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PRIORIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA AVIFAUNA NA AMAZÔNIA 

O objetivo deste programa~ de instalar um sistema de 
análise de informações sobre a distribui~ão geográfica e 
~statusu populacional das espicies de aves rarasr end!micasr 
é/ou ameaçadas de extin,io da Amaz6nia brasileira, pira 
subsidiar a~ies de prote~ão desta avifauna. 

O desenvolvimento do trabalho partiu da constatação de 
que drgios de governo. entidades ambientalistas, 
institui~ões científicas e outros interessados em 
conserva~io regularmente consultam especialistas para obter 
informa~Ões sobre esp~cies raras e endimicas da biata 
nativa. Existe. portanto. uma demanda para uma estrutura que 
possa atender a estas ~onsultas e simultaneamente oferecer 
diagndsticos sobre ~edidas apropriadas para conserva~io de 
tais espicies. Assim, em 1990 foi iniciado o projetor 
executado pela Funda~io Prd-Natureza (FUNATURA). Centro de 
Estudos de Migrações de Aves CCEMAVE/IBAMA>r e Universidade 
de Brasília CUnB>r com financiamento do Fundo Nacional do 
Meio Ambiente (Secretaria de Meio Ambiente da Presidincia da 
República). 

O projeto enfoca a avi~aunar por ser um grupo bem 
conhecido e para o qual existem diversos especialistas no 
Brasil. Adicionalmente, as aves são tambim boas indicadoras 
de diversidade de outros elementos da biatar como plantas e 
insetos. A escolha da Amaz&nia Just !fica-se por apresentar 
uma das mais altas diversidades bioldgicas do globor e por 
ser alvo prioritário de atenções do governo brasileiro e da 
comunidade internac!onal. 

A parte inicial do trabalho tem sido de montar uma base 
de dados contendo as espicies endimicas e raras/amea~adas de 
extinçio na Amaz6nia Legal brasileira. Uma primeira análise 
identificou 91 esp~cies como priorittlrias para estudos mais 
detalhados. As etapas seguintes incluem os seguintes passos: 

i. Análise da representatividade do sistema atual de parques 
e reservas na Amaz&nia para proteger a avifauna em seu 
conJuntor e particularmente as 91 esp~cies prioritárias. 
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2. Cl~ss)fica~io das espicies em grupos. usando crítirios de 
tipo de ati~idade de conservaçio necessiria: criaç5o de 
parques ou reservasF controle de comtrcio 
nacional/inteFnacionalr controle de caçar manejo de h'bitatr 
clelimitaçio da distribuiçio geogrifica ~ pesquisa básica. 

3. Dia~ndstico de prioridades de conservaçio regionaisr a 
partir dos problemas mais comuns enfrEntados pela avifauna • 
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Os resultados preliminares mostram v,rios problemas 
distintos na proteção da biodiversidade da avifauna da 
AMaz8nia. A necessidade de pesquisa bisica i ilustrada por 
espécies conhecidas apenas das localidades originariamente 
descritasr sem registros recentes, caso de Pipra-vilasboasi 
e Hyrmeciza stictothoraxr ou de Conothraupis mesoleuca onde 
i localidade exata n~o é conhecida. A representatividade do 
sistema de parques e reservas existentes é difícil de 
avaliar, pois nSo existem levantamentos recentes da avi~auna 
na grande maioria destas unidades. Mesmo assim. é possível 
identi~icar esp&cies ainda sem registros em reservas, como 
Cercomacra carbonaria e Poecilurus kollari em Roraima. 

O trifico de aves vivas afeta particularmente 
psitacídeosr como Anodorhynchus hyacinthinus e Aratinga 
guarouba. Para espicies como Eudocimus ruberr o problema i 
de perturba~So humana e modificaçio de seu hábitat, os 
mangue2ais costeiros. A ca~a para consumo alimentar afetea 
muito·os cracídeos, e os psitacídeos maiores, as araras. 

Diversas regiSes !mportantes tambim nio contam com 
unidades de conservaçic implantadas a nível federalr entre 
elas as matas semidecíduas no alto Tocantins, a regiio de 
Alta Floresta no Mato Grosso, a regiio de cerrados no Amap~, 
o rio Iriri CPA>r e os campos de Roraima. Estas ausências 
comprometem a conservaç~o das espicies de distribuiçio 
restrita, e de espicies de distribuiçio ampla com variação 
geogr~fica na composição genitica. 

Maiores informaçHes sobre o projeto podem ser obtidas com 
os coordenadores,· Roberto B. Cavalcanti e Paulo de Tarso 
Zuqulm Antas, no endereço da FUNATURA, ou nos endereços 
abai~o. 
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Departamento de Ecologia 
Universidade de Brasí1ia 
70910 BrasíliaT DF 
fel. (061)348-2265, fax (061)248-7340 
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