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Introdução
Para a construção da Barragem de Itapebi,
localizada no trecho final da bacia do Rio Jequitinhonha entre os municípios de Itapebi
na Bahia e Salto da Divisa em Minas Gerais
foram realizados estudos de impacto ambiental (EIA-RIMA) para a região de influência direta e indireta do empreendimento. O
estudo foi executado por uma empresa de
consultoria que apontou medidas de minimização de impactos, programas sócioambientais, entre eles, a continuação do inventário de fauna e principalmente monitoramento da fauna local, na tentativa de avaliar os impactos decorrentes da construção
da barragem. Uma área de 10.000 hectares
foi alagada, sendo que apenas 2% da bacia
hidrográfica era constituída por vegetação
do tipo Mata Atlântica estacional em estágios inicial, médio e avançado de regeneração, além de locais com plantio de cacau, conhecido como cabruca, que consiste no rale-

Glaucis hirsutus e Glaucis dohrnii

amento do sub-bosque da mata, retirada de
parte das árvores e o plantio das árvores do
cacau sob esta sombra, o que se mostra uma
atividade econômica menos danosa ao solo
na região Sul da Bahia, mantenedora de parte da biodiversidade regional (Argôlo,
2001).
No estudo de impacto ambiental, haviam
sido registradas pela empresa de consultoria
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Atualidades Ornitológicas On-line Nº 137 - Maio/Junho 2007 - www.ao.com.br

contratada 315 espécies de aves
(ENGEVIX, 2001). Verificou-se que este
número era demasiadamente elevado, principalmente porque 98% da bacia de alagamento eram constituídas de pastagens com
o capim braquiária, sendo praticamente impossível haver tal diversidade de aves neste
tipo de ambiente. Além disto, o tempo amostral não era suficientemente significativo para o domínio deste bioma encontrado no Sul
da Bahia, se caracteriza-se pela rica biodiversidade principalmente de aves.
Em relação à fragmentação de hábitats florestais como dentro do bioma Mata Atlântica
alguns comentários merecem ser destacados
em relação ao grupo aves. Laps et al (2003) realizaram estudos aprofundados em biologia
da conservação para causas e efeitos da fragmentação sobre as comunidades de aves em
ambientes de Mata Atlântica, principalmente
na região Sul e Extremo Sul da Bahia. Neste
estudo os autores realizam comparações entre estruturas de comunidades da avifauna entre 31 fragmentos de diferentes tamanhos em
condições ecológicas também diferenciadas.
Demonstraram que quanto maior o fragmento, maior o número de espécies, ou seja, diversos fragmentos pequenos não conseguem
manter a comunidade de aves esperada para
as localidades, enquanto que áreas maiores
podem ser consideradas ideais para a conservação de espécies da avifauna, mantendo também mais espécies endêmicas e tipicamente
florestais. A distância e isolamento entre os
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fragmentos influenciam na riqueza de espécies das áreas, e as espécies que não conseguem
ir de um fragmento a outro, são mais propensas à extinção local (Laps et al, 2003). Um
exemplo de fragmento de grande porte é o
Parque Nacional do Descobrimento que apresenta uma alta riqueza biológica com 244 espécies de aves assinaladas, sendo o maior
fragmento identificado em toda região Sul da
Bahia. Das espécies existentes nesta unidade
de conservação 14 constam na lista oficial de
espécies ameaçadas de extinção do IBAMA.
Neste contexto, 18 espécies estão incluídas
em alguma categoria de ameaça da IUCN
(Laps et al, 2003).
Objetivos
Avaliar através da metodologia de captura
e recaptura os impactos na avifauna da Fazenda Palmeiras, num fragmento desmatado e alagado pela UHE Itapebi (Usina Hidroelétrica de Itapebi).
Metodologia
Este estudo teve a duração de 3 anos e 5 meses entre junho de 2001 e outubro de 2004.
Foi dividido em duas etapas básicas: o levantamento e monitoramento antes dos impactos
com execução de três campanhas e o monitoramento após os impactos com cinco campanhas pós-enchimento do reservatório totalizando 2.648 horas de esforços de campo divididos entre três profissionais e com a ajuda de
um ou dois estagiários por campanha. Estas
campanhas foram realizadas no primeiro e segundo ano a cada quadrimestre, e no terceiro
ano a cada seis meses, de modo que contemplou durante três anos seguidos as variações
de estações nos períodos secos e úmidos.
A área onde se realizou os esforços do inventário e monitoramento através do método
de anilhamento consiste em um fragmento de
mata de aproximadamente 3.000 hectares localizado na fazenda Palmeiras, margem esquerda do baixo Rio Jequitinhonha, extremo
sul da Bahia (15º57´03” S 39º37`40” W).
Este fragmento está inserido num mosaico de
florestas, pastagens e plantios diversos que
possui uma serra com altitude que ultrapassa
pouco mais de 600 metros ao nível do mar, a
chamada Serra do Humaitá, no entanto, os trabalhos se situaram entre as altitudes de 250
até 350 metros ao nível do mar. Com a construção da hidrelétrica, 11 hectares constituídos predominantemente de plantio de cacau
no sistema de cabruca e floresta estacional, foram desmatados para o enchimento do reservatório da Barragem de Itapebi.
Durante as campanhas de monitoramento
pré e pós-enchimento foram utilizadas dez
redes de neblina com doze metros cada, que
abrangeram dois transectos de 60 metros cada e foram colocados dentro da mata, nas
proximidades da cabruca de cacau. Sendo
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aplicadas técnicas de anilhamento recomendadas pelo CEMAVE/IBAMA, 1994.
Além do anilhamento, foram aplicadas métodos de observação com binóculos em diversos pontos da fazenda e em ambientes diferentes como pastagens, plantios, matas e
margens de lagoas e rios.
Resultados e discussão
Para a área da Fazenda Palmeiras foi encontrado ao longo dos três anos e cinco meses de estudos um total de 206 espécies de
aves de 51 famílias, onde cinco estão citadas
em listas de ameaçadas de extinção (Ibama,
2003) (Tabela 3).
Durante o período das campanhas de préenchimento, registrou-se através do uso das
redes de neblina 41 espécies de 18 famílias,
somando 267 capturas. E nos estudos posteriores ao enchimento 200 capturas. Uma diminuição de 25% no somatório de capturas
posterior aos impactos, levando-se em conta
que foram executadas duas campanhas a mais de monitoramento pós-enchimento, o que
torna esta diferença ainda maior (Tabela 1).

Algumas espécies não foram mais reencontradas no fragmento amostrado, mesmo
espécies com pouca freqüência de capturas tais como: beija-flor-azul Thalurania glaucopis; uirapuru-de-bando Thamnomanes caesius; os arapaçus Sittasomus griseicapillus e
Xiphorhynchus guttatus; a maria-verde Myiopagis viridicata; joão-bôbo-barrado Malacoptila striata, bonezinho Synallaxis ruficapilla; bico-virado-pequeno Xenops minutus.
Apesar do número baixo de capturas e marcações, estas oito espécies que não foram mais
observadas ou capturadas neste fragmento, representam juntas 19,5% do total de aves entre
as 41 espécies registradas durante a primeira
etapa de monitoramento (Tabela 1).
A espécie olho-de-fogo (Pyriglena leucoptera) até o mês de outubro de 2004 ainda não
havia estabilizado a sua população na área.
Esta foi encontrada em todas as campanhas
anteriores ao alagamento com no mínimo cinco e no máximo 25 capturas. Após os impactos, foi somente reencontrado quatro indivíduos na segunda campanha, um na terceira
que fora anilhado na fase anterior ao enchi-

Tabela 1. Datas de captura/anilhamento e recaptura das espécies nos períodos pré e pós
enchimento do reservatório.
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Tabela 2. Quantidades de espécies de aves capturadas durante as campanhas e monitoramento pré e pós-enchimento da Barragem Itapebi, na área da Fazenda Palmeiras, Itapebi, Bahia.

mento do lago, e dois indivíduos na quinta
campanha. Esta espécie, por não apresentar
mais a mesma freqüência, pode ser uma das
espécies indicadoras de impacto direto sobre
a sua população, pois 23 indivíduos foram
marcados, totalizando 41 entre capturas e recapturas antes dos impactos, e apenas sete indivíduos foram capturados após os impactos
(Tabela 1). A recaptura do exemplar na terceira campanha pós denota a importância da técnica de captura-recaptura em avaliações de
médio prazo em estudos de monitoramentos
de impactos causados à ambientes florestais.
Além desta, a rendeira Manacus manacus
também foi bastante capturada, tendo sido
feito 39 capturas antes dos impactos e 50
capturas após os impactos. Havendo para esta espécie um aumento de capturas significativo, visto que é uma espécie típica de capoeiras e bordas de matas, e consequentemente foi beneficiada com mais áreas de capoeiras e bordas.
Algumas espécies ameaçadas de extinção
como o papagaio chauá Amazona rhodocorytha e o fura-mato Pyrrhura cruentata
foram freqüentemente avistados nas áreas
de matas da fazenda Palmeiras, mesmo após
os impactos. O beija-flor-canela Glaucis
dohrnii só não foi reencontrado em uma
campanha, mostrando assim, que os efeitos
negativos deste empreendimento, aparentemente não afetaram sua população de forma
significativa. Os gaviões Harpyhaliaetus coronatus e Leucopternis lacernulatus só foram vistos uma única vez durante todo o trabalho, o que não pode ser avaliado neste monitoramento, uma vez que são espécies que
possuem territórios grandes e a área diretamente afetada pode não ser a área central
dos seus territórios.
Com o enchimento do reservatório, a área
foi dividida pela entrada da água no vale, formando duas penínsulas causando efeitos de
fragmentação da mesma, sendo possível observar o aumento de espécies de aves típicas
de ambientes de borda e áreas abertas. Estas
espécies não haviam sido registradas ou capturadas com tanta freqüência na área de monitoramento tais como: saíra-sete-cores Tangara seledon capturada três vezes, saíracomum Tangara cayana só observada na
área após os impactos, garrincha Troglody-

Tabela 3. Lista das aves encontradas na Fazenda Palmeiras, Itapebi, Bahia. Legenda de tipos de ambientes: CA=campo, R/L=Rio e lagos; M= mata; L= lago; To = todos. Tipo de registro: F= foto; R = resgate de fauna; Ob = observação; Voc= vocalização; Cap/An= capturado/anilhado.
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tes musculus capturada duas vezes, barranqueiro Furnarius figulus capturada cinco vezes após os impactos, bacurau Nyctidromus
albicollis capturada duas vezes. O martimpescador Chloroceryle americana que era
observado apenas no Rio Jequitinhonha,
passou a transitar pela área de monitoramento e foi capturado 15 vezes após os impactos.
Além destas espécies que não freqüentavam o interior do fragmento estudado, os
passeriformes Myrmotherula axillaris, Pyriglena leucoptera e Rhynchocyclus olivaceus tiveram uma nítida queda de freqüência
de capturas ao longo das campanhas posteriores aos impactos como pode ser observado na Tabela 2.
Esta listagem segue o padrão do Comitê
Brasileiro de Registros Ornitológicos
(CBRO) versão 15/07/2006.
Conclusões:
Monitoramentos de fauna, notadamente
da avifauna, permite aferir dados mais aprofundados sobre impactos causados à ambientes florestais oriundos de implantações de
diversos tipos de empreendimentos. No entanto, o tempo amostral das atividades do
presente trabalho (três anos e cinco meses)
foi considerado insuficiente para alcançar
os resultados esperados nas avaliações finais. Neste caso, é importante observar que a
estabilização das populações de aves e diversidade de espécies encontradas, antes e
posterior aos impactos, não foram obviamente constantes devido às profundas transformações ocorridas na área monitorada, oscilando principalmente no número de capturas para mais e para menos dependendo da
espécie e das suas condições ecológicas e
grau de especiação.
Neste estudo, ficou bem claro que houve
uma perda de riqueza de espécies de aves na
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área amostrada, além da diminuição de algumas populações. Por outro lado, houve também a inserção de espécies de áreas abertas
no local do monitoramento, o que já era esperado pela modificação do ambiente florestal
e formação de bordas e seus efeitos.
A diversidade de aves encontrada nesta fazenda e todo o mosaico de fragmentos da
Serra do Humaitá demonstram a alta diversidade deste grupo na região, com espécies
ameaçadas de extinção como o papagaio
chauá Amazona rhodocorytha o fura-mato
Pyrrhura cruentata o beija-flor-canela Glaucis dohrnii e os gaviões Harpyhaliaetus coronatus e Leucopternis lacernulatus.
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