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Relatório de Reunião – COA-POA 
11 de junho de 2022 

 

          No dia 11 de junho de 2022 tivemos a reunião regular mensal do COA-POA no auditório 

do Jardim Botânico aberta pela funcionária Josi, com a presença de 26 pessoas. Um pequeno 

grupo de associados iniciou as atividades com a observação de aves entre as 09:00 e 10:00 

horas nas áreas do Parque, cujo ingresso foi autorizado a partir das 07:00 horas para os 

participantes. A partir das 10:00 horas seguimos nossa pauta de assuntos a tratar. Inicialmente 

houve um breve relatório das observações de 23 espécies naquela manhã, apresentado pelo 

associado Antônio Brum. Em seguida, apresentamos o trabalho de reformatação do nosso 

site, pelo professor Mauro Duarte juntamente com Roberto Dall`Agnol. Na sequência, 

ouvimos uma pequena palestra apresentada pelo nosso associado Augusto Pötter, intitulada 

“Jovens na Observação de Aves”, com foco na importância da educação ambiental a partir dos 

jovens e crianças, além de apresentar sugestões de projetos voltados para a observação de 

aves nessas faixas etárias. Tivemos ainda, a palestra principal do dia, intitulada “Flamingos do 

Parque Nacional da Lagoa do Peixe”. A palestra foi apresentada pela bióloga Juliana Corrêa, a 

qual nos trouxe um panorama amplo sobre estas aves, as suas origens, seus comportamentos, 

suas contribuições e implicações naquele habitat e na comunidade próxima daquela reserva 

em Tavares/RS. Ao término da apresentação, foi entregue para a palestrante um Certificado 

de Participação assinado e concedido pelo COA-POA. 

O dia estava muito frio e com ventos fortes, mas tivemos ótima participação de todos.   

Assim, encerramos nossa reunião pelas 12:00 horas, com uma pequena confraternização 

entre os participantes saboreando alguns salgadinhos, suco, água e café.  

 

Seguem algumas fotos. 

 

Silas Natan Marques - Relator 
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Foto 1. Associado Roberto Dall`Agnol falando sobre o novo site do COA-POA. 

 

 
Foto 2. Prof. Mauro Duarte falando sobre o novo site do COA-POA. 
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Foto 3. Associado Augusto Pötter apresentando sua palestra “Jovens na Observação de 

Aves”. 
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Foto 4. Bióloga Juliana Corrêa apresentando sua palestra: “Flamingos do Parque Nacional da 

Lagoa do Peixe”. 

 

 
Foto 5. Juliana Corrêa recebendo o certificado de participação de Denise dos Santos (E). 
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Lista das aves registradas na atividade de observação de aves  

 
Local: Jardim Botânico de Porto Alegre; dia 11/06/2022, das 8:00h às 10:00h. 

 

Condições do tempo: Tempo bom, com sol, ventoso. Temperatura em torno de 8ºC. 

Número de participantes da observação: 09 

Total de espécies registradas: 23 

 

      Nome científico Nome em português 

1 Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta 
2 Vanellus chilensis quero-quero 
3 Rupornis magnirostris gavião-carijó 
4 Aramides saracura saracura-do-mato 
5 Patagioenas picazuro pomba-de-asa-branca 
6 Leptotila verreauxi juriti-pupu 
7 Hylocharis chrysura  beija-flor-dourado 
8 Colaptes campestris pica-pau-do-campo 
9 Synallaxis spixi João-teneném 
10 Camptostoma obsoletum risadinha 
11 Cyclarhis gujanensis pitiguari 
12 Pitangus sulphuratus  bem-te-vi 
13 Troglodytes musculus corruíra 
14 Turdus rufriventris sabiá-laranjeira 
15 Turdus leucomelas  sabiá-barranco 
16 Turdus amaurochalinus sabiá-poca 
17 Euphonia chlrotica fim-fim 
18 Euphonia cyanocephala Gaturamo-rei 
19 Tanagara sayaca sanhaçu-cinzento 
20 Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador 
21 Setophaga pitiayumi mariquita 
22 Coereba flaveola  cambacica 
23 Zonotrichia capensis tico-tico 

 


