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Curso de Observação de Aves, na Reserva Natural Vale.
De 11 a 13 de abril. Participe!
A observação de aves é uma atividade em plena expansão no Brasil. Neste cenário, a Reserva da Natural
Vale - RNV é uma importante referência de preservação do bioma Mata Atlântica, sendo abrigo de
aproximadamente de 380 espécies de aves, incluindo várias ameaçadas de extinção. Com o objetivo de
divulgar e contribuir com a ampliação dessa prática, será oferecido o curso “Observação de Aves” com
duração de 20 horas e que abordará os aspectos teóricos e práticos da observação de aves, com enfoque na
Mata Atlântica da Reserva Natural Vale.
O curso será ministrado pelo fotógrafo de natureza especializado em aves e que atua como guia de
observação de aves no estado do Espírito Santo, Gustavo Magnago. As vagas são limitadas.
Programação
Atividades teóricas
• Breve histórico e importância da observação de aves / Noções de taxonomia/identificação de aves / Tipos de
florestas e suas aves / As aves da Reserva Natural Vale / Equipamentos que auxiliam o observador de aves:
binóculos, lunetas, câmeras, gravadores de áudio e outros acessórios / Qual o equipamento ideal para você
observar aves / Preparação para a prática: usando o guia de campo, a caderneta de campo, o gravador de áudio e
outros itens / Ética na observação de aves / Check-list de espécies e lista pessoal de espécies / As espécies mais
cobiçadas do ES e do Brasil / Onde observar aves e roteiros mais procurados.
Atividades práticas
• Saídas a campo para observar aves, aplicando as técnicas e conceitos abordados na sala de aula

Vagas
15 alunos – Valor da inscrição: R$ 350,00 (inclui hospedagem e alimentação) que pode ser parcelado em duas
vezes: R$ 175,00 na inscrição com depósito bancário e R$ 175,00 no check-out na conclusão do curso (podendo
ser pago através de cartão de crédito). Não cobrimos despesas com traslado até a Reserva Natural Vale.
Local:
Reserva Natural Vale
Linhares - ES
Inscrições:
até 01 de abril de 2014.

Informações

(27) 3371-9720
RNV.cursos@vale.com

