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Elaboração de um roteiro integrado de turismo de observação de aves 

 

Elaboration of an integrated itinerary of birdwatching tourism 

BARBARA ZUCATTI; ANDREAS KINDEL 

RESUMO  

Palavras-chave: Ecoturismo; Conservação; Biodiversidade; Avifauna 

O turismo de observação de aves é um ramo ascendente do ecoturismo e tem como 

objetivo observar e registrar o maior número de espécies de aves. Por ser uma atividade 

de baixo impacto ambiental, a observação de aves é uma ferramenta que pode promover 

a conservação da biodiversidade, tendo em vista que incentiva o subsídio de recursos 

para a preservação local. Além disso, o turismo de observação de aves tem potencial 

para movimentar a economia local com a venda de materiais e a promoção de festivais 

relacionados ao tema. O Brasil é um ótimo destino para a observação de aves, por ter 

uma grande riqueza de biomas, ecossistemas e biodiversidade, embora explore pouco 

esse setor turístico em razão da falta de recursos para investimento em infraestrutura e 

capacitação de guias especializados. No Rio Grande do Sul, o Litoral Norte é uma 

região que tem potencial para realização deste turismo, apresentando um mosaico de 

ambientes, que integram remanescentes da Mata Atlântica e uma rica biodiversidade. O 

objetivo deste estudo foi identificar e caracterizar potenciais destinos para a promoção 

do turismo de observação de aves no extremo norte da planície costeira do Rio Grande 

do Sul, e servir como base para a estruturação deste turismo em conjunto com as 

comunidades locais. As áreas de interesse para a observação de aves foram escolhidas 

seguindo os seguintes critérios: ocorrência recente das espécies de interesse, viabilidade 

do acesso às áreas e grau de conservação das áreas. Para identificar as espécies 

ocorrentes na região, foi elaborada uma lista regional a partir de uma busca por 

localidade no Wikiaves, juntamente com registros de excursões ornitológicas e listas 

complementares. Para visualizar as espécies de interesse turístico, foi criada a categoria 

Especialidades, que compreende as subcategorias: Raridade Regional, Distribuição 

Restrita, Ornamental, Ameaçadas no RS, Ameaçadas no BR e Ameaçadas Global. Uma 

ficha técnica foi elaborada a fim de compilar as principais informações a respeito de 

cada localidade e facilitar o acesso. Foram selecionadas seis áreas e listadas 319 

espécies de aves, das quais 17,3% estão em alguma categoria de ameaça. A prática do 

turismo ornitológico na região pode gerar renda para a comunidade local, e com isso, 

estimular o investimento em recursos para a implementação dessa atividade, além de 



 
 

angariar fundos para a conservação da região. Entretanto, para isso, é necessário criar 

uma rede de apoio em conjunto com a comunidade local para a estruturação desse setor 

turístico. 

ABSTRACT  

KEY-WORDS: Ecoturism, Conservation, Biodiversity, Avifauna 

Birdwatching tourism is a growing strand of ecotourism and aims to observe and record 

the largest number of bird species. Because it is a low environmental impact activity, 

birdwatching is a tool that can promote biodiversity conservation, since it encourages 

funds for local preservation. In addition, ornithological tourism has the potential to 

move the local economy through the sale of materials and the promotion of festivals 

related to the subject. Brazil is a great destination for birdwatching because of its 

biomes, ecosystems and biodiversity richness, although it is slightly exploited due to the 

lack of resources in infrastructure investments and specialized guides qualification. In 

Rio Grande do Sul, the North Coast is a region that has the potential for ornithological 

tourism, presenting a mosaic of environments, which integrate remnants of the Atlantic 

Forest and a rich biodiversity. The objective of this study was to identify and 

characterize potential destinations for the promotion of bird watching tourism in the 

extreme north of the coastal plain of Rio Grande do Sul, and to serve as a basis for the 

structuring of this tourism in conjunction with the local communities. Areas of interest 

for birding were chosen according to the following criteria: recent occurrence of the 

species of interest, feasibility of access to the areas and degree of conservation of the 

areas. To identify the species occurring in the region, a regional list was drawn up from 

a search for locality on Wikiaves, along with ornithological excursion records and 

supplementary lists. To view the species of tourist interest, the Specialties category was 

created, which includes the subcategories: Regional Rarity, Restricted Distribution, 

Ornamental, Threatened in RS, Threatened in BR and Threatened Global. A technical 

file was prepared in order to compile the main information about each locality and to 

facilitate access. Six areas were selected and listed 319 species of birds, of which 17,3% 

are in some category of threat. The practice of birdwatching in the region can generate 

income for the local community, and with that, stimulate the investment in resources for 

the implementation of this activity, in addition to raising funds for the region’s 

conservation. However, for this, it is necessary to create a network of support together 

with the local community for the structuring of this tourism sector. 



 
 

Introdução 

O ecoturismo é um segmento que visa exercitar a sensibilização e responsabilidade 

ambiental de quem o pratica (FENNEL, 2002). O turismo de observação de aves é uma 

modalidade em ascensão do ecoturismo (LOPES e SANTOS, 2004; BIGGS, 2013; CREST, 

2015) e tem como objetivo proporcionar aos praticantes a oportunidade de observar, 

identificar e registrar imagens e sons do maior número de aves (ANDRADE, 1997). O baixo 

impacto ambiental e o cunho educacional da prática de observação de aves, pode contribuir 

para a conservação da biodiversidade (FARIAS e CASTILHO, 2007), à medida que incentiva 

o subsídio de recursos para a preservação do local (SEKERCIOGLU, 2002; CROZARIOL, 

2010).  

Além de promover a sensibilização sobre a importância da conservação, através do 

incentivo a experiências em meio à natureza como forma de lazer, o turismo de observação de 

aves pode proporcionar um grande retorno financeiro (ATHIÊ, 2007; WEARING e NEIL 

2001; SCOTT et al. 1999). A movimentação da economia local com a realização dos 

festivais, a compra de material para a prática do turismo ornitológico e o aumento do fluxo no 

setor hoteleiro da cidade, são alguns dos benefícios da modalidade (ELLIS e VOGELSONG, 

2003).  

Através do turismo de observação de aves é possível promover incentivos financeiros 

para a conservação da biodiversidade, bem como para a manutenção das áreas protegidas da 

região (FIGUEIREDO, 2010; GLOWINSKI, 2008; STEVEN et al., 2013; STEVEN et al., 

2015). Possibilita também, um maior controle da avifauna local, tendo em vista que os 

observadores coletam dados a respeito da espécie e do ambiente, contribuindo fortemente para 

a pesquisa científica e possibilitando estimar o status de conservação das populações de 

determinada região (YOURTH, 2001).  

A observação de aves é uma prática bem expressiva em muitos países, principalmente 

no Hemisfério Norte, tais como Estados Unidos e Inglaterra (ATHIÊ, 2007). A prática 

movimenta milhões de dólares anualmente nos EUA com investimento dos observadores de 

aves norte-americanos, na venda dos materiais de campo e também na realização de festivais 

relacionados ao tema (ELLIS e VOGELSONG, 2003), sendo significativa a geração de novos 

empregos e renda através do turismo ecológico. Entretanto, em algumas regiões neotropicais, 



 
 

onde a avifauna é bastante rica, essa modalidade de turismo não é muito popular e carece de 

informações a respeito da viabilidade no local (STEVEN, 2016).  

Apesar de possuir a segunda maior diversidade em aves do mundo, com 1.901 

espécies (crbo.org.br), o Brasil não explora de maneira relevante esse setor turístico 

(FIGUEIREDO, 2010). A falta de recursos para investir na infraestrutura dos locais, em guias 

turísticos especializados e incentivos para a concretização dessa atividade (LOPES e 

SANTOS, 2004), inviabilizam economicamente e culturalmente o turismo de observação de 

aves em território brasileiro (ATHIÊ, 2007). Atualmente, se mantém como hobby entre os 

especialistas, estudantes, observadores amadores e associações de observadores de aves 

(ATHIÊ, 2007). Apesar disso, os números de eventos relacionados a essa atividade turística 

têm crescido no país como o Encontro Brasileiro de Observadores de Aves 

(avistarbrasil.com.br) nas grandes capitais e os festivais de observação de aves que ocorrem 

anualmente na região Amazônica e do Pantanal (FARIAS, 2007). No Rio Grande do Sul, 

desde 1999 o Festival Brasileiro das Aves Migratórias ocorre no Parque Nacional Lagoa do 

Peixe, um ano no município de Mostardas e no outro em Tavares, atraindo observadores com 

interesse em aves costeiras (FARIAS, 2007).  

O Litoral Norte do Rio Grande do Sul é uma região com crescente urbanização, sendo 

composto por 19 municípios, e baseia a economia nas atividades turísticas de veraneio, 

propiciando um fluxo urbano sazonal intenso. A região compreende uma área com grande 

riqueza de ambientes que reflete na biodiversidade, incluindo espécies únicas no estado e com 

importância para a conservação (BELTON, 1994, BENCKE et al., 2006).  

Nosso objetivo neste trabalho foi identificar e caracterizar potenciais destinos para a 

promoção do turismo de observação de aves no extremo norte da planície costeira do Rio 

Grande do Sul, além de servir como base para a estruturação do turismo ornitológico em 

conjunto com as comunidades locais. 

Material e Métodos 

A Planície Costeira do Rio Grande do Sul se estende de Torres ao Chuí 

compreendendo uma área de 33.000 km² de terras baixas (TOMAZELLI e VILLWOCK, 

2000), sendo uma das maiores planícies litorâneas. Consiste em um mosaico de ambientes 

(como dunas fixas e móveis, banhados etc.) e é ocupada, na maior parte, pelo sistema de 

lagoas costeiras interligadas (VILLWOCK e TOMAZELLI, 2007). Esses ambientes, embora 



 
 

frágeis, apresentam uma biodiversidade rica (fepam.gov.br). A região foco deste estudo é o 

Litoral Norte do estado que é constituído por 19 municípios, dos quais quatro fazem parte das 

áreas de interesse deste estudo: Dom Pedro de Alcântara, Morrinhos do Sul, Torres e Três 

Cachoeiras (Fig. 1) 

Figura 1. Mapa das áreas do estudo para a implementação do turismo de observação de aves.  Adaptado de 

Google Earth, acessado em 30. Nov. 2018 

Figure 1. Maps of the study area for the birdwatching tourism implementantion. Adapted from Google Earth, 

accessed in nov. 30th 2018. 

As áreas potenciais para observação de aves foram selecionadas através de consulta a 

ornitólogos e observadores de aves com experiência na região e avaliação em campo, 

seguindo os seguintes critérios:  

1) Ocorrência recente das espécies de interesse 

2) Viabilidade do acesso às áreas  

3) Grau de conservação das áreas 

A fim de identificar as espécies de aves que ocorrem nas áreas escolhidas, 

primeiramente, foi realizada uma pesquisa por localidade no site Wikiaves (wikiaves.com.br), 

compreendendo os quatros municípios de interesse (Dom Pedro de Alcântara, Torres, 

Morrinhos do Sul e Três Cachoeiras). Posteriormente, foram feitas buscas em relatórios de 

excursões ornitológicas na região do Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre (COA-



 
 

POA), em listas complementares registradas por ornitólogos, em planos de manejos, e em 

publicações científicas. Todos esses registros foram compilados em uma única lista (Lista 

Regional; Tab. 1) que foi comparada com a Lista de Espécies de Aves do Rio Grande do Sul 

(2015) com a finalidade de compor uma lista com todas as espécies registradas para a região 

de interesse.  

As espécies da Lista Regional foram categorizadas quanto aos status de conservação 

com base nos registros da Lista de Espécies de Fauna Ameaçadas no Rio Grande do Sul 

(Decreto Estadual 51.797/2014) e da IUCN (birdlifeinternational.org) com o objetivo de 

identificar espécies de importância para a conservação. Para identificar as espécies de 

interesse para observação de aves na região, foi criada a categoria de Especialidades, que é 

composta por seis subcategorias: 1) Raridade Regional, quando os registros para a espécie no 

RS são escassos; 2) Distribuição Restrita, ocorrência limitada a habitats específicos; 3) 

Ornamental, espécies que são atrativas por sua beleza; e, por fim, as subcategorias de 

ameaças: 4) no Rio Grande do Sul, 5) no Brasil e 6) Global.  

Além disso, com base em buscas na internet sobre cada região e uma visita de campo 

foram reunidas as informações sobre a infraestrutura dos locais de interesse; as atividades 

turísticas já existentes nos municípios; os restaurantes e hotéis, que futuramente podem 

tornar-se parceiros da implementação do turismo de observação de aves. Com base no 

conjunto desses dados, foi elaborada uma ficha técnica que futuramente, poderá auxiliar na 

estruturação do turismo na região. 

Resultados  

Foram selecionadas seis áreas com potencial para a observação de aves na região 

seguindo o critério de seleção descrito anteriormente, sendo elas:  

 A RPPN do Professor Baptista, um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica de 

terras baixas (KROB et al, 2017); tem fácil acesso e registrou 92 espécies 

(Tab.1;Tab.2). 

 A Lagoa Morro do Forno, caracterizada por um conjunto de áreas úmidas na qual 

estão sendo articulados esforços para a criação de uma Unidade de Conservação 

(KINDEL et al, 2010); possui acesso razoável e dependente de disponibilidade de 

embarcação para o acesso às áreas mais internas do banhado; contou com 134 espécies 

registradas (Tab.1;Tab.2). 



 
 

 Parque Estadual de Itapeva, é uma unidade de conservação com cerca de 1000ha 

englobando um mosaico de formações costeiras (florestas, dunas e restingas); de fácil 

acesso, porém depende da autorização do órgão público gestor; contou com 193 

espécies (Tab.1;Tab.2). 

 Ilha dos Lobos é a única ilha oceânica do estado; de fácil acesso, porém necessita de 

contratação de embarcação; registrou 15 espécies (Tab.1;Tab.2). 

 Canto dos Lummertz e Pixirica, regiões as quais compõe um mosaico com uma grande 

diversidade e abundância de aves, ambas com fácil acesso, com registro de 78 e 20 

espécies nessa ordem (Tab.1;Tab.2). 

A Lista Regional totalizou 319 espécies registradas, sendo 23 com alguma categoria 

de ameaça, e 40 foram categorizadas em especialidades (Tab.1), abrangendo aspectos 

importantes para o turismo de observação de aves. As espécies de importância para a 

conservação, as quais estão em alguma categoria de ameaça regional, nacional e global, como 

Formicivora acutirostris (bicudinho-do-brejo), Tangara peruviana (saíra-sapucaia), Calidris 

canutus (maçarico-de-papo-vermelho), Hemitriccus orbitatus (tirizinho-do-mato) e 

Thalassarche chlororhynchos (albatroz-de-nariz-amarelo) foram classificadas como espécies-

chaves para a observação de aves. As espécies da região com algum grau de ameaça global e 

nacional totalizaram 11 espécies, enquanto que regionalmente esse número chegou a 22. 

Dentro das especialidades, 8 espécies foram identificadas na categoria de Raridade Regional, 

17 na Distribuição Restrita e 12 foram categorizadas como Ornamental (Tab.2)  

Todas as áreas selecionadas apresentam espécies categorizadas com algum grau de 

ameaça (Tab.1; Tab.2). As áreas correspondentes à Lagoa Morro do Forno e ao Parque de 

Itapeva apresentaram um total de 22 e 24 espécies categorizadas como Especialidades, 

respectivamente, sendo registradas 12 espécies ameaçadas ou quase ameaçadas regionalmente 

para ambas as localidades. Embora tenha tido um número baixo, das 21 espécies listadas para 

a Pixirica, 9 estão em algum grau de ameaça no RS, perfazendo 42% do total das espécies 

registradas para área. Embora o Parque de Itapeva tenha tido maior diversidade de espécies 

(193), Pixirica teve um maior número de Especialidades (10), proporcionalmente ao número 

de espécies registradas, dentre essas 9 eram de Distribuição Restrita. 

A região apresentou uma grande relevância no que se diz respeito às espécies 

ameaçadas, do total de 127 espécies em categoria de ameaça ou quase ameaçadas registradas 

para o estado, 22 se encontram nas áreas de interesse, atingindo 17,3% das espécies. Na 



 
 

região, 7,2% das espécies listadas são de importância para a conservação, bem como as áreas 

escolhidas, que integram os últimos remanescentes da Mata Atlântida de terras baixas no 

Estado (KROB et. al, 2010) e das áreas úmidas da região. 

A ficha técnica foi idealizada para compactar as informações a respeito da área de 

interesse e torná-las acessíveis para o público-alvo. A utilização deste material no futuro tem 

como objetivo instruir o observador não somente a compreender aspectos sobre a área de 

interesse para observação de aves – como a extensão, dificuldade e tempo de execução da 

trilha – mas também informá-los os contatos de guias de turismo, restaurantes e hotéis como 

sugestão para o melhor proveito do turismo (Tab.3). 

Discussão  

Assim como no Brasil, o Litoral Norte do Rio Grande do Sul tem grande potencial 

para ser um dos locais de implantação do turismo ecológico e a prática de observação de aves, 

em virtude da grande diversidade de ecossistemas e espécies. Segundo Escobar (2006), não 

aderir a esse mercado pode gerar prejuízos à região, haja vista os benefícios que são tanto 

econômicos quanto ambientais, uma vez que a atividade turística de observação de aves incita 

o interesse pela fauna e pelo ambiente que a cerca (YOURTH, 2001).            

Os países que se beneficiam do turismo de observação de aves são aqueles mais 

biodiversos, porém com poucos recursos financeiros (YOURTH, 2001), já que a 

movimentação dos turistas para a região pode promover rendimentos tanto para a comunidade 

rural quanto para projetos de conservação (KERLINGER, 2000). No entanto, a observação de 

aves como opção sustentável de turismo só é possível se os recursos naturais forem 

preservados. (PRIMACK e RODRIGUES, 2002; SABINO e ANDRADE, 2003). As 

principais ameaças ambientais da região é o uso de agrotóxicos, pelas atividades agrícolas, 

nas áreas que integram os remanescentes de Mata Atlântica, a urbanização que afeta as 

margens das lagoas, descarte indevido de resíduos sólidos, drenagem dos banhados, 

plantações extensivas de exóticas, entre outros. 

Por essa razão é fundamental envolver a comunidade a fim de promover a 

conscientização da importância local bem como da possibilidade de geração de renda a partir 

do turismo. Propor uma atividade turística que trará benefícios para o morador local é uma 

forma de permitir que o mesmo possa atuar de modo a preservar a região, investir em 

melhorias e, consequentemente, sensibilizar e envolver outras pessoas do seu convívio. O 



 
 

maior motivo que impede o Brasil de ser uma das opções de visitação para a observação de 

aves é o fato de que não existe atualmente uma estrutura organizada e focada para esse tipo de 

turismo. A falta de investimentos na infraestrutura e guias especializados, e principalmente, a 

falta de estratégias de divulgação e comercialização dos destinos no Brasil, dificultam que 

iniciativas sejam tomadas para o desenvolvimento do turismo ecológico no país (LOPES e 

SANTOS, 2004).  

Para a viabilidade da implantação de um turismo de observação de aves na região é 

necessário a integração com outras inciativas, como por exemplo, os Microcorredores 

Ecológicos (KROB et. al, 2010), que viabiliza a conservação dos ambientes através de um 

mosaico que conecta as áreas de interesse; criar uma parceria com as Secretarias de Meio 

Ambiente dos municípios, e Faculdades Turismo, como forma de criar subsídios para a 

capacitação dos guias de turismo a criação de uma torre de observação de aves na RPPN do 

Professor Baptista, para facilitar a observação das espécies na mata alta. Além disso, é 

essencial o incentivo aos proprietários e setores de serviços para construir em conjunto uma 

estrutura de apoio para este turismo em cada área. As rotas turísticas para observação de aves 

são formas sustentáveis de turismo que tem grande potencial econômico (VAS, 2013). No 

geral, os observadores de aves são pessoas com boas condições financeiras e que financiam os 

projetos de conservação, a partir de doações, possibilitando assim a conservação da 

biodiversidade (YOURTH, 2001).  

A ficha técnica reúne informações relevantes tanto para os consumidores 

(observadores de aves), quanto para os potenciais promotores do turismo desse tipo de 

turismo (agências, guias, agentes públicos, prestadores de serviço de hospedagem, entre 

outros). E, futuramente, pode servir de fonte de informação básica, a respeito da 

caracterização das áreas, através de uma veiculação pública, como por exemplo, a criação de 

um site. Para propor um roteiro turístico para a região serão necessárias mais visitas às áreas 

para articular a ideia tanto com moradores como prefeituras, setores hoteleiros e órgãos de 

interesse. Também será necessário definir o público-alvo desse tipo de turismo, visto que 

existem algumas categorias de observadores de aves segundo McFarlene (1994), além de ser 

informação importante para a estruturação dos roteiros ornitológicos. A estruturação do 

turismo de observação de aves oportunizará novas formas de emprego, capacitação de 

pessoal, maior fluxo de turistas para o segmento hoteleiro, maior incentivo financeiro para o 



 
 

financiamento dos projetos de conservação, além de ser uma ótima ferramenta para educação 

ambiental. 
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Anexos 

Tabela 1. Lista Regional de espécies de aves para a região do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. LF – Lagoa Morro do Forno; PI – Pixirica; IL – Ilha dos Lobos; PE – Parque Estadual 

Itapeva; CL – Canto dos Lummertz; MB – RPPN Mata do Professor Baptista; RS – espécies ameaçadas no RS; BR – Espécies ameaçadas no Brasil; GLOBAL - espécies ameaçadas 

globalmente; RR - Raridade Regional; DR – Ditribução Restrita; OR – Ornamental. Espécies-chaves estão grifadas em negrito. 

Table 1.  Regional Bird species List for the North Coast region of Rio Grande do Sul. LF - Lagoa Morro do Forno; PI - Pixirica; IL – Ilha dos Lobos; PE - Itapeva State Park; CL – Canto 

dos Lummertz; MB - RPPN Mata do Professor Baptista; RS - threatened species in RS; BR - Threatened species in Brazil; GLOBAL - globally threatened species; RR - Regional Rarity; 

DR - Restricted Distribution; OR - Ornamental. Key species are spelled in bold type. 

 

(Para que as informações contidas na tab.1 sejam conteúdos a serem utilizados  nas atividades de  Turismo,  auxiliando novos possíveis condutores locais, sugere-

se que já contenham o nome popular das diferentes espécies identificadas)

 Categorias de Ameaça Especialidades 

Espécies LF PI IL PE CL MB RS BR GLOBAL RR DR OR 
Tinamidae             

 Crypturellus obsoletus    X X        

 Crypturellus tataupa     X        

 Nothura maculosa    X         

Anhimidae             

 Chauna torquata X            

Anatidae             

 Dendrocygna viduata    X         

 Coscoroba coscoroba   X X         

 Cairina moschata    X         

 Amazonetta brasiliensis X   X         

 Anas geórgica             

 Anas versicolor             

Cracidae             

 Ortalis squamata X   X  X       

Podicipedidae             

 Rollandia rolland             

 Podilymbus podiceps    X         

 Podicephorus major             

Spheniscidae             



 
 

 Spheniscus magellanicus   X          

Diomedeidae             

 
Thalassarche 
chlororhynchos 

  X    EN EN EN    

 Thalassarche melanophris   X     NT     

Procellaridae             

 Macronectes giganteus             

 Daption capense   X          

 Procellaria aequinoctialis   X X   VU VU VU    

 Calonectris borealis   X          

 Puffinus griseus             

 Puffinus gravis             

 Puffinus puffinus             

Hydrobatidae             

 Oceanites oceanicus             

Pelecanoididae             

 Pelecanoides magellani             

Fregatidae             

 Fregata magnificens             

Phalacrocoracidae             

 Nannopterum brasilianus X  X X         

Ardeidae             

 Tigrisoma lineatum X   X         

 Botaurus pinnatus X            

 Ixobrychus exilis X         X   

 Butorides striata X   X         

 Nycticorax nycticorax X   X X        

 Bubulcus íbis X   X X        

 Ardea cocoi X   X X        

 Ardea alba X   X  X       

 Syrigma sibilatrix X   X X X       

 Egretta thula X  X X  X       

 Egretta caerulea             

Threskiornithidae             

 Plegadis chihi    X  X       

 Phimosus infuscatus X            

 Theristicus caudatus      X       



 
 

 Platalea ajaja    X         

Cathartidae             

 Cathartes aura X   X X X       

 Coragyps atratus X   X X X       

Accipitridae             

 Harpagus diodon             

 Circus buffoni X            

 Accipiter striatus     X        

 Elanoides forficatus    X         

 Harpagus diodon    X         

 Ictinia plúmbea      X       

 Rostrhamus sociabilis             

 Heterospizias meridionalis X   X         

 Rupornis magnirostris X   X X X       

 Buteo brachyurus             

Aramidae             

 Aramus guarauna X   X  X       

Rallidae             

 Aramides cajaneus X   X         

 Aramides saracura X   X  X       

 Laterallus melanophaius X            

 Laterallus leucopyrrhus    X         

 Mustelirallus albicollis X            

 Pardirallus nigricans X   X         

 Pardirallus sanguinolentus    X         

 Gallinula galeata    X         

Charadriidae             

 Vanellus chilensis X   X X        

 Pluvialis dominica             

 Pluvialis squatarola    X         

 Charadrius semipalmatus             

 Charadrius collaris    X         

 Charadrius modestus    X         

Haematopodidae             

 Haematopus palliatus    X         

Recurvirostridae             

 Himantopus melanurus    X         



 
 

Scolopacidae             

 Gallinago paraguaiae    X         

 Gallinago undulata    X   DD      

 Numenius hudsonicus             

 Bartramia longicauda    X         

 Actitis macularius             

 Tringa melanoleuca             

 Tringa flavipes    X         

 Arenaria interpres    X         

 Calidris canutus       EN CR RT    

 Calidris alba    X         

 Calidris minutilla             

 Calidris fuscicollis    X         

 Calidris subruficollis    X   NT VU NT    

Jacanidae             

 Jacana jacana X   X         

Stercorariidae             

 Stercorarius chilensis             

 Stercorarius antarcticus   X          

 Stercorarius pomarinus             

Laridae             

 
Chroicocephalus 
maculipennis 

            

 
Chroicocephalus 
cirrocephalus 

            

 Leucophaeus pipixcan             

 Larus dominicanus   X X         

 Anous stolidus             

 Sternula superciliaris   X X         

 Sterna hirundo    X         

 Sterna paradisaea             

 Sterna hirundinacea   X X    VU     

 Sterna trudeaui   X X         

 Thalasseus acuflavidus       VU      

 Thalasseus maximus       EN EN     

Rhynchopidae             

 Rynchops niger             



 
 

Columbidae             

 Columbina talpacoti X   X X X       

 Columbina squammata    X         

 Columbina picui X   X         

 Columba livia X            

 Patagioenas picazuro    X  X       

 Zenaida auriculata X   X         

 Leptotila verreauxi X   X X X       

 Leptotila rufaxilla X   X X        

 Geotrygon montana X   X X        

Cuculidae             

 Micrococcyx cinereus    X  X       

 Piaya cayana X   X  X       

 Coccyzus melacoryphus    X         

 Crotophaga ani X   X  X       

 Guira guira X   X  X       

 Tapera naevia X   X  X       

 Dromococcyx phasianellus    x         

Tytonidae             

 Tyto furcata     X        

Strigidae             

 Megascops choliba    X         

 
Megascops 
sanctaecatarinae 

X X  X         

 Bubo virginianus             

 Strix virgata          x   

 Athene cunicularia    X  X       

 Asio clamator    X         

 Asio stygius             

Nyctibiidae             

 Nyctibius griseus    X         

Caprimulgidae             

 Nyctidromus albicollis X            

 Hydropsalis parvula             

 Hydropsalis torquata X   X         

 Podager nacunda    X         

Apodidae             



 
 

 Cypseloides fumigatus X   X         

 Cypseloides senex    X         

 Streptoprocne zonaris X   X X X       

 Streptoprocne biscutata    X         

 Chaetura meridionalis             

 Phaethornis eurynome             

 Eupetomena macroura          x   

 Aphantochroa cirrochloris X   X      x x  

 Florisuga fusca X   X X X       

 Anthracothorax nigricollis X   X         

 Chlorostilbon lucidus X   X  X       

 Thalurania glaucopis    X X X       

 Hylocharis chrysura    X         

 Leucochloris albicollis     X        

 Amazilia versicolor    X         

 Amazilia fimbriata X X  X X      x  

Trogonidae             

 Trogon surrucura X            

Alcedinidae             

 Megaceryle torquata    X X        

 Chloroceryle amazona X            

 Chloroceryle americana X            

Ramphastidae             

 Ramphastos dicolorus     X        

Picidae             

 Picumnus temminckii X   X X X       

 Melanerpes candidus X            

 Veniliornis spilogaster X   X X X       

 Piculus aurulentus X            

 Colaptes melanochloros X   X         

 Colaptes campestris X   X X        

 Celeus flavescens x X  X  X       

Falconidae             

 Caracara plancus X   X         

 Milvago chimachima 
 

X   X X X       

 Milvago chimango    X         

 Herpetotheres cachinnans X   X  X    x   



 
 

 Micrastur ruficollis X            

 Falco sparverius X   X  X       

Psittacidae             

 Triclaria malachitacea X    X        

 Myiopsitta monachus             

Thamnophilidae             

 Myrmotherula unicolor X X  X X X VU  NT  x  

 Formicivora acutirostris x X     EN EN EN  x  

 Dysithamnus mentalis X X   X        

 Thamnophilus ruficapillus X   X  X       

 Thamnophilus caerulescens X   X  X       

 Hypoedaleus guttatus X   X X        

 Batara cinérea X            

 Mackenziaena leachii X            

 Myrmoderus squamosus X X  X X X EN    x  

 Pyriglena leucoptera X X   X X       

Conopophagidae             

 Conopophaga lineata    X X        

Rhinoocryptidae             

 Eleoscytalopus indigoticus X X  X   EN  NT  x  

Formicariidae             

 Formicarius colma X    X X EN    x  

 Chamaeza campanisona     X        

Scleruridae             

 Geositta cunicularia             

Dendrocolaptidae             

 Dendrocincla turdina X   X X X     x  

 Sittasomus griseicapillus    X  X       

 Xiphorhynchus fuscus X X   X        

 Dendrocolaptes platyrostris X   X X        

 Xiphocolaptes albicollis    X         

Xenopidae             

 Xenops rutilans    X X        

Furnariidae             

 Furnarius rufus X   X  X       

 Limnornis curvirostris X            



 
 

 Lochmias nematura       
 
 

     

 Philydor atricapillus X X  X X X VU    x  

 Heliobletus contaminatus     X        

 Syndactyla rufosuperciliata X   X         

 
Phacellodomus 
ferrugineigula 

X   X         

 Anumbius annumbi             

 
Schoeniophylax 
phryganophilus 

            

 Certhiaxis cinnamomeus X   X         

 Synallaxis ruficapilla             

 Synallaxis spixi X   X  X       

Pipridae             

 Manacus manacus 
 

X   X  X VU   x x  

 Chiroxiphia caudata X   X X X      x 

Tityridae             

 Schiffornis virescens 
 

X   X  X       

 
Pachyramphus 
polychopterus 

 X  X X X       

 Pachyramphus validus             

Cotingidae             

 Procnias nudicollis  X     VU NT VU    

Platyrinchidae             

 Platyrinchus mystaceus    X X X       

Rhynchocyclidae 
 

            

 Mionectes rufiventris X   X X        

 
Leptopogon 
amaurocephalus 

    X        

 Phylloscartes ventralis X   X X X       

 Phylloscartes kronei X X  X   VU    x  

 Todirostrum cinereum             

 Tolmomyias sulphurescens    X X X       

 Poecilotriccus plumbeiceps X   X  X       

 Myiornis auriculares             

 Hemitriccus orbitatus X X  X X X CR  NT  x  



 
 

Tyrannidae             

 Euscarthmus meloryphus 
 

            

 Camptostoma obsoletum X   X X X       

 Elaenia flavogaster x   X  X       

 Elaenia parvirostris    X         

 Elaenia mesoleuca             

 Elaenia obscura X   X         

 
Pseudocolopteryx 
flaviventris 

            

 Serpophaga nigricans X            

 Serpophaga subcristata X     X       

 Attila rufus X X  X X X VU    x  

 Legatus leucophaius     X X       

 Myiarchus swainsoni    X         

 Pitangus sulphuratus X  X X  X       

 Machetornis rixosa X   X         

 Myiodynastes maculatus    X         

 Megarynchus pitangua 
 

X    X        

 Myiozetetes similis      X       

 Tyrannus melancholicus X   X         

 Tyrannus savana    X         

 
Griseotyrannus 
aurantioatrocristatus 

            

 Empidonomus varius 
 

   X         

 Myiophobus fasciatus    X         

 Pyrocephalus rubinus             

 Fluvicola albiventer             

 Arundinicola leucocephala             

 Cnemotriccus fuscatus X   X X X VU    x  

 Lathrotriccus euleri    X X        

 Satrapa icterophrys    X  X       

 Xolmis irupero    X X        

Vireonidae             

 Cyclarhis gujanensis 
 

X   X  X       

 Hylophilus poicilotis X            

 Vireo chivi    X         



 
 

Corvidae             

 Cyanocorax caeruleus X    X X       

Hirundinidae             

 Pygochelidon cyanoleuca 
 

   X  X       

 Alopochelidon fucata    X         

 Stelgidopteryx ruficollis    X         

 Progne tapera    X         

 Progne chalybea    X         

 Tachycineta leucorrhoa    X  X       

 Riparia riparia             

 Hirundo rustica             

Troglodytidae             

 Troglodytes musculus x   X X X       

Turdidae             

 Turdus flavipes 
 

            

 Turdus leucomelas             

 Turdus rufiventris X   X X X       

 Turdus amaurochalinus X   X  X       

 Turdus subalaris    X         

 Turdus albicollis    X X X       

Mimidae             

 Mimus triurus             

 Mimus saturninus    X         

Motacilidae             

 Anthus lutescens X   X         

 Anthus hellmayri    X         

Passerellidae             

 Zonotrichia capensis X   X  X       

 Ammodramus humeralis    X         

Parulidae             

 Setophaga pitiayumi 
 

X   X X X       

 Geothlypis aequinoctialis x   X  X       

 Basileuterus culicivorus X X   X X       

 Myiothlypis leucoblephara X X           

Icteridae             



 
 

 Cacicus haemorrhous 
 

            

 Icterus pyrrhopterus    X X X       

 Gnorimopsar chopi 
 

    X        

 Amblyramphus holosericeus 
 

X   X        x 

 Agelasticus thilius 
 

            

 Chrysomus ruficapillus X X           

 Pseudoleistes guirahuro             

 Pseudoleistes virescens             

 Agelaioides badius 
 

   X  X       

 Molothrus bonariensis X   X  X       

 Sturnella superciliaris    X         

Thraupidae             

 Pipraeidea melanonota 
 

X   X  X      x 

 Pipraeidea bonariensis             

 Stephanophorus diadematus X   X         

 Paroaria coronata             

 Tangara seledon            x 

 Tangara sayaca X   X X X       

 Tangara cyanoptera X X  X X X       

 Tangara palmarum             

 Tangara peruviana    X  X EN VU VU x x x 

 Tangara preciosa      X      x 

 Sicalis flaveola    X X X       

 Sicalis luteola    X         

 Hemithraupis ruficapilla    X X     x x  

 Volatinia jacarina    X         

 Trichothraupis melanops             

 Coryphospingus cucullatus    X         

 Tachyphonus coronatus X   X X X       

 Tersina viridis            x 

 Dacnis cayana X   X X X      x 

 Coereba flaveola    X X X       

 Sporophila collaris    X         

 Sporophila caerulescens    X         

 Embernagra platensis X    X        



 
 

 Emberizoides ypiranganus    X         

 Saltator similis X   X X X       

 Poospiza nigrorufa X            

 Donacospiza albifrons    X         

Cardinalidae             

 Habia rubica X x  X X X       

Fringillidae              

 Spinus magellanicus 
 

X   X         

 Euphonia chlorotica    X  X       

 Euphonia violacea X   X X X      x 

 Euphonia cyanocephala    X  X      x 

 Euphonia pectoralis X   X X X       

 Chlorophonia cyanea     X X      x 

Passeridae             

 Passer domesticus    x  X       

 TOTAL 135 21 15 194 79 93 22 11 11 8 17 12 

        

Tabela 2. Número de espécies por localidade e por categoria. Os números em parênteses representam a porcentagem de espécies ameaçadas presentes em cada 

localidade, com base no número de espécies presentes no Livro Vermelho do RS de 2014. RS – espécies ameaçadas no RS; BR – espécies ameaçadas no Brasil; espécies 

ameaçadas globalmente; RR – Raridade Regional; DR – Distribuição Restrita; OR – Ornamental. 

Table 2. Number of species per localitty and per category. Numbers in parentheses represent the percentage of endangered species present in each locality, based on the 

number of species present in Livro Vermelho, 2014 - RS - threatened species in RS; BR - threatened species in Brazil; threatened species globally; RR - Regional Rarity; DR - 

Restricted Distribution; OR - Ornamental. 

LOCALIDADES RS BR GLOBAL RR DR OR 

Lagoa Morro do Forno 12 (55%) 1 5 4 14 6 

Pixirica 9 (41%) 2 6 0 9 1 

Ilha dos Lobos 3 (14%) 4 2 0 0 0 



 
 

 

Tabela 3. Ficha técnica por localidade para organização das informações de modo a facilitar a escolha do observador./Table 3. Datasheet for the location to organize the 
information in order to facilitate the choice of the birder. 

LOCALIDADE  

Acesso  

Extensão  

Características das 

Trilhas 

Extensão da trilha 

Acesso 

Dificuldade 

Tempo 

Especialidades  

Serviços 

Onde ficar 

O que comer 

O que fazer 

Quem contatar  

Peva 13 (59%) 5 6 5 13 8 

Canto dos Lummertz 8 (36,6%) 0 2 1 10 4 

Rppn Mata do Prof. Baptista 10 (46%) 1 3 3 10 9 



 
 

Dicas  

 


