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O minicípio de Palmeira das Missões está situado na região Noroeste do Estado do 

Rio Grande do Sul, sendo rica em culturas agrícolas, mas antigamente coberta por florestas 

(BELTON, 1994).  

O primeiro registro fotográfico do Gampsonyx swainsonii (WA1331675) para o Rio 

Grande do Sul ocorreu na cidade de Palmeira das Missões, em 18 de maio de 2014, pelo 

período da tarde. Um espécime se encontrava pousado em um exemplar de Araucaria 

angustifólia, no Aeroclube da cidade (27º54’15"S, 53º19’49"W), em uma altura de 

aproximadamente 2m em relação ao solo. O local de registro se caracteriza como um 

resquício de mata esparsa, cercado de culturas agrícolas e próximo à área urbana. Após 

aproximação para melhor visualização, a ave alçou voo, evidenciando o ventre branco, 

característico da espécie².    

Registros como este ressaltam a importância da conservação de mata nativa, pois a 

redistribuição deste animal se deve ao desmatamento na região sudeste do Brasil, como 

afirma SIGRIST (2009). Sendo assim, os indivíduos procuram refúgio em áreas de cultivos 

agrícolas e no interior das cidades, o que explica os novos registros em localidades distintas 

da América do Sul, como o de Palmeira das Missões e, mais recentemente, em Bagé 

(WA1602302). 
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