asa-de-telha
vira-bosta
chopim-do-brejo
pintassilgo

ANEXO FOTOGRÁFICO
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