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INVENTÁRIO DA AVIFAUNA DA RESERVA BIOLÓGICA DA CONTAGEM,
BRASÍLIA/DF
RITA DE CÁSSIA SURRAGE (CEMAVE/ICMbio), João Victor O. Caetano (F.
Anhanguera), Ailton de Oliveira (CEMAVE/ICMbio) e Renata M. Rossato
(CEMAVE/ICMbio)
A Reserva Biológica da Contagem/DF (REBIO da Contagem) é uma Unidade de
Conservação Federal de Proteção Integral, possui área de 3.462,81 ha, constituída de
terras da União e particulares e tem por objetivo proteger o bioma Cerrado. A REBIO
está localizada ao norte do Distrito Federal, entre as bacias do Rio Maranhão e do Rio
Sobradinho (15° 38' 45.4" S e 47°52'3.1"W). As informações a respeito da diversidade
da avifauna da REBIO da Contagem são escassas, portanto o principal objetivo desse
trabalho foi diminuir essa lacuna de conhecimento. Para isso, realizamos os
levantamentos durante quatorze meses, abrangendo as estações seca e chuvosa, com
expedições mensais, entre abril de 2015 e junho de 2016. Foram selecionadas quatro áreas
com paisagens diferentes e aplicamos dois métodos para os levantamentos: Lista de
Mackinonn e capturas com redes de neblina. Nesse período, registramos 123 espécies
pertencentes a 14 ordens e 39 famílias, sendo as famílias Thraupidae 12,19% (n=15),
Tyrannidae 11,38% (n=14) e Psittacidae 5,69% (n=7), as mais representativas. Esse
número corresponde a 5,08% da diversidade de aves do Distrito Federal. Destacamos a
presença do pixoxó, Sporophila frontalis, espécie ameaçada de extinção na categoria
vulnerável (Portaria nº 444/2015), além de um novo registro para o Distrito Federal, o
maracanã-do-buriti, Primolius maracana. A diversidade de espécies encontrada na região
é provavelmente um reflexo da variação de habitats. Assim, o inventário tem sido uma
ferramenta importante para identificação da avifauna, sobretudo, porque pode contribuir
para subsidiar futuras ações de conservação na REBIO.
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