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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos a preocupação com as alterações climáticas e com os impactos 

ambientais vem aumentando, havendo uma demanda considerável da utilização das 

energias sustentáveis ou dita energia “limpa”. O desenvolvimento de novos métodos 

alternativos de energia vem se ampliando com o avanço tecnológico como é o 

exemplo da Energia eólica considerada como a fonte de energia mais 

“ecologicamente” correta assumindo a dianteira no quesito de utilização, em relação 

às outras fontes de energias alternativas e sustentáveis (RODRIGUES et al., 2008). 

 

O local em estudo está localizado no centro-sul da Bahia, inserido nas depressões 

interplanáltica semiárida do nordeste no domínio morfoclimático da caatinga (Ab’ 

Sáber, 1981), seu relevo é levemente ondulado, o solo é raso e pedregoso sobre o 

embasamento cristalino. Ocorrem chuvas geralmente torrenciais com pouca 

retenção de água pelo solo, favorecendo a ocorrência de enxurradas. O clima é seco 

e com estação chuvosa no verão. 

 

A vegetação característica é a caatinga arbustiva aberta com baixa riqueza de 

espécies, com o predomínio entre as associações de Mimosa, Caesalpinia e 

Aristida, com a presença de áreas de pasto em campo aberto. 

 

Os Programas de Monitoramento de Fauna são partes integrantes do Plano Básico 

Ambiental – PBA dos empreendimentos Eólicos. O desenvolvimento do referido 

Programa é de suma importância visto que pode garantir uma benéfica interação 

entre empreendimento e o ecossistema que pertence, além de potencializar 

impactos positivos e minimizar os efeitos dos negativos. 

 

O Programa de Monitoramento das Espécies Ameaçadas e Vulneráveis a Extinção 

segue às recomendações de mitigação dos impactos à fauna silvestre apresentada 

nos estudos ambientais do referido empreendimento. A coleta de dados foi realizada 

conforme metodologia proposta no Programa de Monitoramento das Espécies 
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Ameaçadas e Vulneráveis a Extinção da área de influência direta do 

empreendimento. 

 

O presente relatório contém a apresentação, metodologia e discussão dos 

resultados obtidos na execução da Quarta Campanha de Monitoramento das 

Espécies Ameaçadas e Vulneráveis a Extinção, realizada no período de 14 a 21 de 

maio de 2011. 

 

São considerados os mamíferos ameaçados de extinção aqueles que se encontram 

na referência juridicamente legal, o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçadas 

de Extinção (MMA, 2008), sendo complementado por indicações mundiais, como a 

Red List of Threatened Species (IUCN, 2010) e a Convention on international trade 

in endangered species of wild fauna and flora (CITES, 2010). 

 

As campanhas de Monitoramento das Espécies Ameaçadas e Vulneráveis a 

Extinção são realizadas com frequência bimestral (Quadro 1 ) e são tratadas de uma 

forma especial, avaliando as populações com a finalidade de minimizar os impactos 

causados pelo Parque Eólico da DESENVIX gerando dados para subsidiar futuros 

programas de cunho conservacionista para as espécies em questão.  

 

Quadro 1: Cronograma do Monitoramento das Espécies Ameaçadas e Vulneráveis a 
Extinção 

Campanha 1 2 3 4 
Espécies 

Ameaçadas e 
Vulneráveis a 

Extinção 

Novembro 2010 Janeiro 2011 Março 2011 Maio 2011 
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2. METODOLOGIA  

 

A área de estudo da coleta dos dados para Monitoramento das Espécies 

Ameaçadas e Vulneráveis a Extinção está inserida na Área Diretamente Afetada 

(ADA) do Parque Eólico da DESENVIX. De acordo com o método de levantamento 

de dados foram utilizadas diferentes áreas, o mapa com a localização destas 

encontra-se no Anexo I .  

 

 

2.1 MASTOFAUNA 

 

A execução da campanha de monitoramento demanda um dia de implantação das 

armadilhas e cinco dias de coleta de dados efetivo.  

 

Foram utilizadas três metodologias para levantamento de dados, sendo a malha 

amostral citada no Quadro 2 . 

 

Quadro 2: Malha amostral 

Área Amostral Coordenadas 
A01 0789541E 8634836N 

A02 0788862E 8639960N 

A03 0789682E 8637056N 

A04 0787321E 8639694N 

A05 0791314E 8637034N 

C01 0787321E 8639694N 

C02 0788738E 8639904N 

C03 0789516E 8637042N 

C04 0791314E 8637034N 

C05 0788995E 8634430N 

V01 0789541E 8634836N 

V02 0788862E 8639960N 

V03 0789682E 8637056N 

V04 0787321E 8639694N 

V05 0787321E 8639694N 

V06 0788995E 8634430N 
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2.1.1 Live Trap 

 

Foram distribuídas 10 armadilhas Live trap, sendo oito Tomahawk e duas Sherman, 

em cada uma das cinco áreas amostrais, totalizando 50 armadilhas por campanha 

durante cinco dias, resultando um esforço amostral de 6.000 horas. 

 

Em cada área amostral as armadilhas foram dispostas equidistantemente 20m uma 

da outra. As armadilhas foram posicionadas no solo, a fim de capturar exemplares 

de pequenos e médios mamíferos, especialmente roedores e marsupiais. 

 

Área Amostral 1 (0789541E/8634836N): fitofisionomia de Grosseiro, as armadilhas 

ficaram dispostas ao longo de uma trilha abandonada, aproximadamente, a 100m da 

faixa dos aerogeradores. 

 

Área Amostral 2 (0788862E/8639960N) (Figura 1 ): fitofisionomia de Capoeira, as 

armadilhas ficaram dispersas aleatoriamente, aproximadamente, a 100m da faixa de 

servidão da linha de transmissão (LT) que sai da futura subestação do 

empreendimento. 

 

 
Figura 1: Área amostral 2 (A02), local de instalaçã o de 

armadilhas Live Trap, 0788862E/8639960N 
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Área Amostral 3 (0789682E/8637056N) (Figura 2 ): fitofisionomia de Capoeira, as 

armadilhas ficaram dispersas aleatoriamente, aproximadamente, a 1.000m do 

canteiro de obras do empreendimento. 

 

 
Figura 2: Área amostral 3 (A03), local de instalaçã o de 

armadilhas Live Trap, 0789682E/8637056N 
 

Área Amostral 4 (0787321E/8639694N) (Figura 3 ): fitofisionomia de Carrasco, as 

armadilhas ficaram distribuídas ao longo de uma trilha secundária, 

aproximadamente, a 100m do acesso III à faixa de servidão dos aerogeradores. 
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Figura 3: Área amostral 4 (A04), local de instalaçã o de 

armadilhas Live Trap, 0787321E/8639694N 
 

Área Amostral 5 (0791314E/8637034N) (Figura 4 ): fitofisionomia borda de Carrasco 

com Capoeira, as armadilhas ficaram dispostas na borda da mata. 

 

 
Figura 4: Área amostral 5 (A05), local de instalaçã o de 

armadilhas Live Trap, 0791314E/8637034N 
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2.1.2 Câmera Trap 

 

As Câmeras Trap são armadilhas fotográficas automáticas sensíveis a movimento 

para registro e monitoramento de médios e grandes mamíferos, funcionando durante 

24h. 

 

Foram distribuídas duas unidades em cada uma das cinco áreas amostrais: C01 

(0787321E/8639694N), C02 (0788738E/8639904N), C03 (0789516E/8637042N), 

C04 (0791314E/8637034N) e C05 (0788995E/8634430N), próximas as trilhas de 

mamíferos silvestres (carreirão), totalizando 10 armadilhas por campanha durante 

cinco dias, resultando um esforço amostral de 1.400 horas. 

 

Em cada área amostral as armadilhas foram dispostas uma perpendicular a outra 

com distância média de 4m e fixadas em arvoredos a, aproximadamente, 50cm do 

solo. Foram utilizadas iscas atrativas de bacon e sardinha a fim de facilitar o registro 

das espécies de mamíferos. 

 

2.1.3 Procura Visual Ativa (PVA) por vestígios em t ransectos 

 

Foram percorridos diariamente durante quatro dias, transectos de 200m a procura 

de vestígios (fezes, pegadas e/ou pêlos), próximo às Áreas Amostrais escolhidas 

para instalação das Live Traps e das Câmeras Trap 04 (V06). O esforço amostral foi 

igual a 800m linear por área amostral. 

 

 

2.2 AVIFAUNA 

 

Para avaliar a dinâmica de estrutura da comunidade de aves durante a fase de 

implantação do Parque Eólico e ao longo da fase de funcionamento dos parques 

foram utilizadas metodologias de amostragem quantitativa e qualitativa. 

 



  
 
 

  12 

A quarta campanha na área do empreendimento ocorreu na estação seca da região. 

Os trabalhos foram realizados durante os períodos de maior atividade das aves, da 

aurora até as 10h30min e das 15h até cerca de duas horas após o crepúsculo – 

neste caso, objetivando capturar e/ou registrar as espécies de hábitos crepusculares 

e noturnos, como bacuraus e corujas.  

 

Os trabalhos de campo desta expedição totalizam 60h, tendo sido realizados por 

dois observadores, ambos experientes com o grupo das aves. 

 

As espécies de aves foram registradas por visualização direta, a olho nú ou com 

auxílio de binóculos 10 x 42, ou por reconhecimento das vocalizações específicas. 

Para tanto, foram utilizadas gravações de vocalizações de diferentes espécies 

emitidas com uso de caixas acústicas portáteis para atrair os espécimes por 

“playback” (BUDNEY; GROTKE, 1997; MARION, et al., 1981). Essa técnica é 

particularmente indicada para a detecção de aves noturnas, espécies com baixas 

densidades, com grandes territórios ou que emitem vocalizações normalmente 

pouco audíveis (JOHNSON, et al., 1981). As gravações das vocalizações utilizadas 

foram cantos obtidos através de site especializado XENO-CANTO (2011). Estas 

também foram utilizadas para identificar, por comparação, cantos ouvidos em 

campo. 

 

A identificação das aves foi feita com uso de guias de campo (GRANTSAU, 1988, 

2010; RIDGELY & TUDOR, 1994, 2001; DEL HOYO, et al., 1994; SICK, 1997, 2001; 

SIGRIST, 2007; SOUZA, 2004) e por comparação com os registros de vocalizações. 

 

 

2.2.1 Captura com rede de neblina 

 

As aves foram capturadas com redes de neblina (mist nets) e marcadas com anilhas 

coloridas de forma a individualizar os espécimes. Esta marcação permite um 

acompanhamento visual dos movimentos territoriais e de área de vida das espécies, 
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sendo possível estabelecer se determinados indivíduos se mantiveram em seu 

território original ou não, após determinada interferência antrópica no ambiente. 

 

Seis dias foram dedicados à amostragem com redes mist-net. As redes foram 

distribuídas por três ambientes (G1, G2 e G3), cada ambiente possuía três pontos 

diferentes (G1P1, G1P2, G1P3, G2P1, G2P2, G2P3, G3P1, G3P2 e G3P3) que 

eram amostrados por dois dias consecutivos, perfazendo nove pontos amostrados 

ao final da campanha. Cada ponto de amostragem está eqüidistante mais de 200 m 

entre si (Quadro 3 ). 

 

Quadro 3: Malha amostral 

Entrada para Grupo 1 Entrada para Grupo 2 Entrada p ara Grupo 3 

23L 0789660 23L 0792689 23L 0789186 

UTM 8634628 UTM 8636626 UTM 8648772 

G1P1 G2P1 G3P1 

23L 0789615 23L 0792727 23L 0789275 

UTM 8634714 UTM 8636792 UTM 8648708 

G1P2 G2P2 G3P2 

23L 0789552 23L 0792773 23L 0789268 

UTM 8634856 UTM 8636808 UTM 8648794 

G1P3 G2P3 G3P3 

23L 0789501 23L 0792560 23L 0789206 

UTM 8634968 UTM 8636786 UTM 8648858 
 

 

Cada rede possui 12 m de comprimento e foram instaladas em número de três, 

formando linhas contínuas de 36 m em cada ponto. Cada linha de redes 

permaneceu aberta durante seis horas em cada dia. Com três redes armadas em 

três pontos diferentes, durante seis horas por dia, esta campanha produziu 336 

horas de rede armada. 

 

Das aves capturadas foram coletados dados biológicos e morfométricos e quando 

possível a idade e o sexo. Dados morfométricos de comprimento da cabeça, bico, 

cauda, tarso, diâmetro do tarso, asa e comprimento total foram aferidos conforme 

descrito em SICK (1997). Dados sobre mudas nas penas de contorno, rêmiges e 

retrizes, também seguiram o proposto em SICK (1997). A presença de placa de 
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incubação foi registrada de acordo com a escala de desenvolvimento proposta pelo 

IBAMA (1994). 

 

 

2.2.2 Listas de 10 

 

Os dados qualitativos foram coletados através do método de Mackinnon List 

(adaptado de MACKINNON & PHILLIPS 1993; POULSEN et al., 1997) e foram 

utilizados para verificar a riqueza total da área do empreendimento e a suficiência de 

esforço amostral pelo método. 

 

A metodologia adotada consistiu na elaboração do maior número de listas, de forma 

que, para cada lista fossem registradas as 10 primeiras diferentes espécies 

observadas, sendo uma mesma espécie possível de ser registrada em mais de uma 

lista, porém nunca na mesma lista.  

 

Quando contatado um registro indireto de uma espécie, este era computado como 

integrante da lista que estava sendo elaborada naquele momento (MACKINNON et 

al., 1991; MACKINNON & PHILLIPPS, 1993; HERZOG et al., 2002). Foram 

considerados como registros de presença das espécies de aves os indícios 

indiretos, como ninhos, pelotas, penas, carcaças, etc., desde que resultassem em 

identificação específica fidedigna. 

 

A elaboração das listas foi feita ao longo de estradas e trilhas próximas às redes de 

captura, de maneira que ao término de uma lista fazia-se um distanciamento de 100 

metros para o começo da próxima lista, a fim de se evitar o registro de um mesmo 

indivíduo na lista subseqüente. 

 

Registros em literatura especializada também foram utilizados, como livros, 

periódicos, citações na internet, além do relatório técnico sobre a avifauna da área 

de estudo elaborado em julho de 2009. Isso permitiu registrar a possível ocorrência 

das diferentes espécies na região, bem como dados de sua biologia, preferência por 
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habitat, status, dieta e distribuição, considerando a presença, na área de estudo, dos 

tipos vegetacionais em que estas espécies estão associadas. As principais fontes 

bibliográficas utilizadas foram: LIMA, 2005; LOBÃO, 2005; OLMOS et al., 2005; 

PACHECO & BAUER, 2000; SILVA et al., 2003, 2005; SANTOS & FONSECA-

NETO, 2009. 

 

Para a categorização quanto ao nível de ameaça de extinção das espécies 

registradas, foi utilizada a lista oficial do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2008) e 

da União Mundial para Conservação da Natureza (IUCN, 2010). As espécies de 

aves residentes, visitantes sazonais do Brasil e endêmicas do bioma Caatinga foram 

identificadas através da Lista Primária de Aves do Brasil, do Comitê Brasileiro de 

Registros Ornitológicos (CBRO, 2011). A classificação taxonômica das aves também 

seguiu a proposta deste Comitê. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 MASTOFAUNA 

 

Durante a quarta campanha de monitoramento da mastofauna, após a aplicação da 

metodologia descrita, não foram identificadas espécies ameaçadas de extinção na 

área de influência do Complexo Eólico DESENVIX. 

 

 

3.2 AVIFAUNA 

 

Foram registradas 170 espécies de aves com ocorrência confirmada para a área de 

influência direta do empreendimento do Parque Eólico DESENVIX. Deste total, sete 

espécies são listadas como ameaçadas de extinção globalmente (IUCN, 2010) ou 

em território nacional (MMA, 2008).  

 

A jacucaca (Penelope jacucaca), um frugívoro especialista, consta como vulnerável 

(MMA e IUCN), embora sua distribuição estimada cubra quase todo o território semi-

árido da Caatinga Nordestina (SIGRIST, 2009). É possível que a espécie ocorra na 

área de influência indireta do empreendimento, provavelmente nas proximidades da 

serra (Figura 1 ). 

 

 
Figura 1: Foto ilustrativa de espécime de 

jacucaca ( Penelope jacucaca ) 
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A ema (Rhea americana) é listada como em perigo (IUCN). Esta espécie estabelece-

se em grandes territórios e o macho chega a se deslocar por mais de 10 km em 

busca de parceiros. Por entrevistas, registrou-se que um indivíduo foi verificado na 

área de Campos Sujos do empreendimento, sendo avistado diariamente ao longo de 

uma semana e desaparecendo em seguida (Figura 2 ). 

 
Figura 2: Foto ilustrativa de espécime de ema 

(Rhea americana ) 
 

O inhambu (Crypturellus noctivagus) é listado como em perigo (IUCN) e vulnerável 

(MMA). Esta espécie foi avistada geralmente associada aos ambientes 

abertos/campos sujos, e está entre as aves mais visadas pela caça predatória. 

Hábito bem difundido na população da Bahia, embora nenhum evento tenha sido 

observado na região estudada (Figura 3 ). 

 

 
Figura 3: Foto ilustrativa de espécime de 

inhambu ( Crypturellus noctivagus ) 
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O chorozinho-da-caatinga (Herpsilochmus sellowi) (Figura 4A ), o torom-do-nordeste 

(Hylopezus ochroleucus) (Figura 4B ), o joão-chique-chique (Gyalophylax hellmayri) 

(Figura 4C ) e o tico-tico-do-são-francisco (Arremon franciscanus) (Figura 4D ) são 

listados como em perigo de extinção pela lista vermelha global (IUCN). Embora 

poucos estudos tenham sido realizados sobre os fatores que os ameaçam, nenhuma 

destas espécies é visada pelo tráfico de aves por sua beleza ou canto melodioso. 

Estes quatro passeriformes só podem ser encontrados exclusivamente em áreas 

bem preservadas do bioma Caatinga, tendo sido, por conta deste alto grau de 

endemismo, classificados sob algum nível de ameaça. 

 

  

  
Figura 4: Fotos ilustrativas de espécimes de: A - c horozinho-da-

caatinga ( Herpsilochmus sellowi ); B - torom-do-nordeste ( Hylopezus 
ochroleucus ); C - joão-chique-chique ( Gyalophylax hellmayri ); e D - 

tico-tico-do-são-francisco ( Arremon franciscanus ). 
 

 

No Quadro 4  estão listadas as espécies de aves sob algum grau de ameaça que 

foram registradas ou que possuem potencial de ocorrência para as áreas de 

influência direta e indireta do empreendimento no Parque Eólico DESENVIX.  
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Quadro 4: Espécies de aves sob algum grau de ameaça  registradas e de potencial 
ocorrência nas áreas de influência direta e indiret a do empreendimento no Parque 

Eólico DESENVIX. 
TÁXON NOME POPULAR STATUS AMEAÇA 

Rhea americana ema R NT2  

Crypturellus noctivagus nhambú R NT2, VU1 

Penelope jacucaca jacucaca R, E VU2, VU1 

Herpsilochmus sellowi chorozinho-da-caatinga R NT2 

Hylopezus ochroleucus torom-do-nordeste R, E NT2 

Gyalophylax hellmayri joão-chique-chique R, E NT2 

Arremon franciscanus tico-tico-do-são-francisco R, E NT2 

Fonte : Ameaça segundo a Lista Vermelha de Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2008) e 
a União Mundial para Conservação da Natureza (IUCN, 2010). 
Legenda1 : STATUS - R: espécie residente; VS: espécie visitante sazonal; E: espécie endêmica do 
bioma Caatinga. AMEAÇA - VU: espécie vulnerável; CR: espécie criticamente ameaçada de extinção; 
NT: espécie em perigo. Segundo as listas do (1): MMA (2008) e (2): IUCN (2010). 
 
 
Durante a quarta campanha de campo, exemplares marcados em novembro de 

2010, e em janeiro e março de 2011 foram re-capturados (Tabela 1 ). Quatro 

indivíduos de quatro espécies diferentes foram re-capturados nos mesmos pontos 

de captura original ou próximos a este. 

 

O reencontro desses indivíduos após dois, quatro ou seis meses sugere que a área 

amostrada ainda permite a permanência da avifauna local. Uma das espécies re-

capturadas foi o endêmico e ameaçado joão-chique-chique (Gyalophylax hellmayri), 

que se encaixa nas categorias de bom bioindicador ambiental. Um indivíduo 

marcado em 15 de novembro de 2010 foi re-capturado no mesmo ponto onde foi 

solto após seis meses. 

 

As populações do joão-chique-chique (Gyalophylax hellmayri) e do chorozinho-da-

caatinga (Herpsilochmus sellowi) já contam na área com, respectivamente, 

dezesseis e onze indivíduos marcados e individualizados com anilhas coloridas até o 

momento. É esperado um maior número de re-capturas nas próximas campanhas 

uma vez que o esforço amostral nas áreas estudadas continua a ser somado após 

realização de cada nova campanha. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a quarta campanha de monitoramento da mastofauna, após a aplicação da 

metodologia descrita, não foram identificadas espécies ameaçadas de extinção na 

área de influência do Complexo Eólico DESENVIX. 

 

Sabendo que áreas importantes para a conservação de aves são aquelas que 

normalmente apresentam populações significativas de uma ou mais espécies 

ameaçadas de extinção, e/ou que apresentam um grande número de espécies de 

distribuição restrita ou de ocorrência limitada a um bioma específico, pode-se afirmar 

que as áreas aqui estudadas seriam, por conseguinte, de grande importância do 

ponto de vista da conservação das aves. Todos os grupos indicadores de qualidade 

ambiental foram registrados, tanto nos estudo em campo quanto na revisão 

bibliográfica. 

 

As áreas do empreendimento Parque Eólico DESENVIX apresentaram grande parte 

de sua avifauna formada por espécies típicas da Caatinga, com poucas espécies de 

hábitos generalistas. Isso demonstra o baixo grau de alteração antrópica deste 

ambiente, o que se reflete na riqueza e composição das espécies de aves.  
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6. ANEXOS 

 

6.1 ANEXO I: MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS AMOSTRAI S  
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