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INTRODUÇÃO

A ReBio do Tinguá abriga um dos maiores e mais bem 
preservados remanescentes de Mata Atlântica do Rio 
de Janeiro (SCOTT, 1985), classificada como uma das 
234 Áreas Importantes para Conservações das Aves 
no Brasil, BR190 (BIRDLIFE, 2017). Poucos estudos 
ornitológicos existentes para a região destacaram uma 
riqueza excepcional, com 288 espécies, 29% destas 
endêmicas da Mata Atlântica (SCOTT, 1985), podendo 
ser uma das maiores concentrações de aves endêmicas 
e ameaçadas do Bioma (COLLAR, 1997; MANNE, 
1999). A última expedição ornitológica de grande 
escala realizada na área da Serra do Tinguá, 1980/81, 
resultou em descobertas marcantes para avifauna 
brasileira (ALVES,2009; SCOTT,1985; SICK,1997). 
Entretanto, há uma enorme carência em estudos de 
avifauna desde o estabelecimento da ReBio do Tinguá 
na região (ALVES, 2009). Baseado nesses indicativos, 
associados ao contexto histórico de Tinguá, surge 
um projeto que visa resgatar o conhecimento da real 
diversidade e o status da avifauna na Rebio.

MATERIAL E MÉTODOS

As coletas de dados são realizadas através de dois 
métodos distintos e complementares: censo por 
observação direta e capturas com redes de neblina. O 
censo por observação direta é realizado pelas técnicas 
de contagem por transecção de linha e ponto fixo 
(BIBBY, 2000). Algumas observações diretas ocorrem 
associadas a gravações de vocalizações durante as 
caminhadas. As capturas ocorrem com o uso de 
rede de neblina (12x2,5m;#36mm), em alguns casos 
excepcionais, uso de armadilhas especificas para aves 
de rapina (gaviões e corujas). Eventualmente algumas 
aves migratórias, endêmicas ou ameaçadas estão sendo 
devidamente anilhadas, conforme normas do IBAMA 
(1994). Devido a dificuldade em alcançar algumas 
espécies de aves com o uso de rede de neblina, seja 
pelo nicho ecológico, habitat ou tamanho corpóreo, 
utilizamos armas (carabina de pressão) para coletar 
essas espécies (SUTHERLAND, 2004). Quanto ao 
material coletado, todos os espécimes estão sendo 

depositados na Coleção de Aves do Museu Nacional/
UFRJ. Ninhos abandonados, ovos e penas encontrados 
durante as expedições, serão coletas pontuais, afim de 
suprir o déficit de dados de determinadas espécies. 
Todo método de manejo/extração/coleta em campo 
segue Sutherland (2004). Dados sonoros registrados 
em campo (vocalização e sonações) das aves, serão 
depositados no ASEC/IB/UFRJ e/ou no banco de dados 
online do Macaulay Library (www.macaulaylibrary.
org).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apesar do Corredor da Serra do Mar ser uma das 
regiões mais inventariadas da Mata Atlântica, há 
uma carência muito grande de material da Serra do 
Tinguá (ALVES, 2009), o que dificulta e inviabiliza 
muitos estudos subsequentes a filogeografia. Inúmeras 
espécies de aves apresentam limites de distribuição 
(norte/sul) na porção central do estado do RJ, o que 
torna a região de Tinguá extremamente importante a 
estudos filogeográficos. Estudos anteriores de avifauna 
na região da Serra do Tinguá apresentaram uma riqueza 
extremamente alta e relevante em endemismo florestal. 
Apesar disso, o mesmo estudo apontou dois grandes 
problemas, que já na época incidiam fortemente sobre 
a biodiversidade na Serra do Tinguá, desmatamento e 
caça predatória (SCOTT, 1985). Quase quatro décadas 
depois da realização desses estudos na Serra do Tinguá, 
o presente estudo, ainda que incipiente, tem revelado 
uma riqueza e diversidade extraordinária. Sabemos 
que pressões sobre os limites da Reserva tais como 
desmatamentos, avanços imobiliários desordenados 
e urbanizações foram crescentes nesses últimos anos 
e que problemas com caça predatória, em especial 
comercio ilegal massivo de aves, ainda são alarmantes 
na região (MMA/IBAMA, 2006). Os impactos dessas 
pressões sobre a avifauna da Reserva Biológica do 
Tinguá nessas últimas décadas aos poucos estão sendo 
esclarecidas. Embora o trabalho mais representativo 
no estudo de avifauna, Scott (1985), tenha apresentado 
apenas 288 espécies de aves para a Serra do Tinguá, 
houve uma limitação de habitats explorados na 
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região estudada. Em 2003 foi realizado um trabalho 
de Avaliação Ecológica Rápida que registrou 219 
espécies de aves para a Rebio do Tinguá (LIMA, 2006). 
Contudo, ainda que este último trabalho tenha contado 
com um período de campo bem menor, 43 espécies 
foram registradas além da lista de Scott (1985). De 
maneira geral, a riqueza de avifauna local é maior e 
ainda subestimada, devido as limitações de ambientes 
explorados e tempo de campo dos trabalhos anteriores. 
Inserida na Zona de amortecimento da Rebio Tinguá, a 
Reserva Ecológica dos Petroleiros (Sindipetro Caxias), 
uma propriedade privada com aproximadamente 55ha 
de área, apresenta uma lista de 226 espécies de aves. 
A riqueza na comunidade de aves é bem sustentada 
por algumas espécies seriamente ameaçadas de 
extinção no Estado do Rio de Janeiro tais como 
Tinamus solitarius, Cairina moschata, Amadonastur 
lacernulatus, Pyrrhura leucotis, Sporophila frontalis 
e outros (FONSECA, 2018). Em 2016 foi registrado 
um incomum migrante neartico em território nacional, 
Setophaga striata, sendo o terceiro migrante neartico 
terrestre registrado até o momento para a região do 
Tinguá (VIEIRA, 2018). Em seus quase 26.000ha de 
extensão, uma enorme área intangível compreende a 
ReBio, onde possivelmente nenhum dos estudos de 
avifauna anteriores ainda abrangeram. Estimamos 
mapear a avifauna da ReBio pelos próximos três anos.

CONCLUSÃO

Em 1980/1981 ocorreu um grande projeto de 
monitoramento em algumas áreas-chaves de 
endemismo de aves no Sudeste do Brasil pelo BOU 
- British Ornithologist’s Union -em parceria com 
o WWF - World Wild Found - e a Serra do Tinguá 
foi considerada a região em destaque pelo estudo. 
Espécies endêmicas e seriamente ameaçadas, tais 
como Lipaugus conditus, já foram registradas 
durante as ultimas expedições as mata nebulares da 
Reserva. Resultados preliminares de expedições e 
estudos recentes do Projeto apontam que a riqueza e 
diversidade da região ainda são subestimadas, sendo 
muito maior.
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