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SUMÁRIO 

A Licença de Instalação (LI) do empreendimento Parque Eólico Serra da Babilônia foi concedida pelo 

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA/BA pela Portaria nº 12.839, no dia 08 de 

Novembro de 2016, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia. 

Os planos e programas que constituem o Projeto Básico Ambiental – PBA foram aprovados pelo órgão 

ambiental licenciador e suas ações deverão ser implementadas nesta fase de instalação das atividades 

que estão vinculadas ao processo construtivo do empreendimento, desde a implantação e adequação 

dos acessos ao local das obras, instalação da estrutura de apoio que no canteiro de obras, escavações, 

fundações, supressão vegetal, montagem dos aerogeradores, dentre outras, das quais os planos e 

programas do PBA fazem referências em relação às ações de implementação previstas para minimizar 

os impactos ambientais apresentados no Relatório Ambiental Simplificado (RAS) do empreendimento. 

Este relatório foi elaborado pela “CONTRATADA” e apresenta as ações semestrais desenvolvidas para 

a implementação dos Programas do Projeto Básico Ambiental – PBA e Atendimento das 

Condicionantes das Licenças Ambientais do Complexo Eólico Serra da Babilônia. 

O empreendimento encontra-se na fase de instalação e o processo de licenciamento ambiental está 

sob a responsabilidade do Instituito do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, do Estado da 

Bahia.  

O conteúdo apresentado neste relatório contempla as evidências realizadas no período de fevereiro a 

setembro de 2017. 
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Dar conhecimento do teor deste documento a todos os colaboradores envolvidos. 

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas com a equipe de gestão ambiental da Rio Energy através 

do e-mail: vanessa.lacerda@rioenergyservicos.com. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta os resultados da primeira campanha de Monitoramento de Aves e 

Morcegos, no âmbito do Programa de Monitoramento de Fauna do Complexo Eólico Serra da Babilônia. 

Os procedimentos ora relatados foram previstos inicialmente no Plano Básico Ambiental (PBA) do 

empreendimento e posteriormente foram detalhados no e Plano de Trabalho elaborado e encaminhado 

para o INEMA em julho de 2017. 

O relatório de monitoramento de aves e morcegos apresenta uma descrição da fauna da região, 

objetivos do estudo, métodos utilizados e os resultados provenientes da primeira campanha realizada 

em julho de 2017. 

1.1. Introdução ao Tema 

O Brasil é um dos países com maior biodiversidade do mundo, um reflexo da grande variedade de 

hábitats, com condições abióticas diferentes (temperatura, umidade, precipitação), que permitem a 
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coexistência dessa elevada riqueza. Em todo o território nacional são reconhecidos seis grandes 

biomas: Amazônia, Cerrado, Pampa, Mata Atlântica, Pantanal e Caatinga; sendo este último o único 

estritamente brasileiro. A Caatinga ocupa 9,92% do território brasileiro (IBGE, 2004) e localiza-se no 

nordeste do país, ao norte do estado de Minas Gerais, estando presente nos estados do Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e parte do Piauí (LEAL et al., 2003). 

A Bahia é o quinto maior estado do território brasileiro, com 564.733,177km1 e o seu território está 

inserido em áreas de domínio dos biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, bem como em ecótonos 

formados pelas áreas de transição entre os biomas citados. 

A Caatinga apresenta características abióticas extremas, como radiação solar intensa e ausência de 

precipitação por cerca de seis meses ao ano, com precipitações inferiores a 100 mm (GENTRY, 1995), 

o que ocasiona stress hídrico à vegetação. Em resposta, a vegetação perde suas folhas na estação 

seca, sendo reconhecida como caducifólia.  

O Complexo Eólico Serra da Babilônia encontra-se inserido em sua totalidade na região semiárida da 

Caatinga, presente no estado da Bahia. Complexos eólicos são uma importante alternativa de geração 

de energia elétrica, principalmente no que tange à redução na emissão de gases que provocam o efeito 

estufa, frente às mudanças climáticas globais. Embora seja uma fonte de energia considerada mais 

limpa, também gera impactos sobre o meio biótico.  

Com relação à avifauna, os impactos podem ser específicos de usinas eólicas ou relativos às 

alterações do hábitat de forma geral (DREWITT & LANGSTON, 2006; SOVERNIGO, 2009). Como 

impactos específicos, temos o risco de colisão com as estruturas (aerogeradores), que leva à 

mortandade dos indivíduos (DREWITT & LANGSTON, 2006). Algumas espécies são mais susceptíveis 

a colisões, principalmente as migratórias (MEYER et al., 2014) e aquelas de grande porte e capacidade 

de voo. Neste grupo, encontram-se as ordens Psittaciformes, Accipitriformes, Falconiformes, 

Cathartiformes, Anseriformes, Ciiconiformes, Suliformes e Pelecaniformes (BROWN et al., 1992; 

MENDES et al., 2002). Como impactos mais gerais relacionados às obras de implantação, tem-se a 

perda de hábitat, que influencia na capacidade de persistência/tolerância de cada espécie (KUVLESKY 

et al., 2007), alteração nos padrões de migração e diminuição da expectativa de vida, ocasionado pelo 

estresse constante da possibilidade de predação ocasionado pelas sombras das pás dos 

                                                      

 

 

1 (http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ba#). 
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aerogeradores sobre os indivíduos que permanecem na vegetação, nas proximidades dos 

aerogeradores (ILLINOIS DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES, 2007). 

Em relação aos morcegos, alguns artigos descrevem características diagnósticas chave de morcegos 

encontrados mortos em instalações de empreendimentos eólicos (BAERWALD et al., 2008; ROLLINS 

et al., 2012). Uma hipótese bem difundida quanto à mortalidade de morcegos em parques eólicos 

refere-se às mortes a partir do barotrauma pulmonar (BAERWALD et al., 2008). Contudo, ROLLINS et 

al. (2012), com base em evidências forenses, sugerem que a mortalidade de morcegos por turbinas 

eólicas ocorre frequentemente por lesões traumáticas de colisões e menos frequentemente por 

barotrauma. Alguns estudos realizados na Europa e na América do Norte também mostram uma 

relação entre a sazonalidade e especificidade das espécies nas taxas de mortalidade de morcegos 

(KUVLESKY et al., 2007). HORN et al. (2008) demostraram também que as colisões de morcegos com 

turbinas podem não ser aleatórias e estar relacionadas também ao comportamento de forrageamento. 

No entanto, estudos com o intuito de analisar as causas da mortalidade de morcegos por turbinas 

eólicas no Brasil ou mesmo na América latina ainda são escassos (BARROS et al., 2015; ESCOBAR et 

al., 2015; ARNETT et al., 2016). Todavia, sabe-se que 70% das áreas com maior potencial eólico no 

Brasil são também lacunas de dados para a quiropterofauna, faltando informações básicas como a 

distribuição de espécies (BERNARD et al, 2014). Informações sobre a abundância e a distribuição de 

espécies são muito importantes para a avaliação do status de conservação de um táxon (IUCN, 2016). 

Porém, uma das dificuldades para esta avaliação, no Brasil, é a escassez de dados publicados sobre 

composição e abundância das espécies em níveis locais e regionais, principalmente para estas regiões 

com potencial eólico (BERNARD et al, 2014; MEDELLÍN et al., 2000). 

Frente a estas singularidades da Caatinga, a avifauna residente deste bioma se encontra adaptada a 

estas condições, embora migrações sazonais sejam constantes. No geral, as espécies de aves 

registradas na Caatinga possuem ampla distribuição geográfica com poucas espécies endêmicas (n = 

25) ao bioma (OLMOS et al., 2005; ICMBIO, 2011). A riqueza é elevada (510 espécies; LEAL et al., 

2003), correspondendo a 26,6% das espécies de aves com ocorrência em solo brasileiro (PIACENTINI 

et al., 2015).  

Quanto à quiropterofauna, de acordo com GARCIA et al. (2014), a Bahia é o estado que apresenta a 

maior diversidade de quirópteros no nordeste do Brasil, com cerca de 100 espécies (entre 55 gêneros e 

nove famílias). Tais dados são relevantes especialmente ao se considerar que existem lacunas de 

conhecimento em muitos municípios do estado, pois, até o presente, os maiores esforços amostrais 

realizados no território baiano foram no sul, centro e nordeste do estado (GARCIA et al., 2014). No 

entanto, a despeito de tais possíveis lacunas, a Bahia possui o maior número de localidades e 

municípios pesquisados no nordeste do Brasil (GARCIA et al. opus cit.), dos quais 37 municípios 

localizam-se no bioma Mata Atlântica, 40 na Caatinga e apenas quatro estão nas áreas de domínio do 

Cerrado (GARCIA et al., opus cit.). As áreas de Mata Atlântica na Bahia têm sido consistentemente 

pesquisadas, no entanto, há uma escassez de estudos publicados sobre a diversidade e riqueza de 

morcegos em áreas dos biomas Caatinga e Cerrado, principalmente no que diz respeito aos ambientes 
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cársticos que ainda são sub amostrados no estado e no Brasil como um todo. A única área cárstica 

amostrada quanto à quiropterofauna no estado da Bahia é a Chapada Diamantina (GREGORIN & 

MENDES, 1999; SBRAGIA & CARDOSO, 2008), região onde se insere o empreendimento. 

De maneira a elucidar os possíveis impactos do Complexo Eólico Serra da Babilônia durante sua 

instalação, este documento apresenta de forma consolidada, em dados primários e secundários, o 

monitoramento da avifauna e quiropterofauna na área de influência direta e indireta do 

empreendimento, com informações relativas à riqueza, abundância, diversidade, sensibilidade e 

possíveis deslocamentos/migrações de indivíduos. 

 

2. ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES DE LICENÇAS EMITIDAS PELO INEMA  

Este relatório é parte do atendimento da condicionante 18, subitem 18.i da Licença de Instalação, a 

qual coloca:  

Condicionante 18.- Implementar, durante a implantação do empreendimento, Planos e Programas, 

apresentando, quando do requerimento da Licença de Operação, os relatórios técnicos consolidados da 

execução dos mesmos, com as respectivas ART's dos profissionais responsáveis. Os relatórios 

técnicos deverão contemplar registros fotográficos e outros documentos que evidenciem o andamento 

das obras e implementação dos Planos e Programas:  

... 

18.i - Programa de Monitoramento da Fauna, grupos faunísticos: Avifauna, Mastofauna não alada, 

Quiropterofauna e Herpetofauna; 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

O Programa de Monitoramento da Fauna tem como principal objetivo ampliar o conhecimento e 

monitorar as espécies de aves e morcegos existentes na área de influência do Complexo Eólico Serra 

da Babilônia. 

3.2. Objetivo Específico  

� Caracterizar as espécies de aves e morcegos nas áreas de influência do empreendimento; 

� Monitorar a ocorrência das espécies de aves e morcegos nos locais de amostragem definidas para a 

área de influência direta do empreendimento, comparando a riqueza, abundância e diversidade 

entre áreas e campanhas; 

� Avaliar padrão de atividade de morcegos na área de implantação do empreendimento;  
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� Identificar possíveis interferências nos padrões de ocorrência das espécies de aves e morcegos 

consideradas endêmicas, raras, migratórias, ameaçadas de extinção, as de interesse cinegético e 

de importância econômica nas áreas de influência do empreendimento; 

� Identificar e avaliar as espécies que poderão sofrer impacto direto pela presença dos aerogeradores, 

seja por colisão ou por barotrauma, no caso dos morcegos; 

� Identificar possíveis alterações na composição e riqueza das espécies de aves e morcegos ao longo 

do período de implantação do empreendimento. 

 

4. METODOLOGIA  

Para ambos os grupos, as análises foram realizadas com base em levantamento de dados secundários 

e nos resultados obtidos durante esta primeira campanha de monitoramento. Para avifauna, foram 

consideradas as sete campanhas de aves já realizadas para o Complexo Eólico Serra da Babilônia, as 

quais já fornecem uma base de dados robusta sobre este grupo (ver item 4.2 - Dados Secundários de 

Aves) Enquanto que para morcegos foram utilizados estudos realizados nas localidades próximas, além 

da campanha de diagnóstico para compor a caracterização do grupo para a área do Complexo Eólico 

Serra da Babilônia. 

Para obtenção de dados em campo, foram selecionadas 04 (quatro) áreas de amostragem na AID, 

denominadas L1, L2, L3 e L4. Nestes locais foram aplicados os métodos sistemáticos de amostragem 

de fauna. A seleção desses locais considerou os diferentes ambientes presentes e a distribuição das 

amostragens de forma que contemplassem a ADA e a AID do empreendimento. A classificação das 

fitofisionomias presentes se baseou no PROBIO (Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da 

Diversidade Biológica Brasileira -2004) 

Os esforços desta primeira campanha de monitoramento foram direcionados de forma diferenciada 

entre a ADA e AID do empreendimento, de maneira a possibilitar a amostragem nos diferentes sítios 

ainda bem conservados nestas áreas de influência e, também uma melhor aproximação da riqueza das 

espécies ainda não registrada. Considerando o avanço das obras, para as próximas campanhas os 

esforços sejam padronizados entre ADA e AID, propiciando a comparação da fauna voadora com 

relação aos efeitos diretos das obras 

4.1. Caracterização Ambiental das Áreas de Amostragem 

O Complexo Eólico Serra da Babilônia encontra-se inserido no bioma Caatinga. Especificamente na 

área de implantação do empreendimento são encontradas áreas abertas, Savana Estépica Florestada e 

Savana Estépica Arborizada. A AID (Área de Influência Direta), em sua maior porção, apresenta perfil 

edáfico raso, composto por areais, seixos ou afloramentos rochosos, onde apenas bromeliáceas, 

cactáceas (principalmente Pilosocereus spp.) e vegetação reptante ou arbustiva ocorrem (Figura 4-1 a 

Figura 4-6). Na AID as características mais comuns encontradas são: presença de solos arenosos, 
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baixo índice de precipitação anual; afloramento litólico, principalmente nas escarpas; presença 

marcante de Cactáceas, Bromélias e Fabáceas com distribuição espaçada; estratificação da paisagem 

pouco diferenciada; baixa presença de lianas; e ambientes com estrutura primária conservada 

(MILLENIUM WIND/CH2MHILL, 2013). 

A Savana Estépica Florestada é caracterizada pelo maior porte, presença de espécies vegetais que 

perdem suas folhas em condições climáticas desfavoráveis (estação seca) e variam de 5m a 7m de 

altura, troncos grossos e presença de espinhos e/ou acúleos (SÁ et al., 2009). Dentre as espécies 

predominantes, pode-se destacar: Spondias tuberosa, Commiphora leptophloeos, Pilosocereus 

pachycladus, Manihot epruinosa; e em menor proporção Amburana cearenses (MILLENIUM 

WIND/CH2MHILL, 2013). Esta fitofisionomia está presente na ADA (Área Diretamente Afetada).(L2 e 

L3) e na AID (L1 e L4). 

Já a Savana estépica arborizada é caracterizada pela presença de indivíduos com porte menor, 

variando de 1,5 s 3,5m, com estrutura lenhosa, espinhenta e retorcida, de aspecto xérico e de porte 

arbóreo baixo ou arbustivo esparso, sendo comum cactáceas de porte arborescente (Cereus jamacaru -

Figura 4-1). Os indivíduos também possuem espinhos/acúleos e perdem suas folhas na estação seca 

(SÁ et al., 2009). Dentre as espécies predominantes pode-se destacar: Croton discolor, Croton 

floribundus, Croton leptobotryus, Croton migrans, Croton phlomoides, Jatropha mutabilis, Senegalia 

bahiensis, Anadenanthera colubrina, Senna cana varcana, Piptadenia stipulacea e Cereus jamacaru 

(MILLENIUM WIND/CH2MHILL, 2013). Esta fitofisionomia está presente apenas na AID (L1 e L4).  

Na área do empreendimento não há corpos d’água naturais como rios, lagos ou lagoas. Bromélias, que 

funcionam como fontes de retenção de água foram observadas em L3 e L4. A área L1 é a mais distante 

do empreendimento e possui, nas proximidades, criação de animais (bois, cavalos, burros e cabritos -

Figura 4-5). A área L2 atualmente é a mais próxima do empreendimento, com intenso tráfego de 

veículos e maquinário. 

  

Figura 4-1 - Paisagem da área de amostragem com 
afloramentos litólicos nas áreas mais escarpadas 

(L1). 

Figura 4-2 - Presença de cactáceas arborescentes, 
(mandacaru - Cereus jamacaru) em L1. 
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Figura 4-3 - Aspectos da Savana Estépica Arborizada 
com solo arenosos e presença de seixos (L2). 

Figura 4-4 - Presença de cactáceas arborescentes, 
(facheiro - Pilosocereus pachycladus) em L2. 

  

Figura 4-5 - Presença de gado na AID (L1). Figura 4-6 – Savana Estépica Florestada (L3). 

 

A seguir são apresentados os métodos específicos adotados no monitoramento de aves e morcegos. 

5. METODOLOGIA AVIFAUNA 

5.1. Levantamento de Dados Secundários  

De forma a caracterizar a avifauna já registrada na área de influência do Complexo Eólico Serra da 

Babilônia, foram utilizadas as listas de espécies de aves presentes em estudos já realizados para no 

local para o empreendimento (Quadro 5-1). A seguir uma breve descrição de cada estudo. 

1) Millenium Wind/Papyrus (2015): diagnóstico da avifauna migratória presente na área de 

influência do Parque Eólico Serra da Babilônia, realizado em quatro campanhas utilizando-se 

os métodos redes de neblina, lista de Mackinnon e Pontos de escuta. Este diagnóstico registrou 

183 espécies de aves. 

2) Millenium Wind/CH2MHILL (2013): diagnóstico da avifauna para o Estudo de Impacto 

Ambiental do Complexo Eólico Serra da Babilônia, realizado em três campanhas de 
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amostragem e que culminou numa lista de 85 espécies de aves. Foram utilizados os métodos 

registro ocasional, pontos de escuta e lista de Mackinnon. 

Tendo como base esses estudos, foram compiladas 201 espécies de aves com registro de ocorrência 

para o empreendimento (Quadro 5-1). 

Quadro 5-1 – Referências bibliográficas utilizadas para o monitoramento da avifauna da área de influência 
do Complexo Eólico Serra da Babilônia.  

Legenda:  

Referência Localidade Coordenadas Período do 
estudo 

Esforço Riqueza 

Millenium Wind/Papyrus 
(2015) 

Morro do 
Chapéu e 
Várzea Nova 

Inúmeros 
pontos dentro 
do CE Serra 
da Babilônia. 

-abril/2014 a 
janeiro/2015 

-90  pontos de escuta, 
listas de Mackinnon e 
redes de neblina 

183 

Millenium Wind/CH2MHILL 
(2013) 

Morro do 
Chapéu e 
Várzea Nova 

251538W/877
3040S 

Janeiro/2013 

9h30min 
observação/escuta e 
10800m2*h rede de 
neblina 

85 

 

5.2. Levantamento de Dados Primários  

5.3. Equipamentos e Infraestrutura 

O levantamento de dados primários que compõem a primeira campanha de monitoramento da avifauna 

na área de influência do Complexo Eólico Serra da Babilônia foi realizado no período de 20 a 25 de 

julho de 2017 (estação seca), sendo dois dias de deslocamento e quatro dias de amostragens na área 

de influência do empreendimento. 

Três métodos sistemáticos e complementares de amostragem foram utilizados para o registro da 

avifauna: Lista de Mackinnon, Pontos de escuta e observação e Captura com redes de neblina. Além 

desses métodos sistemáticos, Registros Ocasionais também foram realizados. 

Lista de Mackinnon: método desenvolvido recentemente para inventários rápidos (RIBON, 2010), 

permite comparações confiáveis entre áreas ou da mesma área em diferentes períodos do ano (RIBON, 

2010). Consiste na elaboração de listas de espécies, contendo 10 espécies diferentes em cada lista, ao 

se percorrer a pé a área a ser inventariada. Independentemente do número de indivíduos observados 

ou escutados, apenas um registro de cada espécie é feito por lista. Ao fim de uma lista, inicia-se uma 

nova, até que outras 10 espécies sejam registradas. Na segunda lista e nas subsequentes, é possível 

registrar novos indivíduos de qualquer das 10 espécies da lista anterior. Não há um limite de listas a 

serem feitas. As listas foram realizadas diariamente no período matutino e vespertino, com 1h de 

amostragem cada. Portanto, para a presente campanha, o esforço amostral foi de 8h (Quadro 5-2). 

Cada lista foi georeferenciada usando-se GPS (Datum: WGS 1984, coordenadas geográficas em UTM). 

Pontos de escuta e observação: método que consiste em ficar parado em um ponto da área a ser 

inventariada, anotando por um período pré-determinado todas as espécies observadas/escutadas, 
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assim como o número de indivíduos (BIBBY et al., 2000). Dez pontos de escuta foram realizados 

diariamente, distantes no mínimo 200 metros entre si. Cada ponto de escuta consistiu em um período 

de registro de 10 minutos, com raio de detecção máximo de 100 m (VIELLIARD et al., 2010). O esforço 

amostral empregado neste método foi de 100 minutos por trilha e 400 minutos por campanha (10 

pontos * 10 minutos * 4 trilhas) (Quadro 5-2). 

Captura com redes de neblina: Dez redes de neblina (malha 36 mm, 12 x 2,5 metros) foram 

montadas diariamente em pontos diferentes da área a ser amostrada. As redes foram divididas em dois 

conjuntos de cinco redes cada, com distância de, no mínimo, 100 m entre os conjuntos. As redes foram 

abertas ao amanhecer (aproximadamente 5:30h da manhã) e fechadas cinco horas depois, sendo um 

dia de amostragem por trilha. O esforço amostral por dia e por trilha foi, portanto, de 1500 m2*h por dia 

(30m2 de rede * 10 redes * 5 horas) e 6000 m2*h por campanha (30 m2 de rede * 10 redes * 5 horas * 4 

dias)(Quadro 5-2). 

Todos os indivíduos capturados foram acondicionados em sacos de algodão limpos e tiveram sua 

espécie, sexo e idade (adulto ou jovem) identificados (sempre que possível pela coloração da 

plumagem). Após a identificação, foram pesados com dinamômetro do tipo Pesola® e medidos 

utilizando-se paquímetro e régua. As medidas registradas foram: tamanho do corpo, asa, cauda e 

tamanho do bico (Anexo 1- Dados Brutos Digitais). Após este procedimento, foram soltas nos 

mesmos locais onde haviam sido capturadas. 

A identificação taxonômica foi realizada utilizando-se os guias de campo Sigrist (2009) e Van Perlo 

(2009) e a nomenclatura das espécies seguiu o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos 

(PIACENTINI et al., 2015).  

Registros Ocasionais: foram realizados fora do período de amostragens sistematizadas, ou seja, 

durante os deslocamentos dentro da área do empreendimento. Estes registros auxiliam na 

determinação da riqueza presente na área monitorada, porém não são incluídos nas análises 

estatísticas, sendo tratados apenas qualitativamente. 

Quadro 5-2 - Esforço amostral por cada método e área de influência utilizado na primeira campanha de 
monitoramento da avifauna do Complexo Eólico Serra da Babilônia, BA (julho 2017). 

  

Método 
Esforço amostral 

(AID) 
Esforço 

amostral (ADA) 

Redes de Neblina (m²*redes*horas) 3000 3000 

Listas de Mackinnon (horas/minutos) 4/240 4/240 

Pontos de Escuta (minutos) 280 120 

A localização de cada Lista de Mackinnon, Ponto de escuta/observação e conjunto de rede de neblina 

encontra-se no Quadro 5-3. Para escolha dos locais de amostragem buscou-se amostrar todas as 

fitofisionomias presentes na área do empreendimento. 

Quadro 5-3 - Localização geográfica e fitofisionomia dos pontos de amostragem da avifauna realizados 
durante a primeira campanha de monitoramento do Complexo Eólico Serra da Babilônia (BA), julho de 

2017.  
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Unidade 
Amostral 

Coordenadas (WGS 
1984) Fitofisionomia 

Latitude Longitude 

L1Cj1 -8772345 -243322  Savana Estépica Florestada 

L1Cj2 -8772150 -243336  Savana Estépica Florestada 

L2Cj1 -8774574 -245331  Savana Estépica Florestada 

L2Cj2 -8774598 -245311  Savana Estépica Florestada 

L3Cj1 -8774130 -247345  Savana Estépica Florestada 

L3Cj2 -8774284 -247420  Savana Estépica Florestada 

L4Cj1 -8770892 -249351  Savana Estépica Florestada 

L4Cj2 -8771060 -249267 Savana Estépica Florestada 

LM1 -8771995 -243352  Savana Estépica Florestada 

LM2 -8770876 -243976 Savana Estépica Florestada 

LM3 -8770389 -244236  Savana Estépica Florestada 

LM4 -8771844 -248946 Savana Estépica Florestada 

LM5 -8771929 -248911  Savana Estépica Florestada 

LM6 -8772133 -248820 Savana Estépica Florestada 

LM7 -8772211 -248786 Savana Estépica Florestada 

LM8 -8772392 -248713 Savana Estépica Florestada 

LM9 -8774554 -247276 Savana Estépica Florestada 

LM10 -8774961 -247015 Savana Estépica Florestada 

LM11 -8775395 -246854 Savana Estépica Florestada 

LM12 -8776324 -245479 Savana Estépica Florestada 

LM13 -8775210 -245446 Savana Estépica Florestada 

PE1 -8776283 -243335 Savana Estépica 
arborizada/agropecuária 

PE2 -8776000 -243269 Savana Estépica 
arborizada/agropecuária 

PE3 -8775807 -243182 Savana Estépica 
arborizada/agropecuária 

PE4 -8775590 -243125 Savana Estépica 
arborizada/agropecuária 

PE5 -8775372 -243077 Savana Estépica 
arborizada/agropecuária 

PE6 -8775176 -242978 Savana Estépica 
arborizada/agropecuária 

PE7 -8774997 -242877 Savana Estépica 
arborizada/agropecuária 

PE8 -8774881 -242736 Savana Estépica 
arborizada/agropecuária 

PE9 -8774744 -242606 Savana Estépica 
arborizada/agropecuária 

PE10 -8774584 -242501 Savana Estépica 
arborizada/agropecuária 

PE11 -8771120 -249221 Savana Estépica Florestada 

PE12 -8771377 -249127 Savana Estépica Florestada 

PE13 -8771638 -249014 Savana Estépica Florestada 

PE14 -8771704 -249467 Savana Estépica Florestada 
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Unidade 
Amostral 

Coordenadas (WGS 
1984) Fitofisionomia 

Latitude Longitude 

PE15 -8771704 -249756 Savana Estépica Florestada 

PE16 -8771691 -250024 Savana Estépica Florestada 

PE17 -8771680 -250355 Savana Estépica Florestada 

PE18 -8771708 -250668 Savana Estépica Florestada 

PE19 -8771704 -250887 Savana Estépica Florestada 

PE20 -8771700 -251071 Savana Estépica Florestada 

PE21 -8775563 -243710 Savana Estépica Florestada 

PE22 -8775443 -243899 Savana Estépica Florestada 

PE23 -8775277 -244050 Savana Estépica Florestada 

PE24 -8775252 -244290 Savana Estépica Florestada 

PE25 -8775269 -244530 Savana Estépica Florestada 

PE26 -8775259 -244752 Savana Estépica Florestada 

PE27 -8775200 -244966 Savana Estépica Florestada 

PE28 -8775159 -245176 Savana Estépica Florestada 

PE29 -8775027 -245372 Savana Estépica Florestada 

PE30 -8774824 -245509 Savana Estépica Florestada 

PE31 -8773493 -246404 Savana Estépica Florestada 

PE32 -8773550 -246629 Savana Estépica Florestada 

PE33 -8773622 -246875 Savana Estépica Florestada 

PE34 -8773657 -247104 Savana Estépica Florestada 

PE35 -8773699 -247404 Savana Estépica Florestada 

PE36 -8773757 -247618 Savana Estépica Florestada 

PE37 -8773814 -247837 Savana Estépica Florestada 

PE38 -8773873 -248063 Savana Estépica Florestada 

PE39 -8773933 -248293 Savana Estépica Florestada 

PE40 -8773989 -248518 Savana Estépica Florestada 

Durante a primeira campanha foi empregado maior esforço amostral nos pontos de escuta na AID, 

compostos por savana estépica arborizada, (Anexo 2 – Mapa dos Locais de Amostragem da Fauna). 

Durante as próximas campanhas, com o estabelecimento de atividades de implantação em toda ADA, o 

esforço entre ADA e AID será padronizado. 

5.3.1.  Análise de dados 

A riqueza da avifauna presente na área de influência do empreendimento foi computada tendo como 

base todos os registros realizados pelos métodos padronizados (Lista de Mackinnon, Pontos de escuta 

e observação e Redes de Neblina) e não-padronizados (registros ocasionais). 

A diversidade de espécies foi acessada por meio dos Índices de Shannon (H’) e dominância de 

Simpson (D), enquanto que a equitabilidade foi confirmada por meio do Índice de Pielou (E) 
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(MAGURRAN, 1988). Os dados utilizados para este cálculo foram apenas aqueles realizados pelo 

método de redes de neblina e pontos de escuta, pois são os únicos que permitem inferir a abundância. 

A similaridade entre as regiões de amostragem (ADA e AID) foi acessada por meio do Índice de 

Jaccard (ISj) representado por:  

ISj = c/(a + b) – c 

Onde “c” é o número de espécies comuns nos dois locais (a e b); “a” representa o número de espécies 

presentes na ADA e não na AID e “b” representa número de espécies presente na AID e não na ADA. 

Para este cálculo foram utilizados os dados provenientes dos métodos sistematizados. 

 

A suficiência amostral foi estimada por meio da curva de rarefação utilizando-se os estimadores não-

paramétricos Jacknife-1 e Bootstrap. Esses estimadores têm como propriedade analisar a incidência 

das espécies associada à presença daquelas consideradas raras (COLWELL, 2013). Para essa 

análise, foram considerados apenas os métodos padronizados e utilizado o programa Estimates® 

(COLWELL, 2013). 

As taxas de captura para cada localidade de amostragem (ADA e AID) foi calculada tendo como base a 

fórmula (ROOS et al., 2006):  

TC = N x 100/HR 

Onde “TC” significa taxa de captura, “n” representa o número de indivíduos capturados na rede e “HR” 

representa o número de horas-rede  

Cada hora-rede equivale a uma rede aberta no período de uma hora. O esforço total calculado para 

essa análise foi de 200 h (10 redes * 5 horas * 4 trilhas). 

Para calcular o Índice Pontual de Abundância (IPA), foram utilizados os dados obtidos pelo método de 

Pontos de Escuta, que consiste na divisão do número de indivíduos de uma determinada espécie por 

todos os registros realizados por este método. As espécies que apresentaram os cinco maiores valores 

foram consideradas as mais abundantes. Esta análise foi realizada tanto para a ADA quanto para a 

AID. 

Para calcular o Índice de Frequência de Listas (IFL) foram utilizados os dados obtidos pelo método de 

Lista de Mackinnon, que consiste na divisão do número de listas em que uma determinada espécie foi 

registrada pelo número total de listas confeccionadas. Tendo como base esses valores, as espécies 

que apresentaram os cinco maiores valores de IFL foram consideradas as mais frequentes. Esta 

análise foi realizada tanto para a ADA quanto para a AID. 

As espécies foram classificadas quanto ao nível de ameaça em “Criticamente Ameaçada”, “Em Perigo” 

de extinção, “Vulnerável” e “Não-ameaçada” tendo como base a lista internacional (IUCN, 2017), a lista 

nacional (MMA, 2014) e a lista regional da Bahia (SEMA, 2017). 
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As espécies também foram classificadas quanto à sensibilidade a distúrbios antrópicos, tendo como 

base a classificação feita por Stotz et al. (1996). Esses autores classificaram as espécies em alta, 

média e baixa sensibilidade a distúrbios antrópicos.  

Por fim, as espécies foram classificadas como endêmicas do bioma Caatinga (OLMOS et al., 2005; 

ICMBIO, 2011), importância econômica e cinegética (CITES, 2017), padrão de migração (CEMAVE, 

2016; PIACENTINI et al., 2015) e invasora (INSTITUTO HÓRUS, 2017). 

 

6. RESULTADOS AVIFAUNA 

1.1.1 -  Lista de espécies, riqueza e representatividade do estudo 

Durante a primeira campanha de monitoramento da avifauna realizada entre 22 e 25 de julho de 2017 

(estação seca) foram registradas 81 espécies de aves, distribuídas em 13 ordens e 28 famílias (Quadro 

6-1). Essa riqueza, somada às 191 espécies provenientes do levantamento de estudos pretéritos da 

região, gerou uma riqueza potencial de 201 espécies na área do empreendimento. Dentre as 81 

espécies registradas nesta primeira campanha de monitoramento, 10 espécies não constavam na lista 

da avifauna já registrada na área do Complexo Eólico pelos estudos anteriores, são elas: Tyto furcata 

(coruja-da-igreja), Amazilia versicolor (beija-flor-da-banda-branca), Brotogeris tirica (periquito-rico), 

Melanopareia torquata (tapaculo-de-colarinho), Thamnophilus doliatus (choca-barrada), Furnarius 

leucopus (casaca-de-couro-amarelo), Cnemotriccus fuscatus (guaracavuçu), Icterus cayanensis 

(inhapim), Procacicus solitarius (iraúna-de-bico-branco) e Ramphocelus carbo (pipira-vermelha). 

Durante essa primeira campanha, as famílias mais representativas foram Thraupidae (11 espécies), 

Trochilidae (sete espécies), Tyrannidae e Thamnophilidae (seis espécies), Columbidae e Picidae (cinco 

espécies) e Falconidae (quatro espécies) (Figura 6-1). 

 
Figura 6-1 – Famílias mais representativas registradas durante a primeira campanha de monitoramento 
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da avifauna do Complexo Eólico Serra da Babilônia, BA (julho/2017). 

 

Thraupidae, a família com a maior representatividade, é uma das maiores famílias em espécies de aves 

(n = 408) (HILTY & BONAN, 2017). Seus representantes podem ser observados aos pares ou 

compondo bandos mistos, que são associações entre espécies diferentes que proporcionam benefícios, 

tais como maximização na aquisição de alimento, diminuição dos riscos de predação ou ambos 

(POWELL, 1985). Possuem dieta onívora (frutos, insetos, flores) e buscam o recurso alimentar 

principalmente no sub-bosque florestal e dossel das árvores (HILTY & BONAN, 2017). São observados 

com frequência em bordas de mata, e algumas espécies podem ser registradas em áreas antrópicas 

(como a cambacica – Coereba flaveola) (HILTY & BONAN, 2017). 

Trochilidae, a segunda maior família em representatividade de espécies de aves na área do empreendimento, é 

composta exclusivamente por beija-flores. Estes, juntamente com os morcegos, são responsáveis primordiais pela 

reprodução de grande parte das plantas. Ao se alimentarem, transportam consigo o pólen que irá fecundar outra 

planta (PARRINI, 2015). Beija-flores contribuem para o serviço ecossistêmico de manutenção das comunidades 

vegetais (ROCCA & SAZIMA, 2010). 

Tyrannidae e Thamnophilidae ocupam a terceira posição em número de espécies na área do Complexo Serra da 

Babilônia. Tyrannidae é a família com o maior número de espécies da região Neotropical (449 espécies) 

(FITZPATRICK, 2017). Seus representantes são, no geral, generalistas na distribuição geográfica e possuem dieta 

insetívora, embora algumas espécies se alimentem de frutas e pequenos vertebrados (como lagartos e sapos) 

(BISSOLI et al., 2014). São em grande maioria residentes, mas um terço das espécies chega a realizar 

deslocamentos sazonais (pequenas migrações) (FITZPATRICK, 2017). Já Thamnophilidae é uma família 

estritamente insetívora e florestal, vivendo no sub-bosque das áreas florestadas (SICK, 1997). Suas espécies 

possuem baixa capacidade de dispersão e deslocamento, por isso são consideradas sensíveis à fragmentação 

florestal (STOUFFER & BIERREGAARD, 1995). Por exemplo, uma espécie do gênero Thamnophilus obteve 10% 

de probabilidade de cruzar de uma área florestal para outra quando esta se distanciava em 80 m (AWADE & 

METZGER, 2008). Vale ressaltar que espécies deste gênero foram registradas na área do empreendimento. 

Em quarto lugar encontram-se Columbidae e Picidae, famílias representadas pelas pombas e pica-paus, 

respectivamente. As pombas possuem, no geral, comportamento gregário, o que facilita a sua detecção. Ocupam 

desde áreas antropizadas e abertas até interior de florestas (SIGRIST, 2009). Esta família é alvo frequente de 

caça, como evidenciado em recente estudo na região semi-árida do nordeste (ALVES et al., 2012). Picidae, por 

sua vez, não é alvo de caça, porém uma das ameaças à sua sobrevivência é a ausência de árvores maduras vivas 

para a construção de ninhos, necessários para o sucesso reprodutivo. Pica-paus são muito específicos na seleção 

de sítios de nidificação, sendo a copa das árvores, altura da vegetação e características ao redor, como a 

diversidade de espécies vegetais, fatores importantes (SANDOVAL & BARRANTES, 2006; DOMOKOS & 

CRISTEA, 2014). 

Falconidae, família da quinta posição em representatividade é composta por espécies de topo de cadeia alimentar 

e, por esse motivo, possuem a função de controle populacional. A presença de espécies de topo de cadeia indica 

que o ecossistema possui presas suficientes para suprir as populações de falcões. Deslocamentos de aves de 

rapina ocorrem sempre para áreas com maior abundância de recursos alimentares (del HOYO et al., 1994). O 

monitoramento da abundância de indivíduos deste grupo, associado à abundância de presas (outras aves de 
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menor porte e mamíferos) podem fornecer um indício se as populações de falcão estão em equilíbrio e, 

consequentemente, do equilíbrio do ambiente que esses indivíduos habitam. 

Por fim, sete famílias foram listadas com igual riqueza (três espécies). São elas Psittacidae, Rhynchocyclidae, 

Strigidae, Icteridae, Furnariidae, Cuculidae e Cathartidae. Psittacidae é composta por espécies de papagaios, 

periquitos e maracanãs, que sofrem a pressão da captura para comércio ilegal (PEREIRA & BRITO, 2005), além 

de também necessitarem de árvores maduras já com ocos abertos (feito por outras espécies) para a reprodução 

(MONTERRUBIO-RICO & ESCALANTE-PLIEGO, 2006). Strigidae, família composta por corujas, possuem no 

geral hábitos noturnos e também possuem a função ecossistêmica de controle de presas. Icteridae e Cuculidae 

são compostas por espécies de pequeno a médio porte que vivem em grupos de indivíduos no interior e borda de 

floresta (Icteridae) e áreas abertas (Cuculidae) (SICK, 1997). Furnariidae, por sua vez, vive aos pares no sub-

bosque da mata (SICK, 1997). Por fim, Cathartidae é a família dos urubus, aves de extrema importância em 

qualquer ecossistema, pois auxiliam na decomposição ao se alimentarem de carniça (SILVEIRA, 2012; RIDGELY 

et al., 2015).  
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Quadro 6-1 - Lista das espécies da avifauna registradas através de coleta de dados primários e secundários para a área de influência do Complexo Eólico Serra 
da Babilônia, com respectivos nomes comuns, fitofisionomia, método de registro, categoria de ameaça de acordo com as listas do MMA (2014), IUCN (2017), 

(SEMA, 2017) e CITES (2017), padrão de ocorrência espacial e hábitos. Estudo realizado em julho/2017. 

Legendas: Dados secundários: 1. Millenium Wind/Papyrus (2015); 2. MILLENIUM WIND/CH2MHILL (2013). Fitofisionomia: SEA: Savana Estépica Arborizada; SEF: Savana Estépica Florestada. Método de registro: PE: 

ponto de escuta; LM: Lista de Mackinnon; RN: rede de neblina; RO: registro ocasional. Categorias de ameaça: CR: Criticamente em Perigo; EP: Em Perigo; VU: Vulnerável: QA: quase ameaçada: LC: Least Concern (Pouco 

Preocupante); CITES (Apêndice I, II e II). Ocorrência espacial e hábito: AD: Ampla distribuição; CI: cinegética; ED: endêmica; EX: exótica; IE: importância econômica; R: residente; M: migratória; MR: migrantes regionais;IN: 

invasora. 

Nome do Táxon Nome Comum 1ª 
campanha 

Referências  Fitofisionomia  Método de 
Amostragem 

MMA IUCN SEMA 
(BA) 

CITES Ocorrência espacial 
e hábito  

CLASSE AVES                     

ORDEM RHEIFORMES                     

FAMÍLIA RHEIDAE                     

Rhea americana ema   1, 2       NT   II AD; R 

ORDEM TINAMIFORMES                     

FAMÍLIA TINAMIDAE                     

Crypturellus noctivagus jaó-do-sul   1, 2       NT VU   AD; R 

Crypturellus parvirostris inhambu-chororó   1, 2             AD; R 

Crypturellus tataupa inhambu-chintã X 1, 2 SEA RO; PE         AD; R 

Rhynchotus rufescens perdiz   1               

Nothura boraquira codorna-do-nordeste   1             AD; R 

Nothura maculosa codorna-amarela X 1, 2 SEF RO; LM         AD; R 

ORDEM ANSERIFORMES                     

FAMÍLIA ANATIDAE                     

Dendrocygna autumnalis marreca-cabocla   1             AD; R 

Anas bahamensis marreca-toicinho   1             AD; R 

Netta erythrophthalma paturi-preta   1             AD; R 
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Nome do Táxon Nome Comum 1ª 
campanha 

Referências  Fitofisionomia  Método de 
Amostragem 

MMA IUCN SEMA 
(BA) 

CITES Ocorrência espacial 
e hábito  

ORDEM GALLIFORMES                     

FAMÍLIA GALLIFORMES                     

Penelope jacucaca jacucaca   1, 2     VU VU VU   ED; R 

ORDEM SULIFORMES                     

FAMÍLIA 
PHALACROCORACIDAE 

                    

Nannopterum brasilianus biguá   1         NA   AD; R 

ORDEM PELECANIFORMES                     

FAMILIA ARDEIDAE                     

Butorides striata socozinho   1             AD; R 

Bubulcus ibis garça-vaqueira   1, 2             AD; EX; R 

Ardea alba garça-branca-grande   1, 2             AD; R 

Egretta thula garça-branca-pequena   1             AD; R 

ORDEM CATHARTIFORMES                     

FAMÍLIA CATHARTIDAE                     

Cathartes aura 
urubu-de-cabeça-
vermelha 

X 1, 2 SEF RO; LM; PE         AD; R 

Cathartes burrovianus 
urubu-de-cabeça-
amarela 

X 1, 2 SEA RO; PE         AD; R 

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta X 1, 2 SEF LM; PE         AD; R 

Sarcoramphus papa urubu-rei   1             AD; R 

ORDEM ACCIPITRIFORMES                     

FAMÍLIA ACCIPITRIDAE                     

Gampsonyx swainsonii gaviãozinho   1, 2           II AD; R 

Urubitinga urubitinga gavião-preto   1           II AD; R 
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Nome do Táxon Nome Comum 1ª 
campanha 

Referências  Fitofisionomia  Método de 
Amostragem 

MMA IUCN SEMA 
(BA) 

CITES Ocorrência espacial 
e hábito  

Rupornis magnirostris gavião-carijó X 1, 2 SEF RO; LM; PE       II AD; R 

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco   1           II AD; R 

Geranoaetus melanoleucus águia-chilena   1           II AD; R 

ORDEM GRUIFORMES                     

FAMÍLIA RALLIDAE                     

Aramides ypecaha saracuruçu   1             AD; R 

Aramides mangle saracura-do-mangue   1             AD; R 

Porphyrio martinicus frango-d´água-azul   1             AD; R 

ORDEM CHARADRIIFORMES                     

FAMÍLIA CHARADRIIDAE                     

Vanellus chilensis quero-quero   1, 2       LC     AD; R 

FAMÍLIA JACANIDAE                     

Jacana jacana jaçanã   1       LC     AD; R 

ORDEM COLUMBIFORMES                     

FAMÍLIA COLUMBIDAE                     

Columbina talpacoti rolinha-roxa X 1 SEF PE   LC     AD; R 

Columbina squammata fogo-apagou X 1, 2 SEF RO; LM; PE   LC     AD; R 

Columbina picui rolinha-picui X 1, 2 SEF RO; LM; PE   LC     AD; R 

Patagioenas speciosa pomba-trocal   1       LC     AD; R 

Patagioenas picazuro asa-branca   1       LC     AD; R; M 

Zenaida auriculata avoante X 1, 2 SEF PE   LC     AD; R; MR 

Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira   1       LC     AD; R 

Leptotila verreauxi juriti-pupu X 1, 2 SEA; SEF LM; PE   LC     AD; R 
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Nome do Táxon Nome Comum 1ª 
campanha 

Referências  Fitofisionomia  Método de 
Amostragem 

MMA IUCN SEMA 
(BA) 

CITES Ocorrência espacial 
e hábito  

ORDEM CUCULIFORMES                     

FAMÍLIA CUCULIDAE                     

Piaya cayana alma-de-gato   1, 2       LC     AD; R 

Coccyzus melacoryphus  papa-lagarta-acanelado   1, 2       LC     AD; R; M; MR  

Crotophaga ani anu-preto X 1, 2 SEF PE   LC     AD; R 

Guira guira anu-branco X 1, 2 SEF RO   LC     AD; R 

Tapera naevia saci X 1 SEF PE   LC     AD; R 

ORDEM STRIGIFORMES                     

FAMÍLIA TYTONIDAE                     

Tyto furcata coruja-de-igreja X   SEF RO   LC     AD; R 

FAMÍLIA STRIGIDAE                     

Megascops choliba corujinha-do-mato X 1, 2 SEF LM   LC   II AD; R 

Glaucidium brasilianum caburé X 1 SEA; SEF LM; PE   LC   II AD; R 

Athene cunicularia coruja-buraqueira X 1, 2 SEF LM; PE   LC   II AD; R 

ORDEM NYCTIBIIFORMES                     

FAMÍLIA NYCTIBIIDAE                     

Nyctibius griseus mãe-da-lua   1       LC     AD; R 

ORDEM 
CAPRIMULGIFORMES 

                    

FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE                     

Nyctidromus albicollis bacurau   1       LC     AD; R 

Hydropsalis torquata bacurau-tesoura   1, 2       LC     AD; R 

Nyctiphrynus ocellatus bacurau-ocelado   1       LC     AD; R 
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Nome do Táxon Nome Comum 1ª 
campanha 

Referências  Fitofisionomia  Método de 
Amostragem 

MMA IUCN SEMA 
(BA) 

CITES Ocorrência espacial 
e hábito  

Antrostomus rufus joão-corta-pau   1, 2       LC     AD; R 

ORDEM APODIFORMES                     

FAMÍLIA TROCHILIDAE                     

Anopetia gounellei 
rabo-branco-de-cauda-
larga 

X 1 SEF LM; PE; RN   LC   II ED; R 

Phaethornis ruber rabo-branco-rubro   2       LC   II AD; R 

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado X 1 SEF LM; PE   LC   II AD; R 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura X 1, 2 SEA; SEF LM; PE   LC   II AD; R 

Florisuga fusca beija-flor-preto   1       LC   II AD; R 

Anthracothorax nigricollis beija-flor-de-veste-preta   1       LC   II AD; R 

Chrysolampis mosquitus beija-flor-vermelho X 1, 2 SEF LM; PE   LC   II AD; R 

Chlorostilbon lucidus 
besourinho-de-bico-
vermelho 

X 1, 2 SEA; SEF LM; PE   LC   II AD; R 

Amazilia fimbriata 
beija-flor-de-garganta-
verde 

X 2 SEA; SEF PE   LC   II AD; R 

Amazilia versicolor 
beija-flor-de-banda-
branca 

X   SEA; SEF LM; PE   LC     AD; R 

Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul   1       LC   II AD; R 

Heliomaster squamosus 
bico-reto-de-banda-
branca 

  1       LC   II AD; R 

Colibri serrirostris 
beija-flor-de-orelha-
violeta 

  2       LC   II AD; R 

ORDEM CORACIIFORMES                     

FAMÍLIA ALCEDINIDAE                     

Chloroceryle americana 
martim-pescador-
pequeno 

  1       LC     AD; R 

ORDEM GALBULIFORMES                     
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Nome do Táxon Nome Comum 1ª 
campanha 

Referências  Fitofisionomia  Método de 
Amostragem 

MMA IUCN SEMA 
(BA) 

CITES Ocorrência espacial 
e hábito  

FAMÍLIA BUCCONIDAE                     

Nystalus maculatus rapazinho-dos-velhos X 1, 2 SEF RN   LC     AD; R 

ORDEM PICIFORMES                     

FAMÍLIA PICIDAE                     

Picumnus pygmaeus pica-pau-anão-pintado X 1 SEF LM   LC     ED; R 

Veniliornis passerinus picapauzinho-anão X 1 SEF LM; PE   LC     AD; R 

Piculus chrysochloros 
pica-pau-dourado-
escuro 

X 1 SEF PE   LC     AD; R 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo X 1 SEF LM; PE   LC     AD; R 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado X 1, 2 SEA; SEF LM; PE   LC     AD; R 

Celeus flavescens 
pica-pau-de-cabeça-
amarela 

  1       LC     AD; R 

Dryocopus lineatus 
pica-pau-de-banda-
branca 

  1       LC     AD; R 

Melanerpes candidus pica-pau-branco   1       LC     AD; R 

Campephilus melanoleucus 
pica-pau-de-topete-
vermelho 

  1       LC     AD; R 

ORDEM CARIAMIFORMES                     

FAMÍLIA CARIAMIDAE                     

Cariama cristata seriema X 1, 2 SEF PE   LC     AD; R 

ORDEM FALCONIFORMES                     

FAMÍLIA FALCONIDAE                     

Caracara plancus carcará X 1, 2 SEF RO; LM   LC   II AD; R 

Milvago chimachima carrapateiro X 1, 2 SEF RO; PE   LC   II AD; R 

Herpetotheres cachinnans acauã X 1, 2 SEF PE   LC   II AD; R 
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Nome do Táxon Nome Comum 1ª 
campanha 

Referências  Fitofisionomia  Método de 
Amostragem 

MMA IUCN SEMA 
(BA) 

CITES Ocorrência espacial 
e hábito  

Falco sparverius quiriquiri X 1, 2 SEF PE   LC   II AD; R 

Falco femoralis falcão-de-coleira   1       LC   II AD; R 

ORDEM PSITTACIFORMES                     

FAMÍLIA PSITTACIDAE                     

Amazona aestiva papagaio-verdadeiro   1       LC   II AD; R; IN 

Primolius maracana maracanã-verdadeira   1       LC   I AD; R 

Thectocercus acuticaudatus aratinga-de-testa-azul   1       LC   II AD; R 

Eupsitulla cactorum periquito-da-caatinga X 1, 2 SEA; SEF LM; PE; RN; 
RO 

  LC   II ED; R 

Forpus xanthopterygius tuim X 1, 2 SEF LM   LC   II AD; R 

Brotogeris tirica periquito-rico X   SEF LM   LC   II AD; R; IN 

ORDEM PASSERIFORMES                     

FAMÍLIA MELANOPAREIIDAE                     

Melanopareia torquata tapaculo-de-colarinho X   SEF PE   LC     AD; R 

FAMÍLIA THAMNOPHILIDAE                     

Myrmochilus strigilatus tem-farinha-aí X 1, 2 SEF RO; PE   LC     AD; R 

Formicivora melanogaster 
formigueiro-de-barriga-
preta 

X 1, 2 SEA; SEF RO; LM; PE; 
RN 

  LC     AD; R 

Formicivora rufa papa-formiga-vermelho   1       LC     AD; R 

Herpsilochmus sellowi chorozinho-da-caatinga   1, 2       LC     ED; R 

Herpsilochmus atricapillus 
chorozinho-de-chapéu-
preto 

  1       LC     AD; R 

Sakesphorus cristatus choca-do-nordeste X 1, 2 SEF LM; PE; RN   LC     AD; R 

Thamnophilus capistratus 
choca-barrada-do-
nordeste 

X 1, 2 SEF LM; PE   LC     AD; R 
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Nome do Táxon Nome Comum 1ª 
campanha 

Referências  Fitofisionomia  Método de 
Amostragem 

MMA IUCN SEMA 
(BA) 

CITES Ocorrência espacial 
e hábito  

Thamnophilus torquatus choca-de-asa-vermelha   1       LC     AD; R 

Thamnophilus pelzeni choca-do-planalto X 1 SEF LM; PE   LC     AD; R 

Thamnophilus doliatus choca-barrada X   SEF LM; PE   LC     AD; R 

Taraba major choró-boi   1, 2       LC     AD; R 

FAMÍLIA CONOPOPHAGIDAE                     

Conopophaga lineata chupa-dente   1       LC     AD; R 

FAMÍLIA GRALLARIIDAE                     

Hylopezus ochroleucus torom-do-nordeste   1       NT     AD; R 

FAMÍLIA 
DENDROCOLAPTIDAE 

                    

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde   1       LC     AD; R 

Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-do-cerrado X 1, 2 SEF PE; RN   LC     AD; R 

FAMÍLIA FURNARIIDAE                     

Furnarius figulus 
casaca-de-couro-da-
lama 

  1       LC     AD; R 

Furnarius leucopus 
casaca-de-couro-
amarelo 

X   SEF LM   LC     AD; R 

Furnarius rufus joão-de-barro   1, 2       LC     AD; R 

Megaxenops parnaguae bico-virado-da-caatinga   1       LC     ED; R 

Pseudoseisura cristata casaca-de-couro X 1, 2 SEF LM; PE   LC     ED; R 

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau   1       LC     AD; R 

Phacellodomus ruber graveteiro   1       LC     AD; R 

Certhiaxis cinnamomeus curutié   1       LC     AD; R 

Synallaxis hellmayri joão-chique-chique X 1, 2 SEF RN NT NT     ED; R 

Synallaxis frontalis petrim   1, 2       LC     AD; R 
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Nome do Táxon Nome Comum 1ª 
campanha 

Referências  Fitofisionomia  Método de 
Amostragem 

MMA IUCN SEMA 
(BA) 

CITES Ocorrência espacial 
e hábito  

Synallaxis albescens uí-pi   1       LC     AD; R 

Synallaxis spixi joão-teneném   1       LC     AD; R 

Syanallaxis scutata estrelinha-preta   1       LC     AD; R 

Cranioleuca semicinerea joão-de-cabeça-cinza   1       LC     AD; R 

FAMÍLIA TITYRIDAE                     

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto   1       LC     AD; R 

FAMÍLIA 
RHYNCHOCYCLIDAE 

                    

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio X 1, 2 SEA; SEF LM; PE   LC     AD; R 

Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo X 1 SEF LM; PE   LC     AD; R 

Hemitriccus margaritaceiventer 
sebinho-de-olho-de-
ouro 

X 1, 2 SEA; SEF RO; LM; PE; 
RN 

  LC     AD; R 

FAMÍLIA TYRANNIDAE                     

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro   1       LC     AD; R 

Stigmatura budytoides alegrinho-balança-rabo   1       LC     AD; R 

Stigmatura napensis papa-moscas-do-sertão   1, 2       LC     AD; R 

Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu X   SEF LM; PE   LC     AD; R 

Euscarthmus meloryphus barulhento   1, 2       LC     AD; R 

Camptostoma obsoletum risadinha X 1, 2 SEF PE   LC     AD; R 

Elaenia flavogaster 
guaracava-de-barriga-
amarela 

  1       LC     AD; R 

Elaenia cristata 
guaracava-de-topete-
uniforme 

X 1, 2 SEF PE   LC     AD; R 

Suiriri suiriri suiriri-cinzento   1       LC     AD; R 

Serpophaga subcristata alegrinho   1       LC     AD; R 
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Nome do Táxon Nome Comum 1ª 
campanha 

Referências  Fitofisionomia  Método de 
Amostragem 

MMA IUCN SEMA 
(BA) 

CITES Ocorrência espacial 
e hábito  

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata   1, 2       LC     AD; R 

Myiarchus swainsoni irré X 1, 2 SEA; SEF LM; PE   LC     AD; R 

Myiarchus ferox maria-cavaleira   1       LC     AD; R 

Myiarchus tyrannulus 
maria-cavaleira-de-
rabo-enferrujado 

X 1 SEA; SEF PE   LC     AD; R 

Casiornis fuscus caneleiro-enxofre X 1 SEF LM   LC     AD; R 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi   1, 2       LC     AD; R 

Philohydor lictor bentevizinho-do-brejo   1       LC     AD; R 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro   1       LC     AD; R 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado   1       LC     AD; R; MR  

Megarhynchus pitangua neinei   1, 2       LC     AD; R 

Myiozetetes similis bentevizinho   1       LC     AD; R 

Tyrannus melancholicus suiriri   1, 2       LC     AD; R; MR 

Empidonomus varius peitica   1       LC     AD; R 

Myiophobus fasciatus filipe   1       LC     AD; R 

Sublegatus modestus guaracava-modesta   1       LC     AD; R 

Phaeomyias murina bagageiro   1, 2       LC     AD; R 

Fluvicola albiventer 
lavadeira-de-cara-
branca 

  1       LC     AD; R 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada   1       LC     AD; R 

Arundinicola leucocephala freirinha   1       LC     AD; R 

Xolmis irupero noivinha   1       LC     AD; R 

FAMÍLIA VIREONIDAE                     

Cyclarhis gujanensis pitiguari X 1, 2 SEF PE   LC     AD; R 
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Nome do Táxon Nome Comum 1ª 
campanha 

Referências  Fitofisionomia  Método de 
Amostragem 

MMA IUCN SEMA 
(BA) 

CITES Ocorrência espacial 
e hábito  

Vireo chivi juruviara   1       LC     AD; R; MR  

Hylophilus amaurocephalus vite-vite-de-olho-cinza X 1 SEA; SEF LM; PE   LC     AD; R 

FAMÍLIA CORVIDAE                     

Cyanocorax cyanopogon gralha-cancã X 1, 2 SEA; SEF RO; LM; PE   LC     AD; R 

FAMÍLIA HIRUNDINIDAE                     

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora   1       LC     AD; R 

Progne tapera andorinha-do-campo   1       LC     AD; R 

FAMÍLIA TROGLODYTIDAE                     

Troglodytes musculus corruíra   1, 2       LC     AD; R 

Campylorhynchus turdinus catatau   1       LC     AD; R 

Pheugopedius genibarbis garrinchão-pai-avô   1       LC     AD; R 

Cantorchilus leucotis 
garrinchão-de-barriga-
vermelha 

  1       LC     AD; R 

Cantorchilus longirostris 
garrinchão-de-bico-
grande 

  1       LC     AD; R 

FAMÍLIA POLIOPTILIDAE                     

Polioptila plumbea 
balança-rabo-de-
chapéu-preto 

X 1, 2 SEA; SEF RO; LM; PE   LC     AD; R 

FAMÍLIA TURDIDAE                     

Turdus leucomelas sabiá-do-barranco   1, 2       LC     AD; R 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira   1, 2       LC     AD; R 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca   1, 2       LC     M; R; AD; MR 

FAMÍLIA MIMIDAE                     

Mimus saturninus sabiá-do-campo X 1, 2 SEA; SEF LM; PE   LC     AD; R 

FAMÍLIA PASSERELLIDAE                     
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Nome do Táxon Nome Comum 1ª 
campanha 

Referências  Fitofisionomia  Método de 
Amostragem 

MMA IUCN SEMA 
(BA) 

CITES Ocorrência espacial 
e hábito  

Zonotrichia capensis tico-tico X 1, 2 SEA; SEF LM; PE   LC     AD; R 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo   1       LC     AD; R 

FAMÍLIA ICTERIDAE                     

Icterus pyrrhopterus encontro   1       LC     AD; R 

Icterus jamacaii corrupião X 1, 2 SEA; SEF LM; PE   LC     EN; R 

Icterus cayanensis inhapim X   SEF LM   LC     AD; R 

Gnorimopsar chopi graúna   1       LC     AD; R 

Chrysomus ruficapillus garibaldi   1       LC     AD; R 

Agelaioides fringillarius asa-de-telha-pálido   1       LC     ED; R 

Molothrus bonariensis vira-bosta   1       LC     AD; R 

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul   1       LC     AD; R 

Procacicus solitarius iraúna-de-bico-branco X   SEF LM; PE   LC     AD; R 

FAMÍLIA THRAUPIDAE                     

Dacnis cayana saí-azul X 1 SEF PE   LC     AD; R 

Compsothraupis loricata tiê-caburé   1, 2       LC     AD; R 

Coereba flaveola cambacica X 1, 2 SEF LM; PE; RN   LC     AD; R 

Saltatricula atricollis bico-de-pimenta X 1 SEA; SEF LM; PE   LC     AD; R 

Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro X 1, 2 SEF RN   LC     AD; R 

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto   2       LC     AD; R 

Thlypopsis sordida saí-canário X 1 SEA; SEF PE   LC     AD; R 

Cypsnagra hirundinacea bandoleta   1       LC     AD; R 

Tachyphonus rufus pipira-preta X 1, 2 SEA; SEF LM; PE; RN   LC     AD; R 

Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza X 1, 2 SEA; SEF LM; PE; RN   LC     AD; R 
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Nome do Táxon Nome Comum 1ª 
campanha 

Referências  Fitofisionomia  Método de 
Amostragem 

MMA IUCN SEMA 
(BA) 

CITES Ocorrência espacial 
e hábito  

Ramphocelus carbo pipira-vermelha X   SEF LM   LC     AD; R 

Tangara sayaca sanhaçu-cinzento   1, 2       LC     AD; R 

Tangara palmarum sanhaçu-do-coqueiro   1       LC     AD; R 

Tangara cayana saíra-amarela   1, 2       LC     AD; R 

Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo   1       LC     AD; R 

Paroaria dominicana cardeal-do-nordeste X 1, 2 SEF LM; PE   LC     ED; R 

Sicalis flaveola 
canário-da-terra-
verdadeiro 

  1       LC     AD; R 

Volatinia jacarina tiziu X 1, 2 SEF PE   LC     AD; R 

Sporophila nigricollis baiano X 1 SEF LM; PE   LC     AD; R 

FAMÍLIA CARDINALIDAE                     

Cyanoloxia brissonii azulão X 1 SEF LM; PE; RN   LC     AD; R 

FAMÍLIA FRINGILLIDAE                     

Euphonia chlorotica fim-fim X 1, 2 SEA; SEF LM; PE   LC     AD; R 
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1.1.2 -  Comparação com as etapas anteriores 

A primeira campanha de monitoramento da avifauna gerou uma riqueza de 81 espécies, destas 52 

foram comuns às registradas no EIA/RIMA do empreendimento (n = 85), correspondendo a 61,2% da 

riqueza até então registrada para a região (MILLENIUM Wind/CH2MHILL, 2013). Este valor pode ser 

considerado bastante expressivo para uma primeira campanha de amostragem, visto que a riqueza 

presente no EIA foi obtida em três campanhas de amostragem, incluindo campanhas em diferentes 

estações do ano (seca e chuvosa) contemplando a sazonalidade presente no bioma Caatinga. Dentre 

as espécies presentes no EIA e não registradas, são encontradas principalmente espécies ameaçadas 

de grande porte, como Penelope jacucaca (jacucaca), espécies de hábitos noturnos, como as da 

Ordem Caprimulgiformes, migrantes, como Coccyzus melacoryphus (papa-lagarta-acanelado) e 

comuns em áreas abertas e antropizadas, como Tyrannus melancholicus (suiriri) e Pitangus 

sulphuratus (bem-te-vi). A ausência dessas espécies pode ser reflexo da sazonalidade do ambiente, da 

escolha dos pontos de amostragem, dos quais privilegiou-se aqueles que aparentemente se encontram 

em melhor estado de conservação e/ou dos primeiros impactos do empreendimento. 

Comparando-se a riqueza registrada (81 espécies) com um segundo estudo na região (MILLENIUM 

WIND/PAPYRUS, 2015), realizado dois anos após o EIA/RIMA, notou-se que apenas 37,1% da riqueza 

foi similar (68 espécies de um total de 183). Importante ressaltar que o estudo da Millenium 

Wind/Papyrus (2015) contou com quatro campanhas de amostragens e os mesmos métodos que estão 

sendo utilizados neste monitoramento. Com isso, espera-se um aumento na riqueza com a realização 

das próximas campanhas. 

 

1.1.3 -  Suficiência Amostral – Curva do Coletor (Curva de Rarefação) e Riqueza estimada 

Foi registrado 35% (71 spp. em 201) das espécies de aves de potencial ocorrência para a área do 

empreendimento durante a primeira campanha de monitoramento, além de 10 espécies não listadas 

nos dados secundários. Esse valor pode ser considerado baixo quando comparado à potencialidade da 

área e, de fato, ao se analisar a curva de rarefação estimada, utilizando-se os métodos de captura com 

rede de neblina, Lista de Mackinnon e Pontos de Escuta, uma vez que a curva não atingiu a assíntota 

(Figura 6-2 ). Este fato indica que o esforço realizado ainda não foi suficiente para se amostrar de 

forma satisfatória toda a avifauna, e que é necessária a realização de mais campanhas. De fato, esta é 

apenas a primeira campanha de monitoramento, e adições devem ocorrer nas campanhas posteriores. 

Um grande número de variáveis influencia na detecção das aves, como, por exemplo, a sazonalidade, 

que impõe deslocamentos/migrações em pequena escala, nos quais os indivíduos se deslocam em 

busca de recurso alimentar e água, principalmente na estação seca (OLMOS et al., 2005, RUIZ-

ESPARZA et al., 2012) ou para se reproduzir; a heterogeneidade de hábitats (conjunto de 

fitofisionomias), que permite a coexistência das espécies (EVANS et al., 2008); e a densidade, medida 

não estática, no qual espécies raras possuem no geral baixas densidades, o que pode dificultar sua 
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detecção. Estudos tem enfatizado que a estabilidade da curva para a avifauna deve ter no mínimo 200 

h de observação (WILLIS & ONIKI, 1981; WATSON, 2010) e que mesmo assim, a estabilidade é difícil 

de ser atingida (LYRA-NEVES et al., 2012; LAS-CASAS et al., 2012). No presente estudo, até o 

momento, apenas 30,6 h de observações foram realizadas. 

 

 

Figura 6-2 – Curva de rarefação de espécies da avifauna registradas por meio dos métodos de captura 
com redes de neblina, Listas de Mackinnon e Pontos de Escuta durante a primeira campanha de 

monitoramento da avifauna do Complexo Eólico Serra da Babilônia, BA (julho de 2017). IC denota 95%. 

 

1.1.4 -  Sucesso Amostral 

Foram realizadas 13 Listas de Mackinnon, 40 pontos de escuta e 20h de captura com redes de neblina, 

que culminaram no registro de 415 indivíduos. Com relação à vegetação, a riqueza registrada foi maior 

na fitofisionomia de Savana Estépica Florestada, com o registro de 76 espécies, enquanto 31 espécies 

foram registradas na Savana Estépica Arborizada. Importante ressaltar que o número menor de 

espécies na Savana Estépica Arborizada pode ser reflexo do menor número de unidades amostrais 

alocadas nesta fitofisionomia, que foi amostrada apenas na AID (fora da ADA). Embora com menor 

riqueza, foi apenas nesta fitofisionomia onde houve o registro da espécie Zenaida auriculata (avoante), 

espécie gregária que realiza migração em escala regional.  

Analisando-se os dados de sucesso amostral entre ADA e AID, nota-se que a riqueza foi maior na AID 

(58 espécies) em comparação com a ADA (54 espécies). Durante esta campanha, foi empregado maior 

esforço amostral na AID, que apresenta as fitofisionomias de Savana Estépica Florestada e Savana 

Estépica Arborizada, enquanto que a ADA apresenta apenas a fitofisionomia de Savana Estépica 

Florestada. Na AID há duas fitofisionomias que, teoricamente, podem englobar assembleias diferentes 

de aves por possuir características bióticas distintas. A fitofisionomia Savana Estépica Florestada é 
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estruturalmente mais complexa, ou seja, a estrutura vegetacional contempla um maior número de 

microhábitats, o que permite a coexistência de um maior número de espécies (TEWS et al., 2003). De 

fato, foram registradas mais espécies nesta fitofisionomia. 

A similaridade entre as duas áreas (ADA e AID), medida pelo Índice de Jaccard, foi baixa (ISj = 1,72), 

consequência do grande número de espécies exclusivas registradas em cada uma das áreas (ADA com 

21 e AID com 25 espécies) (Quadro 6-2). Este resultado reforça a importância do mosaico vegetacional 

presente na área para a elevada riqueza. Porem, vale ressaltar que trata-se de um resultado preliminar, 

sendo a realidade melhor refletida com o acúmulo de dados gerados no decorrer do monitoramento. 

 

Quadro 6-2 - Espécies exclusivas da Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta (AID), 
registradas durante a primeira campanha de monitoramento da avifauna do Complexo Eólico Serra da 
Babilônia, BA (julho 2017). 

Área Diretamente Afetada (ADA) Área de Influência Direta (AID) 

Brotogeris tirica Athene cunicularia 

Camptostoma obsoletum Caracara plancus 

Casiornis fuscus Cathartes burrovianus 

Chrysolampis mosquitus Chlorostilbon lucidus 

Cnemotriccus fuscatus Colaptes melanochloros 

Colaptes campestris Columbina talpacoti 

Crotophaga ani Crypturellus tataupa 

Dacnis cayana Cyclarhis gujanensis 

Falco sparverius Elaenia cristata 

Furnarius leucopus Forpus xanthopterygius 

Megascops choliba Herpetotheres cachinnans 

Melanopareia torquata Icterus cayanensis 

Milvago chimachima Leptotila verreauxi 

Nothura maculosa Myiarchus swainsoni 

Nystalus maculatus Myrmorchilus strigilatus 

Pseudoseisura cristata Phaethornis pretrei 

Rupornis magnirostris Piculus chrysochloros 

Saltator similis Picumnus pygmaeus 

Synallaxis hellmayri Procacicus solitarius 

Tapera naevia Ramphocelus carbo 

Volatinia jacarina Saltatricula atricollis 

 Thamnophilus doliatus 

 Thlypopsis sordida 

 Zenaida auriculata 

 Zonotrichia capensis 

 

Comparando-se os métodos utilizados, independente da área amostrada (ADA ou AID), o sucesso 

amostral (em riqueza) obtido pelo método de Lista de Mackinnon (54 espécies, sucesso amostral = 

6,75) foi maior do que pelo método de Pontos de Escuta (66 espécies, sucesso amostral = 0,16) que, 

por sua vez, foi maior do que o método de captura com redes de neblina (13 espécies, sucesso 

amostral = 0,065). O maior sucesso amostral pelo método de Lista de Mackinnon é esperado, visto que 

este método é bastante flexível em suas propriedades (RIBON, 2010), não se limitando a uma área, 
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tempo ou velocidade de caminhada (características presente nos Pontos de Escuta) permitindo, por 

exemplo, que o ornitólogo mude de rota para que possa detectar mais espécies. O maior sucesso do 

método de Lista de Mackinnon, quando comparado com outros métodos, também foi observado em 

outra área da Caatinga por Nobrega (2014) e para uma área em Mata Atlântica por Cavarzere et al. 

(2012). Vale ressaltar que, embora tenha tido o menor sucesso amostral, o método de redes de neblina 

é essencial para se detectar espécies de baixas densidades ou raras. Por exemplo, a espécie 

endêmica da caatinga e quase ameaçada Synallaxis hellmayri (joão-chique-chique) foi detectada 

apenas por este método. Adicionalmente e de forma complementar, duas espécies (Tyto furcata – 

coruja de igreja e Guira guira – anu-branco) foram registradas ocasionalmente, fora dos métodos 

sistemáticos empregados. 

Ao se analisar o sucesso amostral dos métodos entre as áreas amostradas, ADA e AID, nota-se que 

um método se sobressaiu aos outros para o registro das espécies, sendo no geral o método de Lista de 

Mackinnon o melhor para o sucesso de captura (Quadro 6-3). O sucesso do método de Lista de 

Mackinnon foi maior na AID do que na ADA (0,33 e 0,21, respectivamente), enquanto os métodos de 

rede de neblina e Pontos de Escuta mostraram-se mais eficientes para a ADA (0,17 e 0,67, 

respectivamente) do que para AID (0,08 e 0,64, respectivamente). Esse resultado indica que a 

detecção na AID tende a ser um pouco mais demorada, possivelmente refletindo as pressões 

antrópicas em andamento na área. Reforça ainda essa explicação o fato da captura com redes de 

neblina, cujo método de captura e registro de espécies é mais seletivo e silencioso, ter tido um elevado 

sucesso de captura na ADA.  

Quadro 6-3 - Sucesso de captura (número de indivíduos registrados/esforço amostral) por área de 
amostragem (ADA e AID) durante a primeira campanha de monitoramento da avifauna do Complexo Eólico 

Serra da Babilônia, BA (julho/2017). 

Métodos de amostragem 

ADA AID 

Número de 
indivíduos 

Sucesso de 
captura 

Número de 
indivíduos 

Sucesso de 
captura 

Lista de Mackinnon (ind/min) 50 0,21 80 0,33 

Ponto de Escuta (ind/min) 80 0,67 180 0,64 

Rede de neblina (ind/ h*rede) 17 0,17 8 0,08 

Total do Estudo 147  268  

 

O método de redes de neblina capturou um total de 25 indivíduos. A taxa de captura total foi 0,125 

ind/h*rede, sendo 0,17 ind/h*rede na ADA e 0,08 ind/h*rede na AID. As espécies mais capturadas 

apresentaram valores similares: Hemitriccus margaritaceiventer (sebinho-de-olho-de-ouro), 

Coryphospingus pileatus (tico-tico-rei-cinza) e Sakesphorus cristatus (choca-do-nordeste), com três 

indivíduos cada na ADA, e Cyanoloxia brissonii (azulão), com quatro indivíduos na AID. 

Coryphospingus pileatus (tico-tico-rei-cinza) e H. margaritaceiventer (sebinho-de-olho-de-ouro) foram 

também as espécies mais capturadas em outro estudo realizado na Caatinga da Bahia (ROOS et al., 

2006), o que corrobora a evidência da elevada abundância destas espécies no bioma. Hemitriccus 

margaritaceiventer (sebinho-de-olho-de-ouro) e Sakesphorus cristatus (choca-do-nordeste) habitam o 

sub-bosque das áreas florestadas e forrageiam cautelosamente e silenciosamente em busca de 
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insetos, vasculhando a vegetação (ROBINSON & HOLMES, 1982). Esse comportamento, associado à 

sua prevalência no sub-bosque, pode ter facilitado as suas capturas, uma vez que o método de 

amostragem por redes de neblina é voltado para captura de espécies que ocorrem em sub-bosque. Já 

C. pileatus (tico-tico-rei-cinza) habita bordas de mata e áreas mais abertas da Caatinga e se alimenta 

preferencialmente de sementes, embora outros recursos também sejam encontrados em sua dieta 

(SICK, 1997). Cyanoloxia brissonii (azulão) se alimenta também de sementes, flores e é encontrado no 

sub-bosque de matas secas (BREWER, 2017). É uma das principais espécies alvo do comércio ilegal 

no Nordeste brasileiro (ARAUJO et al., 2010). 

A diversidade de espécies foi semelhante entre a ADA e a AID (Quadro 6-4). O valor encontrado para 

as duas áreas é semelhante ao encontrado em outros estudos na Caatinga, como, por exemplo, o 

desenvolvido por Farias (2007) em quatro áreas em Pernambuco (valores de índice de Shannon entre 

H’=3,4 e 3,9) e por Araújo & Rodrigues (2011) em Alagoas (índice de Shannon de H’=3,7). Importante 

ressaltar que, nesses estudos, os autores realizaram mais de uma amostragem, enquanto, no presente 

monitoramento, foi encontrado resultado similar já na primeira campanha, tal fato sugere que a região 

de implantação do empreendimento apresenta elevada diversidade para avifauna. Valores elevados no 

índice de Shannon indicam expressiva riqueza e, embora a diversidade se mostre elevada e similar 

entre as áreas (ADA e AID), a equitabilidade revelou haver pequenas diferenças entre as duas áreas. A 

AID possui maior abundância e quantidades mais similares entre as espécies, estando em equilíbrio 

(valor de equitabilidade mais próximo de 1). Isto significa que não há uma dominância na abundância 

de muitas espécies e sim que estas possuem abundâncias similares. 

Quadro 6-4 - Indicadores ecológicos por área de influência obtidos na primeira campanha de 
monitoramento da avifauna na área do Complexo Eólico Serra da Babilônia, BA. Dados obtidos em 

julho/2017.  

Indicador ADA AID 

Riqueza 54 58 

Abundância 147 268 

Shannon (H') 3,50 3,60 

Equitabilidade (J) 0,87 0,88 

Dominância 0,95 0,95 

 

A abundância das espécies também pode ser evidenciada por meio do Índice Pontual de Abundância. 

As espécies mais abundantes foram similares, tanto na ADA quanto na AID (Figura 6-3 e Figura 6-4), 

mas em posições diferentes. Eupsitulla cactorum (periquito-da-caatinga) pertence à família Psittacidae, 

foi a espécie mais abundante na AID, é endêmica da Caatinga e vive aos pares, podendo ser registrada 

também em bandos. É observada com frequência em áreas abertas de locais áridos, onde se alimenta 

de frutos e flores (COLAR & BOESMAN, 2017). Formicivora melanogaster (formigueiro-de-barriga-

preta) pertence à família Thamnophilidae, foi a espécie mais abundante na ADA, é considerada 

sensível à fragmentação florestal (STOUFFER & BIERREGAARD, 1995), se alimenta de artrópodes e 

habita o sub-bosque. Coryphospingus pileatus (tico-tico-rei-cinza) e Polioptila plumbea (balança-rabo-
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de-chapéu-preto) são espécies que habitam diversificados hábitats, desde áreas abertas e antropizadas 

até bordas de matas. As duas espécies são observadas aos pares ou em pequenos grupos. 

Coryphospingus pileatus se alimenta de sementes e P. plumbea, de insetos (SICK, 1997). Por fim, 

Cyanocorax cyanopogon (gralha-cancã), espécie observada em grupos, habita áreas secas e abertas, 

desde interior das matas até áreas antropizadas, e possui dieta onívora (frutas, insetos, outros 

vertebrados, ovos) (dos ANJOS, 2017). 

 

Figura 6-3 - Índice Pontual de Abundância de espécies da avifauna registradas na Área Diretamente 
Afetada (ADA) durante a primeira campanha de monitoramento do Complexo Eólico Serra da Babilônia, 

BA (julho de 2017). 

 

Figura 6-4 - Índice Pontual de Abundância de espécies da avifauna registradas na Área de Influência 
Direta (AID) durante a primeira campanha de monitoramento do Complexo Eólico Serra da Babilônia, BA 

(julho de 2017). 

O índice de Frequência de Listas (IFL) indicou que as espécies que foram consideradas mais 

abundantes pelo método de Pontos de Escuta, também estavam presentes como as mais frequentes, 
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tanto na ADA quanto na AID (Figura 6-5 e Figura 6-6). Na AID, merece destaque a elevada frequência 

de Formicivora melanogaster (presente em todas as listas). 

 
Figura 6-5 - Índice de Frequência de Listas de espécies da avifauna registradas na Área de Influência 

Direta (AID) durante a primeira campanha de monitoramento do Complexo Eólico Serra da Babilônia, BA 
(julho de 2017). 

 

Figura 6-6 - Índice de Frequência de Listas de espécies da avifauna registradas na Área Diretamente 
afetada (ADA) durante a primeira campanha de monitoramento do Complexo Eólico Serra da Babilônia, 

BA (julho de 2017). 

1.1.5 -  Espécies Ameaçadas, Raras, Endêmicas e Novos Registros 

Apenas uma espécie considerada como quase-ameaçada (NT) na lista global (IUCN 2017) foi 

registrada nesta primeira campanha de monitoramento da avifauna: Synallaxis hellmayri (joão-chique-
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chique), capturada na ADA, próximo a L2. Essa espécie pertence à família Furnariidae e encontra-se 

quase ameaçada devido à sua distribuição geográfica restrita (IUCN, 2017). Trata-se de um táxon 

endêmico da Caatinga e pouco se sabe sobre a biologia da espécie. 

Embora não registrados durante esta primeira campanha, de acordo com a lista dos estudos 

anteriormente realizados na área do empreendimento, há mais duas espécies consideradas 

ameaçadas e três classificadas como quase ameaçadas na lista global (IUCN, 2017), nacional (MMA, 

2014) ou regional (SEMA, 2017), listadas no Quadro 6-5. 

Quadro 6-5 - Espécies registradas na área de influência do Complexo Eólico Serra da Babilônia, 
classificadas, com algum grau de ameaça, nas listas nacional, global ou regional de espécies ameaçadas 
de extinção.  

Nome do Táxon Nome Comum Área de 
Influência 

Referências 
(Dados 

Secundários) 
MMA IUCN 

SEMA  
(BA) 

Rhea americana ema  1, 2   NT   

Crypturellus noctivagus jaó-do-sul  1, 2   NT VU 

Penelope jacucaca jacucaca  1, 2 VU VU VU 

Hylopezus ochroleucus torom-do-nordeste  2   NT   

Synallaxis hellmayri joão-chique-chique ADA 1, 2 NT NT   

 

Dentre as espécies endêmicas do bioma Caatinga, foram registradas, nesta primeira campanha de 

monitoramento da avifauna, 11 espécies (Quadro 6-6).  

Quadro 6-6 - Lista das espécies endêmicas registradas durante a primeira campanha de monitoramento da 
avifauna do Complexo Eólico Serra da Babilônia (julho/2017). 

Legenda: Área de Influência Direta – AID e Área Diretamente Afetada - ADA 

Nome do Táxon Nome Comum Área de Influência 

Anopetia gounellei rabo-branco-de-cauda-larga ADA; AID 

Picumnus pygmaeus pica-pau-anão-pintado AID 

Eupsitulla cactorum periquito-da-caatinga ADA; AID 

Myrmorchilus strigilatus tem-farinha-aí AID 

Pseudoseisura cristata casaca-de-couro ADA 

Cyanocorax cyanopogon gralha-cancã ADA; AID 

Icterus jamacaii corrupião ADA; AID 

Paroaria dominicana cardeal-do-nordeste ADA; AID 

Synallaxis hellmayri joão-chique-chique ADA 

Sakesphorus cristatus choca-do-nordeste ADA; AID 

Thamnophilus capistratus choca-barrada-do-nordeste ADA; AID 

 

Com relação aos novos registros, 10 espécies foram adicionadas à lista de aves de potencial 

ocorrência na área do Complexo Eólico Serra da Babilônia. São elas: Tyto furcata (suindara), Amazilia 

versicolor (beija-flor-da-banda-branca), Brotogeris tirica (periquito-rico), Melanopareia torquata 

(tapaculo-de-colarinho), Thamnophilus doliatus (choca-barrada), Furnarius leucopus (casaca-de-couro-

amarelo), Cnemotriccus fuscatus (guaracavuçu), Icterus cayanensis (inhapim), Procacicus solitarius 
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(iraúna-de-bico-branco) e Ramphocelus carbo (pipira-vermelha). Todas as espécies adicionadas 

possuem distribuição ampla no Brasil (SIGRIST, 2009). 

1.1.6 -  Espécies Bioindicadoras de Qualidade Ambiental 

Qualquer empreendimento causa algum tipo de impacto e, dependendo do nível, este impacto pode 

afetar a sobrevivência de algumas espécies, principalmente aquelas de baixa mobilidade. Algumas 

espécies, como, por exemplo, as altamente sensíveis a distúrbios antrópicos são as primeiras a 

desaparecerem frente aos distúrbios, enquanto outras não se mostram tão afetadas (em termos de 

abundância e tamanho populacional) (STOTZ et al., 1996). Na área do Complexo Eólico Serra da 

Babilônia não foram registradas espécies altamente sensíveis a distúrbios antrópicos. Entretanto, foram 

registradas 23 espécies de sensibilidade mediana, 15 delas ocorrendo na ADA e 18 na AID (Quadro 

6-7). 

Quadro 6-7 - Lista das espécies de sensibilidade mediana registradas durante a primeira campanha de 
monitoramento da avifauna do Complexo Eólico Serra da Babilônia (julho/2017). 

Legenda: Área de Influência Direta – AID e Área Diretamente Afetada - ADA 

Nome do Táxon Nome Comum Área de Influência 

Athene cunicularia coruja-buraqueira AID 

Cariama cristata seriema ADA; AID 

Casiornis fuscus caneleiro-enxofre ADA 

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha ADA; AID 

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela AID 

Cyanocorax cyanopogon gralha-cancã ADA; AID 

Cyanoloxia brissonii azulão ADA; AID 

Eupsitulla cactorum periquito-da-caatinga ADA; AID 

Formicivora melanogaster formigueiro-de-barriga-preta ADA; AID 

Hemitriccus margaritaceiventer sebinho-de-olho-de-ouro ADA; AID 

Hylophilus amaurocephalus vite-vite-de-olho-cinza ADA; AID 

Icterus cayanensis inhapim AID 

Lepidocolapes angustirostris arapaçu-do-cerrado ADA; AID 

Melanopareia torquata tapaculo-de-colarinho ADA 

Myrmochilus strigilatus tem-farinha-aí AID 

Nystalus maculatus rapazinho-dos-velhos ADA 

Piculus chrysochloros pica-pau-dourado-escuro AID 

Picumnus pygmaeus pica-pau-anão-pintado AID 

Polioptila plumbea balança-rabo-de-chapéu-preto AID 

Pseudoseisura cristata casaca-de-couro ADA 

Sakesphorus cristatus choca-do-nordeste ADA; AID 

Saltatricula atricollis bico-de-pimenta AID 

Synalaxis hellmayri joão-chique-chique ADA 

 

1.1.7 -  Espécies de Importância Econômica e Cinegética 

A Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo 

de Extinção (CITES, 2017) foi criada como um acordo entre governos, com a finalidade de garantir que 
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o comércio internacional de espécies de fauna e flora não ameace a sobrevivência das mesmas. A 

CITES regulamenta a importação, exportação e reexportação de espécies de animais e plantas, por 

meio da emissão de licenças e certificados. De modo a se orientar quais espécies atualmente possuem 

abundância menor, distribuição restrita, entre outros requisitos, a CITES categorizou as espécies de 

fauna e flora em três Apêndices. O Apêndice I lista todas as espécies ameaçadas de extinção que são 

ou possam ser afetadas pelo comércio. O Apêndice II lista todas as espécies que, apesar de não 

estarem atualmente ameaçadas de extinção, podem chegar a esta situação em função da livre 

comercialização. É o caso, por exemplo, de espécies das famílias Rheidae, Tinamidae, Anhimidae, 

Psittacidae, Falconidae, Accipitridae, Strigidae, Trochilidae e Ramphastidae. Já o Apêndice III lista as 

espécies que necessitam de algum tipo de regulamentação que impeça ou restrinja sua exploração, 

como as espécies da família Anatidae, por exemplo. 

Por meio dos dados primários, para a área de estudo do empreendimento, estão listadas 18 espécies 

no apêndice II da CITES (2017). O Apêndice II lista as espécies que podem vir a se tornar ameaçadas 

de extinção devido à livre comercialização. Deste total, 12 espécies foram registradas na ADA, 

enquanto 12 foram registradas na AID (Quadro 6-8). 

Quadro 6-8 - Espécies presentes na lista da CITES (2017) registradas durante a primeira campanha de 
monitoramento da avifauna na área do Complexo Eólico Serra da Babilônia (BA) e seus respectivos 

Apêndices. Dados obtidos em julho de 2017. 

Legenda: Área de Influência Direta – AID e Área Diretamente Afetada – ADA. Apêndice II - lista todas as espécies que, apesar de não estarem 

atualmente ameaçadas de extinção, podem chegar a esta situação em função da livre comercialização;  

Nome do táxon Nome comum Área de Influência CITES 

Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde ADA; AID II 

Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca ADA; AID II 

Anopetia gounellei rabo-branco-de-cauda-larga ADA; AID II 

Athene cunicularia coruja-buraqueira AIA II 

Eupsitulla cactorum periquito-da-caatinga ADA; AID II 

Brotogeris tirica periquito-rico ADA II 

Caracara plancus carcará AID II 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermellho AID II 

Chrysolampis mosquitus beija-flor-vermelho ADA II 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura ADA; AID II 

Falco sparverius quiriquiri ADA II 

Forpus xanthopterigius tuim AID II 

Glaucidium brasilianum caburé ADA; AID II 

Herpetotheres cachinnans acauã AID II 

Megascops choliba corujinha-do-mato ADA II 

Milvago chimachima carrapateiro ADA II 

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado  AID II 

Rupornis magnirostris gavião-carijó ADA II 

 

Apesar de não incluída na lista da CITES a avoante, Zenaida auriculata, é importante fonte de caça 

para as populações humanas nordestinas, sendo abatida em grande número durante os deslocamentos 

sazonais da espécie, que é um migrante regional e desloca-se em bando na Caatinga brasileira. 
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1.1.8 -  Espécies Potencialmente Invasoras, Oportunistas ou de Risco Epidemiológico, 

Incluindo as Domésticas 

Introduções/solturas de espécies exóticas são, no geral, provocadas por ação humana (LEVINE et al., 

2003; SIMBERLOFF et al., 2013). Uma vez introduzidas, algumas espécies possuem alta plasticidade 

de adaptação e conseguem, nestas novas áreas, desenvolver uma população auto-sustentável, ou 

seja, não necessitam mais do aporte de indivíduos da sua região nativa para sobreviver (WILLIAMSON 

& FITTER, 2006). Essas espécies podem então atingir o status de invasora quando sua população, 

além de se estabelecer na nova localidade, consegue ampliar sua ocorrência, passando a exercer 

dominância sobre ambientes naturais, ameaçando ecossistemas e espécies nativas (ZILLER et al., 

2007). 

De acordo com o Instituto Hórus (2017) são reconhecidas 13 espécies de aves invasoras. Destas, 

apenas uma foi registrada na área do empreendimento. Brotogeris tirica (periquito-rico) pertence à 

família Psittacidae e vive desde áreas florestadas (dossel) até áreas abertas e antropizadas, sempre 

aos pares ou em bandos. É típica da Mata Atlântica e tem expandido sua distribuição para o interior do 

Brasil (RIDGELY et al., 2015). Apesar de não haver estudos ou evidências que comprovem o caráter 

invasor dessa espécie na área do Complexo Eólico Serra da Babilônia, é importante acompanhar, ao 

longo do período de implantação do empreendimento, se há alteração na abundância na população 

dessa espécie. 

 

1.1.9 -  Espécies Migratórias 

Conceitua-se migração o processo de deslocamento contínuo e sazonal de populações de uma espécie 

que, no geral, se deslocam de sítios de alimentação para sítios de reprodução, retornando para os 

locais de origem após um período pré-determinado (NEWTON 2008; CORNELL UNIVERSITY 2014). 

No geral, essas migrações atravessam países e/ou continentes. De acordo com o Centro de Estudos e 

Conservação das Aves Brasileiras (CEMAVE), o Brasil possui cerca de 197 espécies que realizam 

migrações (CEMAVE, 2016). O Complexo Eólico Serra da Babilônia encontra-se próximo a Rota 

Migratória do Nordeste, que se inicia na Baía de São Marcos (MA) e no Delta do Parnaíba (PI), 

seguindo pelo interior do Nordeste até a costa da Bahia (CEMAVE, 2016). 

Durante a primeira campanha de monitoramento da avifauna no Complexo Eólico Serra da Babilônia 

não foram registradas espécies que realizam longas migrações (neárticas ou austrais) pela Rota 

Migratória do Nordeste. Espécies que realizam longas migrações também não foram registradas nos 

dados secundários (MILLENIUM WIND/PAPYRUS, 2015; MILLENIUM WIND/CH2NHILL, 2013). 

Entretanto, importante ressaltar que foi registrada uma espécie que realiza migração em escala 

regional, ou seja, dentro de nosso próprio país. Trata-se da pomba Zenaida auriculata (avoante), 
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registrada na AID, que realiza migrações em bandos de indivíduos pela Caatinga em resposta ao ciclo 

das chuvas (AZEVEDO-JUNIOR & ANTAS, 1990). Devido ao hábito de deslocamento gregário, esta 

espécie é potencialmente vulnerável à operação do empreendimento, sendo importante 

acompanhamento de seus locais de ocorrência e flutuação populacional sazonal na área de estudo. De 

acordo com os dados secundários, outras cinco espécies que realizam deslocamentos regionais podem 

ser registradas na área do empreendimento. São elas: Coccyzus melacoryphus (papa-lagarta), 

Myiodynastes maculatus (bem-te-vi-rajado), Tyrannus savana (tesourinha), Vireo chivi (juruviara) e 

Turdus amaurochalinus (sabiá-poca). As rotas dessas espécies, no entanto, são desconhecidas. 

Vale considerar que as aves migratórias constituem grupo de risco de colisão com aerogeradores 

principalmente devido ao comportamento gregário de muitas espécies, que por vezes se agrupam em 

centenas de indivíduos e ao deslocamento noturno, período em as aves estariam mais sujeitas às 

colisões. Entretanto, com exceção da avoante, Zenaida auriculata, os demais migrantes regionais 

registrados não caracterizam-se por tais comportamentos.  

 

1.1.10 -  Considerações Finais Aves 

Foram registradas, durante a primeira campanha de monitoramento da avifauna, 81 espécies de aves. 

Dentre elas, 10 são adições à lista de espécies anteriormente registradas na área do empreendimento. 

O número esperado de espécies para a região é de 201 espécies. Embora se tenha registrado elevada 

riqueza, a curva do coletor ainda não atingiu a assíntota, o que é esperado visto esta ser apenas a 

primeira campanha de monitoramento da avifauna. 

Analisando a riqueza sob a perspectiva das fitofisionomias, 76 espécies foram registradas na Savana 

Estépica Florestada, enquanto apenas 31 foram registradas na Savana Estépica Arborizada. Importante 

reafirmar que esses valores tendem a se modificar nas próximas campanhas.  

A riqueza na AID foi maior do que na ADA. Entretanto ambas as áreas de amostragens possuem 

espécies exclusivas (apenas registradas nestas áreas). O sucesso de captura da Lista de Mackinnon e 

dos pontos de escuta foi maior na AID, enquanto que, na ADA, se sobressaíram as redes de neblina. 

Este resultado é esperado, visto que na ADA há grande interferência antrópica favorecendo o 

deslocamento das espécies. A utilização de método seletivo e silencioso como as redes de neblina 

favorece a amostragem em ambientes perturbados, como a ADA. Vale ressaltar que a única espécie de 

ave quase, Synallaxis hellmayri (joão-chique-chique), ameaçada registrada nesta campanha de 

monitoramento foi registrada por meio do método de redes de neblina. 

O índice de diversidade de Shannon indicou números similares de diversidade entre ADA e AID. As 

espécies mais abundantes pelo método de pontos de escuta foram aquelas que também se 

sobressaíram no índice de frequência de listas. Essas espécies possuem distribuição geográfica ampla 

e são residentes na área. 
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Foram registradas 11 espécies endêmicas, 23 de sensibilidade mediana a distúrbios antrópicos, 18 

presentes na lista CITES (Apêndice II) e uma espécie considerada exótica deste ambiente, Brotogeris 

tirica (periquito-rico).Ainda que o empreendimento tenha uma base de dados robusta sobre sua 

avifauna (MILLENIUM WIND/PAPYRUS, 2015; MILLENIUM WIND/CH2NHILL, 2013), no que se refere 

ao acompanhamento dos efeitos das obras de implantação, os dados dessa primeira campanha são 

considerados preliminares. No decorrer do monitoramento, a ocorrência, distribuição e abundância das 

aves silvestres presentes na área de influência direta do empreendimento será comparada entre 

campanhas de modo a identificar e acompanhar os efeitos da implantação sobre a avifauna de Serra da 

Babilônia. Essa avaliação terá como alvo as espécies mais sensíveis aos distúrbios antrópicos e 

aquelas de especial interesse para conservação.  

6.1. Registro Fotográfico Avifauna 

 

 
 

Foto 1- Exemplo de Redes de Neblina montadas na área 
de amostragem. 

Foto 2- Exemplo de captura (Coereba flaveola) 
nas Redes de Neblina. 

 
 

Foto 3- Exemplo do método de ponto de observação e 
escuta realizado. 

Foto 4- Exemplo de tomada de medidas 
biométrica (Eupsitulla cactorum). 
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Foto 5- Sakesphorus cristatus macho capturado na 
rede de neblina em L2. 

Foto 6- Sakesphorus cristatus fêmea capturada 
na rede de neblina em L2. 

  
Foto 7- Saltator similis capturado na rede de neblina em 

L3. 
Foto 8- Synallaxis hellmayri capturado na rede 

de neblina em L2. 

  

Foto 9- Anopetia gounellei capturado na rede de 
neblina em L3. 

Foto 10- Anopetia gounellei capturado na rede 
de neblina em L2 e L1. 
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Foto 11- Cyanoloxia brissonii macho capturado na rede 
de neblina em L1, L2 e L4. 

Foto 12- Eupsitulla cactorum capturado na rede 
de neblina em L1. 

  
Foto 13- Cyanoloxia brissonii fêmea capturada na rede 

de neblina em L1, L2 e L4. 
Foto 14- Zonotrichia capensis observada nos 

métodos de pontos de escuta e lista de 
Mackinnon. 
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Foto 15- Myiarchus tyrannulus observada no método de 
pontos de escuta. 

Foto 16- Veniliornis passerinus observado nos 
métodos de pontos de escuta e lista de 

Mackinnon. 

  
Foto 17- Saltatricula atricollis observado nos métodos 

de pontos de escuta e lista de Mackinnon. 
Foto 18- Caracara plancus observado no 

método de lista de Mackinnon. 

  

Foto 19- Coereba flaveola registrado por todos os 
métodos de coleta padronizados. 

Foto 20- Tachyphonus rufus registrado por 
todos os métodos de coleta padronizados. 
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7. METODOLOGIA QUIROPTEROFAUNA 

1.2 -  Dados Secundários 

De forma a caracterizar a quiropterofauna de potencial ocorrência na área de influência do Complexo 

Eólico Serra da Babilônia, neste primeiro relatório de monitoramento, além do diagnóstico da 

quiropterofauna do Estudo de Avaliação de Impacto do empreendimento (MILLENIUM 

WIND/CH2MHILL, 2013) foram utilizadas listas de espécies de morcegos presentes em outros 

relatórios técnicos e em artigos científicos realizados na região.  

A seguir, uma breve descrição de cada estudo. Na elaboração dessa lista foi dada prioridade na busca 

por estudos que realizaram levantamentos no estado da Bahia, principalmente inventários realizados 

em ambientes similares. Para compilação de dados secundários foi considerado apenas os espécimes 

identificados a nível específico. 

1) CARVALHO-NETO et al. (2017): Estudo com revisão da literatura para investigar a 

distribuição de espécies de morcegos em todas as ecorregiões do bioma da Caatinga, onde 

separou em oito ecorregiões naturais. Para o presente estudo foi somente considerado os 

resultados o complexo da Chapada da Diamantina, onde destacou 26 espécies para esta 

ecorregião. 

2) ENEL /ECOLOGY (2015): apresenta os dados do relatório complementar do diagnóstico da 

fauna do Complexo Eólico Morro do Chapéu Sul. As amostragens foram realizadas em 

setembro de 2015, no município de Morro do Chapéu, Bahia. Os morcegos foram amostrados 

por pontos de detecção (10 horas), ponto fixo (3,5 horas) e busca por abrigos (8 horas). Como 

resultado apresentou uma lista de dados primários com 18 espécies. 

3) FEIJÓ et al. (2015): o estudo identifica os principais traços que distinguem a espécie 

Micronycteris sanborni e analisa sua distribuição geográfica, apresentando algumas notas 

sobre os padrões de reprodução da espécie. Os autores apresentam seis novas localidades 

para M. sanborni e analisaram em conjunto com os dados disponíveis na literatura, 

proporcionando novos insights sobre os padrões ecológicos e zoogeográficos da espécie. Os 

dados distributivos indicaram que M. sanborni ocorre principalmente em áreas cársticas, 

incluindo os habitats perturbados, da Caatinga e Cerrado do Nordeste do Brasil, 

especialmente em áreas com afloramentos rochosos. O estudo foi realizado durante o período 

de abril a agosto de 2012. 

4) MORATELLI & DIAS (2015): realizaram um estudo da distribuição biogeográfica do gênero 

Lonchophylla e descreveram uma nova espécie Lonchophylla inexpectata para a Caatinga do 

Brasil. Dentre a sua área de estudo está incluído o estado da Bahia, mais especificamente o 

município de Barra, a aproximadamente 200 km de distância da região do empreendimento, 

no bioma da Caatinga. 
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5) MILLENIUM WIND/CH2MHILL (2013): diagnóstico da quiropterofauna para o Estudo de 

Impacto Ambiental do Complexo Eólico Serra da Babilônia, realizado em uma campanha de 

amostragem e que culminou numa lista de 14 espécies de morcegos dentre três famílias. 

Foram utilizados os métodos de rede de neblina e busca por abrigo. 

6) SBRAGIA & CARDOSO (2008): inventário de morcegos realizado em treze cavernas 

distribuídas entre os municípios de Palmeiras, Canarama, Morro do Chapéu, Utinga, João 

Dourado, Iraquara e Ourolândia, região onde se insere o empreendimento. Sendo seis destas 

cavernas especificamente localizadas no município de Morro do Chapéu. Durante um período 

compreendido entre agosto de 2003 e março de 2007 apresentou um total de 160 indivíduos 

capturados dentre 12 espécies, elevando o registro de 11 espécies na Chapada da 

Diamantina para 15 espécies, somando ao trabalho citado anteriormente. 

7) OLIVEIRA & PESSOA (2005): fizeram o levantamento de pequenos mamíferos, utilizando 

armadilhas de captura viva e de queda, e de quirópteros, com o uso de redes de neblina. 

Além disso, o estudo fez também o registro ocasional de mamíferos de médio e grande porte. 

O trabalho foi realizado entre os anos de 2002 e 2004, em 24 localidades da Chapada 

Diamantina. Para o presente estudo foi considerado apenas os registros de quirópteros, 

sendo 24 espécies dentre sete famílias. 

8) GREGORIN & MENDES (1999): inventário de morcegos cavernícolas na região da Chapada 

Diamantina, em ambiente muito semelhante ao da região do empreendimento. Estudo 

realizado no município de Itaetê, estado da Bahia. Durante um período aproximado de dois 

anos de amostragem em duas diferentes cavidades apresentou um total de 62 indivíduos 

capturados distribuídos em 11 espécies. 

Tendo como base esses estudos, foram compiladas 34 espécies de morcegos com registro ou 

potencial ocorrência para a região do empreendimento. Estas espécies estão distribuídas em oito 

famílias (Quadro 7-1). 
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Quadro 7-1 - Referências bibliográficas utilizadas como fonte de dados secundários para o monitoramento 
da quiropterofauna da área de influência do Complexo Eólico Serra da Babilônia.  

Referência Localidade Coordenadas Período do 
estudo Esforço Riqueza 

Carvalho-Neto et 
al. (2017) Caatinga  

Não 
informado 

Estudo de 
revisão 
bibliográfica 

26 

ENEL Green 
Power/Ecology 
(2015) 

Complexo Eólico Serra da 
Babilônia 

Entre 11° e 14° S 

 e 41° e 43° 

17 a 20 de 
setembro de 
2015 

Bioacústica - 
600 min; 

Busca ativa 
480 min 

18 

Feijó et al. (2015) 

Município de Paripiranga, 
Bahia e Boqueirão da Onça, 
município de Sento Sé, 
Bahia 

Paripiranga - 10°41’S, 
37°51’W e Boqueirão da 
1Onça - 09°52’30.4”S, 
41°6’1.8”W 

Abril a 
agosto de 
2012 

Não informado 1 

Moratelli & Dias 
(2015) 

Município de Paripiranga, 
Bahia e Boqueirão da Onça, 
município de Sento Sé, 
Bahia 

12°42'S - 41°33'W Não 
informado 

Estudo de 
revisão 
taxonômica 

1 

Millenium 
Wind/CH2MHILL 
(2013) 

Complexo Eólico Serra da 
Babilônia – Várzea Nova e 
Morro do Chapéu / BA 

X: 243.408 - Y: 8.771.989; 
X: 248.270 - Y: 8.775.771; 
X: 246.392 - Y: 8.770.931; 
X: 251.663 - Y:8.772.905 

Fevereiro de 
2013 

10800 m2*h e 
busca ativa de 
abrigos 

14 

Sbragia & Cardoso 
(2008) 

Chapada Diamantina 

(Municípios de Palmeiras, 
Canarama, Morro do 
Chapéu, Utinga, João 
Dourado, Iraquara e 
Ourolândia) 

Entre 11° e 14° S  

e 41° e 43° 
2003-2007 Não informado 12 

Oliveira & Pessoa 
(2005) Chapada Diamantina/BA 

Entre 11° e 14° S  

e 41° e 43° 
2002-2004 26152 m2.h 24 

Gregorin & Mendes 
(1999) Itaetê/BA 12°56'41" - 41°6'18"W 

Agosto de 
1993 a junho 
de 1995 

Não informado 11 

 

1.3 -  Dados Primários 

O levantamento de dados primários que compõem a primeira campanha de monitoramento da 

quiropterofauna na área de influência do Complexo Eólico Serra da Babilônia foi realizado no período 

de 13 a 18 de julho de 2017 (estação seca), sendo dois dias de deslocamento e quatro dias de 

amostragens na área de influência do empreendimento. 

7.1. Equipamento e Infraestrutura 

1.3.1 -  Métodos de Amostragem 

Três métodos de amostragem sistemáticos e complementares foram utilizados para o registro da 

quiropterofauna: 1) Captura com redes de neblina, 2) gravação de ultrassom e, 3) busca por vestígios e 

abrigos. 
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Captura com redes de neblina: para monitoramento dos morcegos com redes de neblina foram 

estabelecidas quatro unidades amostrais (UA), sendo uma localizada na Área de Influência Direta (AID) 

e três na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento. Em cada uma das quatro UAs foram 

instaladas dez (10) redes de neblina de 12 x 2,5 metros. As redes foram abertas ao entardecer e 

fechadas seis horas depois, por apenas uma noite em cada UA. Apenas uma noite de amostragem foi 

empregada em cada UA, isso devido ao sucesso de captura diminuir em consequência do aprendizado 

dos morcegos em relação à posição exata das redes em campo por noites seguidas (KUNZ & BROCK, 

1975). O esforço previsto para esse método, portanto, foi de 1.800 m2*rede*hora (12mx2,5m * 10 redes 

* 06 horas) por local de amostragem e 7.200 m2*rede*hora (12mx2,5m * 10 redes * 06 horas * 4UA) 

para a primeira campanha, segundo esforço padronizado de Straube & Bianconi (2002). 

Os morcegos capturados foram acondicionados em sacos de pano para triagem, quando então foram 

identificados, medidos, sexados e pesados. Foram anotadas outras observações como condição 

reprodutiva e idade. Antes de serem soltos no mesmo local de captura, os indivíduos adultos foram 

marcados com anilhas coloridas inseridas em um colar plástico, método adaptado de ESBÉRARD & 

DAEMON (1999) (Anexo 1- Dados Brutos Digital). Os animais que vieram a óbito durante a 

campanha foram coletados, preparados e depositados na Coleção Laboratório de Mastozoologia da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) (Anexo 3 - Cartas de Recebimento das 

Instituições Depositárias). 

Busca por abrigos: sempre que possível, foram realizadas buscas por abrigos diurnos de morcegos 

próximos às áreas onde foram instaladas as redes de neblina e no entorno das áreas onde serão 

instaladas as torres dos aerogeradores. As buscas foram realizadas durante o dia, a fim de localizar 

possíveis colônias a serem monitoradas. No entanto esses dados não foram tratados como quantitativo, 

mas apenas qualitativos. 

Gravação de ultrassom: foi realizada a avaliação da atividade de morcegos com a gravação dos 

ultrassons dos morcegos, utilizando um gravador modelo Song Meter SM4BAT FS Full-Spectrum 

Ultrasonic Recorder da Wildlife Acoustics® e microfone ultrassônico onidirecional - SM4BAT – Wildlife 

Acoustics®, com sensibilidade às frequências até 192 kHz, instalado em uma haste ou árvore a, 

aproximadamente, 3m de altura. Em cada campanha são amostrados quatro (04) pontos, sendo cada 

um deles considerado uma UA. O gravador foi programado para gravar por 12 horas, iniciando ao pôr-

do-sol (em torno de 18h00min) e finalizando 06h00min, e configurado para gravar os registros sonoros 

com frequências acima de 5 kHz, com taxa de amostragem de 384 kHz e resolução de 16 bits, em 

arquivos de 1min, por 5 minutos consecutivos, posteriormente uma pausa de 5min, e em seguida uma 

nova gravação de 5 minutos. Esta pausa foi dada para minimizar os problemas de pseudorepetição na 

amostragem, no caso de um mesmo indivíduo ser registrado várias vezes seguidas. Desta forma, a 

cada hora, foram gravados os sinais de ultrassom de morcegos por 30 min, totalizando 360 minutos de 

gravação por UA (30min/h * 12h), 1440 minutos por campanha (30min/h * 12h *4 UAs) (Quadro 7-2). 

A identificação das vocalizações foi realizada a partir de banco de dados do próprio consultor e também 

através de descrições publicadas para espécies da região neotropical (e.g. O’FARRELL & MILLER 
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1997, O’FARRELL et al. 1999, SIEMERS et al. 2001, RYDELL et al. 2002, JUNG et al. 2007, MORA & 

TORRES 2008, MACSWINEY et al. 2009, BARATAUD et al. 2013, JUNG et al. 2014, FALCÃO et al. 

2015, APPEL et al. 2016, AGUILAR 2017). Para a identificação foram analisados parâmetros acústicos 

pré-estabelecidos para a separação das espécies (FENTON 1984), como a forma do pulso, frequências 

máxima e mínima, frequência pico, duração dos pulsos e intervalo entre eles. As gravações foram 

analisadas através do software Raven v1.3 (Bioacoustics Research Program, Cornell Laboratory of 

Ornithology) através de janelas tipo Hann, com 512 pontos de Fast Fourier Transforms (FFT) e 85% 

overlap. 

Quadro 7-2 – Esforço amostral empregado no levantamento da quiropterofauna durante a primeira 
campanha de monitoramento do Complexo Eólico Serra da Babilônia (BA), julho de 2017. 

Método Esforço 
Área de Influência 

Total 
ADA AID 

Rede de neblina horas-rede 180 60 240 

Gravador de Ultrassom min 1080 360 1440 

 

A localização de cada conjunto de rede de neblina e o gravador de ultrassom durante a primeira 

campanha encontra-se no Quadro 7-3. Cumpre informar que durante a primeira campanha a área 

localizada na região de amostragem 1 (R1) não foi monitorada, sendo substituído provisoriamente por 

outro ponto (L2’) (Anexo 2 – Mapa dos Locais de Amostragem da Fauna). Todavia, como a obra 

ainda encontra-se em período inicial, sendo esta ainda considerada campanha pré-obra, mais 

amostragens realizadas ainda na ADA do empreendimento podem fornecer melhor aspectos da 

quiropterofauna preexistente na área de inserção ao empreendimento para posterior contraste com as 

áreas de influência direta, conforme preconizado no Plano de Trabalho.  

Quadro 7-3 - Localização geográfica e fitofisionomia de cada registro da quiropterofauna realizado durante 
a primeira campanha de monitoramento do Complexo Eólico Serra da Babilônia (BA), julho de 2017. 

Região de 
Amostragem 

Método Unidade 
Amostral 

Coordenadas (WGS 1984) 
Fitofisionomia 

Lat Long 

L2’ (ADA)* 
 
 

Rede de Neblina 
RN1-L1 -11.076429° -41.331201° Savana Estépica Florestada 

RN2-L1 -11.076013° -41.332405° Savana Estépica Florestada 

Gravação de ultrassom SM-L1 -11.075832° -41.332440° Savana Estépica Florestada 

L2 (ADA) 
Rede de Neblina 

RN1-L2 -11.081174° -41.324120° Savana Estépica Florestada 

RN2-L2 -11.080310° -41.323637° Savana Estépica Florestada 

Gravação de ultrassom SM-L2 -11.082084° -41.324502° Savana Estépica Florestada 

L3 (ADA) 
Rede de Neblina 

RN1-L3 -11.084886° -41.301953° Savana Estépica Florestada 

RN2-L3 -11.082045° -41.302461° Savana Estépica Florestada 

Gravação de ultrassom SM-L3 -11.085525° -41.302342° Savana Estépica Florestada 

L4 (AID) Rede de Neblina 
RN1-L4 -11.107713° -41.293823° Savana Estépica Florestada 

RN2-L4 -11.107557° -41.292971° Savana Estépica Florestada 
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Gravação de ultrassom SM-L4 -11.107643° -41.292349° Savana Estépica Florestada 

*Ponto substituído provisoriamente por L2’. 

 

7.1.1.  Análise dos Dados 

Lista qualitativa de espécies: o arranjo sistemático e a nomenclatura adotada para os quirópteros 

foram baseados em NOGUEIRA et al. (2014). Para o presente estudo foi considerado que populações 

de Natalus ao sul do rio Amazonas atualmente são denominados como Natalus macrourus substituindo 

os nomes N. stramineus ou N. espiritosantensis (GARBINO & TEJEDOR, 2012). Em estudos anteriores 

nesta mesma região N. macrourus é citado como N. stramineus, sendo então apresentados aqui 

revisados. Também foram consideradas as preposições e descrições para a identificação das espécies 

do gênero Lonchophylla descritas por MORATELLI & DIAS (2015) e para Micronycteris sanborni por 

FEIJÓ et al. (2015). Os nomes comuns das espécies de morcegos apenas foram citados para aquelas 

que possuem nome popular (e.g. Eumops perotis - morcego-de-cauda-livre). Ainda assim, como 

diferentes espécies de morcegos possuem o mesmo nome popular, para maior clareza de texto, os 

nomes populares foram considerados apenas no Quadro 8-1, Desta forma ao longo do texto as 

espécies serão consideradas pelo nome específico. 

As espécies foram classificadas quanto ao nível de ameaça em “Criticamente Ameaçada”, “Em Perigo” 

de extinção, “Vulnerável” e “Quase-ameaçada” tendo como base a lista internacional (IUCN, 2017), a 

lista nacional (MMA, 2014; ICMBio, 2016a; ICMBio, 2016b) e a lista regional da Bahia (SEMA, 2017). 

Além disso, para compor a lista de espécies cinegéticas, foram consultados os Apêndices CITES 

(2017). 

Para a composição, comparação e descrição das listas qualitativas de espécie foram considerados 

apenas os táxons identificados a nível específico. Para as análises comparativas como cálculo de 

diversidade, curva do coletor e demais análises com base de dados primários os indivíduos 

identificados a nível de gênero e os sonotipos não identificados foram tratadas como espécies distintas 

válidas. Espera-se que com o andamento das campanhas tais espécies sejam ainda identificadas. 

Base de dados para análises comparativas: para avaliar a suficiência do esforço de captura para o 

presente estudo, foi elaborada uma curva de acumulação de espécies aleatorizada (GOTELLI & 

COLWELL, 2001), esses valores foram estimados utilizando 1.000 sorteios aleatórios. A riqueza 

esperada foi estimada usando o estimador Jack-1, para obter um valor previsto de espécies que 

poderia existir no Complexo Eólico Serra da Babilônia. Estimador Jackknife de primeira ordem, ou 

Jackknife 1, visa estimar a riqueza de uma comunidade utilizando o número de espécies que foram 

coletadas uma única vez por sítio (BURNHAM & OVERTON, 1979). Ambos os testes foram realizados 

no programa EstimateS versão 9.0 (COLWELL, 2013), com intervalos de confiança de 95%. Nesta 

análise, cada dia de amostragem foi considerado uma unidade amostral (UA), uma vez que o esforço 

empregado por dia foi o mesmo. Com isso, foram consideradas quatro UA’s por campanha. As análises 
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referentes à curva de rarefação e estimativa de riqueza de espécies foram realizadas utilizando o 

software EstimateS 9.0 (COLWELL, 2013). 

O sucesso obtido a partir da captura com redes de neblina foi calculado dividindo o número de registros 

(espécies e indivíduos) pelo esforço realizado. Por sua vez, as taxas de captura total e para cada UA de 

redes de neblina foram calculadas seguindo a seguinte fórmula: 

TC = n(i) x 100 / E 

Onde: TC – taxa de captura; n(i) - número de indivíduos da espécie “i” capturados na rede; E – esforço 

amostral total com redes de neblina (STRAUBE & BIANCONI, 2014).  

Por fim, para verificar se há diferenças quanto à diversidade e equitabilidade, foi calculado o índice de 

diversidade de Shannon (H’) e o de equitabilidade de Pielou (J’) (MAGURRAN, 1988) para cada 

localidade amostrada, assim como o valor da Dominância. Todas as análises foram calculadas 

utilizando-se o programa PAST versão 2.17 (HAMMER et al., 2001). Os dados utilizados nestes 

cálculos foram os de abundância. 

A similaridade entre as regiões de amostragem (ADA e AID) foi acessada por meio do Índice de 

Jaccard (ISj) representado pela fórmula: 

ISj = c/(a + b) - c 

Onde “c” é o número de espécies comuns nos dois locais (a e b), “a” é o número de espécies presentes 

na ADA e não na AID e “b” é o número de espécies presente na AID e não na ADA. Para este cálculo 

foram utilizados os dados provenientes dos métodos sistematizados. 

As taxas de captura para cada localidade de amostragem (ADA e AID) foi calculada tendo como base a 

fórmula: 

TC = N x 100/HR 

Onde “TC” significa taxa de captura, “n” significa número de indivíduos capturados na rede e “HR” o 

número de horas-rede (ROOS et al., 2006). Cada hora-rede equivale a uma rede aberta no período de 

uma hora. O esforço total calculado para essa análise foi de 200 h (10 redes * 5 horas * 4 trilhas). 

Para análise dos dados gerados pelo detector de ultrassom e da área de uso, para a primeira 

campanha, foram apresentadas tabelas e gráficos com linha de tendência a partir do Microsoft Excel®. 

Box-plot com as medianas e os quartis calculados utilizando-se o programa PAST versão 2.17 

(HAMMER et al., 2001). 

Após a identificação dos pulsos registrados, a atividade das espécies foi quantificada em cada ponto 

amostral através do índice de atividade relativa (IAR) proposto por MILLER (2001). Este índice consiste 

na aplicação de presença/ausência das espécies em cada minuto de gravação, os quais serão 

posteriormente agrupados por sítio amostral. Minimizando problemas relativos à contagem direta de 

batpasses, uma vez que o número de passes não representa o número de indivíduos registrados 

(WILLIAMS-GUILLÉN et al. 2011). 
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8. RESULTADOS QUIROPTEROFAUNA 

1.3.2 -  Lista de espécies, riqueza e representatividade do estudo 

A partir dos dados secundários, desconsiderando as morfoespécies, foram compiladas 42 espécies de 

morcegos com ocorrência registrada para a ecorregião da Chapada da Diamantina, distribuídas em oito 

famílias. Durante a primeira campanha de monitoramento de fauna foram registradas 12 espécies de 

morcegos, distribuídas em quatro famílias (Quadro 8-1). Sendo que sete) espécies não constavam na 

lista de ocorrência em potencial (Eumops glaucinus, E. perotis, Molossus rufus, Promops nasutus, 

Nyctinomops macrotis, Lasiurus ega, Myotis lavali). Tais espécies foram registradas pelo método de 

bioacústica, não empregado anteriormente nas campanhas do EIA, o que demonstra a importância da 

utilização de metodologias complementares. Considerando os dados do diagnóstico (MILLENIUM 

WIND/CH2MHILL, 2013  – n = 14) em conjunto aos dados da primeira campanha de monitoramento ( n 

= 12), os estudos de levantamento de quirópteros para o Complexo Eólico Serra da Babilônia 

identificaram até o momento 24 espécies em duas campanhas realizadas. A família com maior número 

de espécies foi Phyllostomidae com 13, seguida por Molossidae com seis espécies. As demais famílias 

(Furipteridae, Mormopidae e Vespertilionidae), foram representadas por apenas uma espécie cada. 

Considerando os dados primários e secundários, dentre as famílias identificadas, Phyllostomidae foi a 

mais rica totalizando 23 espécies, seguida por Molossidae e Vespertilionidae com sete e seis, 

consecutivamente (Figura 8-1). Molossídeos e vespertilionídeos – bem como as famílias Mormoopidae, 

Furipteridae, Emballonuridae, Natalidae, merecem atenção especial, pois são representadas pelos 

morcegos insetívoros aéreos (SORIANO, 2000; REIS et al., 2007), que geralmente são os mais 

afetados pelos impactos resultantes das turbinas eólicas de geração de energia (BARROS et al., 2015). 

Os insetívoros aéreos são morcegos que capturam insetos em pleno voo, enquanto que os insetívoros-

catadores capturam os insetos no chão ou em superfícies de folhas (subfamília Phyllostominae) 

(WILSON, 1973). 
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Figura 8-1 – Famílias de morcegos mais representativas registradas durante a primeira campanha de 

monitoramento do Complexo Eólico Serra da Babilônia, BA (julho/2017). 

 

Durante a primeira campanha, realizada no período pré-obra, foram capturados apenas três indivíduos, 

todos da espécie Lonchophylla inexpectata, pertencente à família Phyllostomidae, pelo método 

tradicional de rede de neblina. Pelo método de bioacústica foram contabilizados 82 registros primários, 

onde foi possível a identificação de 11 espécies (Carollia perspicillata, Eumops glaucinus, E. perotis, 

Lasiurus ega, Molossus molossus, Molossus rufus, Myotis lavali, Myotis nigricans, Nyctinomops 

macrotis, Promops nasutus, Pteronotus gymnonotus). Além destas identificadas a nível específico, 

houve o registro de mais quatro espécies a nível de gênero e mais 5 cinco sonotipos diferentes, ainda 

não identificados. Todavia, estes nove espécimes foram considerados nas análises como espécies 

válidas e espera-se que com o andamento das próximas campanhas que as mesmas seja efetivamente 

identificadas a nível específico. 

A família mais representativa foi a Molossidae com 66 registros primários e seis espécies identificadas 

a nível especifico, seguida pela Vespertilionidae com 12 registros e três espécies identificadas a nível 

especifico. Entre os registros sonoros o táxon mais representativo foi dos sonotipos atribuídos ao 

gênero Eumops sp., com 42 registros, correspondendo a, aproximadamente, 51% do total dos registros 

na campanha (n=82), seguida por Eumops perotis e Molossus molossus, com aproximadamente 5% 

cada. Em estudo na região sul da Bahia, Farias (2012) também registrou espécies do gênero Eumops 

pelo mesmo método de bioacústica, sendo provavelmente um gênero muito comum na região, apesar 

de ser uma espécies incomum em inventários, devido ao emprego majoritário de redes de neblina. O 

gênero Eumops apresenta ampla distribuição geográfica entre o sul dos Estados Unidos até a região 

central da Argentina (REIS et al., 2017). Existem 16 espécies descritas para o gênero, sendo que 
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destas, nove possuem registros para o Brasil e quatro espécies possuem registros para o estado da 

Bahia (Eumops auripendulus, E. delticus, E. glaucinus, E. perotis) (REIS et al., 2017). 
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Quadro 8-1 - Lista das espécies da quiropterofauna registradas através de coleta de dados primários e secundários para o Programa de Monitoramento de Fauna 
do do Complexo Eólico Serra da Babilônia, com respectivos nomes comuns, fitofisionomia, método de registro, categoria de ameaça de acordo com a lista 

nacional (MMA, 2014; ICMBio, 2016a; ICMBio, 2016b), IUCN (2017), (SEMA, 2017) e CITES (2017), padrão de ocorrência espacial e hábitos. Estudo realizado entre 
os dias 13 e 18 de julho 2017 (estação seca). 

Legendas: 1- CARVALHO-NETO et al. (2017), 2- ENEL/Ecology (2015), 3- FEIJÓ et al. (2015), 4-MORATELLI & DIAS (2015), 5- MILLENIUM WIND/CH2MHILL (2013), 6- SBRAGIA & CARDOSO (2008), 7- OLIVEIRA & 

PESSOA (2005), 8- GREGORIN & MENDES (1999). Dados secundários: Fitofisionomia: SEF: Savana Estépica Florestada. Método de registro: DET: Detector de ultrassom; RN: rede de neblina. Categorias de ameaça: LC – 

preocupação menor; DD – deficiência de dados; EN – em perigo; VU - vulnerável; NA – não avaliada; CR – criticamente em perigo, CITES (Apêndice I, II e II. Característica: AM: Ampla; RE: Restrita, ED: Endêmica; CO: 

Comum; INC: Incomum; RR: Rara. Hábitos: IA: Insetívoro aéreo; IC: Insetívoro catador; FR: Frugívoro; NE: Nectarívoro; PI: Piscívoro; HE: Hematófago; ON: Onívoro; CA: Carnívoro 

Nome do Táxon Nome Comum Referências Fitofisionomia Método de 
Amostragem MMA IUCN SEMA CITES Características Hábito 

Alimentar 

FAMÍLIA EMBALLONUNIDAE                     

Peropteryx macrotis Morcego 1,2,7,8     --  -- -- AM, INC IA 

FAMÍLIA PHYLLOSTOMIDAE                     

Anoura caudifer Morcego-beija-flor 1,2,7     --  -- -- AM, CO NE 

Anoura geoffroyi Morcego-beija-flor 1,7     --  -- -- AM, CO NE 

Artibeus lituratus Morcego-das-frutas 1,5,7     --  -- -- AM, CO FR 

Artibeus obscurus Morcego-das-frutas 1,5,7     --  -- -- AM, CO FR 

Artibeus planirostris Morcego-das-frutas 1,2,5,6,7,8     --  -- -- AM, CO FR 

Carollia perspicillata Morcego-das-frutas 1,2,5,6,7,8 SEF DET --  -- -- AM, CO FR 

Choeroniscus minor Morcego-beija-flor 5     --  -- -- AM, INC NE 

Chrotopterus auritus Morcego 1,6,7,8     --  -- -- AM, INC CA 

Desmodus rotundus Morcego-vampiro 1,2,6,7,8     --  -- -- AM, CO HE 

Diphylla ecaudata Morcego-vampiro 1,2,5,6,7,8     --  -- -- AM, INC HE 

Glossophaga soricina Morcego-beija-flor 1,2,5,6,7,8     --  -- -- AM, CO NE 

Lionycteris spurelli Morcego-beija-flor 1,6,7,8     --  -- -- AM, CO NE 

Lonchophylla mordax Morcego-beija-flor 1,2,6,7,8     -- NT -- -- AM, CO NE 

Lonchophylla inexpectata Morcego-beija-flor 4 SEF RN NA NA -- -- ED, RR NE 
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Nome do Táxon Nome Comum Referências Fitofisionomia 
Método de 

Amostragem MMA IUCN SEMA CITES Características 
Hábito 

Alimentar 

Lophostoma brasiliense Morcego 5     --  -- -- AM, CO IC 

Macrophyllum macrophyllum Morcego 1,7     --  -- -- AM, CO IC 

Micronycteris sanborni Morcego 3     --  -- -- ED, RR IC 

Mimon crenulatum Morcego 5     --  -- -- AM, INC IC 

Phyllostomus discolor Morcego 1,5,6,7     --  -- -- AM, CO IC 

Phyllostomus hastatus Morcego 1,2,5,6,7     --  -- -- AM, CO ON 

Platyrrhinus lineatus Morcego-das-frutas 1,5,6,7,8     --  -- -- AM, CO ON 

Tonatia bidens Morcego 1     -- DD -- -- AM, CO ON 

Sturnira lilium Morcego-das-frutas 1,7     --  -- -- AM, CO FR 

FAMÍLIA FURIPTERIDAE                     

Furipterus horrens Morcego 5     VU  -- -- AM, INC IA 

FAMÍLIA NATALIDAE                     

Natalus macrourus Morcego 1,6,7,8     VU NT -- -- AM, RR IA 

FAMÍLIA NOCTILIONIDAE                     

Noctilio leporinus Morcego-pescador 1,7     --  -- -- AM, CO PI 

FAMÍLIA MORMOOPIDAE                     

Pteronotus gymnonotus Morcego 1,6,7 SEF DET --  -- -- RE, INC IA 

FAMÍLIA MOLOSSIDAE                     

Eumops auripendulus Morcego-de-cauda-livre 1     --  -- -- AM, INC IA 

Eumops glaucinus Morcego-de-cauda-livre   SEF DET --  -- -- AM, INC IA 

Eumops perotis Morcego-de-cauda-livre   SEF DET --  -- -- AM, INC IA 

Molossops temminckii Morcego-de-cauda-livre 2     --  -- -- AM, CO IA 

Molossus molossus Morcego-de-cauda-livre 1,7 SEF DET --  -- -- AM, CO IA 
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Nome do Táxon Nome Comum Referências Fitofisionomia 
Método de 

Amostragem MMA IUCN SEMA CITES Características 
Hábito 

Alimentar 

Molossus rufus Morcego-de-cauda-livre   SEF DET --  -- -- AM, CO IA 

Nyctinomops macrotis Morcego-de-cauda-livre   SEF DET --  -- -- AM, CO IA 

Promops nasutus Morcego-de-cauda-livre   SEF DET --  -- -- AM, CO IA 

FAMÍLIA VESPERTILIONIDAE                     

Lasiurus ega Morcego   SEF DET --  -- -- AM, CO IA 

Myotis albenscens Morcego 2     --  -- -- AM, CO IA 

Myotis lavali Morcego   SEF DET DD NA -- -- ED, INC IA 

Myotis nigricans Morcego 1,2,5,7 SEF DET --  -- -- AM, CO IA 

Myotis riparius Morcego 2     --  -- -- AM, CO IA 

Myotis ruber Morcego 1,7     -- NT -- -- AM, RR IA 
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1.3.3 -  Comparação com as etapas anteriores 

No Estudo de Impacto Ambiental do Complexo Eólico Serra da Babilônia (MILLENIUM 

WIND/CH2MHILL, 2013), foi registrado um total de 14 espécies e uma morfoespécie, através dos 

métodos de rede de neblina e busca por abrigo. O presente estudo de monitoramento tem o seu enfoque 

principal na metodologia de bioacústica, tendo em vista que foi o método com maior riqueza de dados, 

mas que são discutidos juntamente aos dados relativos aos resultados das redes de neblina.  

Durante a primeira campanha, considerando apenas os táxons identificados a nível específicos, foram 

registradas 12 espécies (Quadro 8-2). Destas, apenas duas espécies (Carollia perspicillata e Myotis 

nigricans) também foram registradas durante o levantamento realizado pela Millenium Wind/CH2MHILL 

(2013). Possivelmente, a diferença de composição das espécies entre os estudos se deve, 

principalmente, a metodologia adotada, na qual rede de neblina favorece espécies da família 

Phyllostomidae e o método de bioacústica as espécies insetívoras (PECH-CANCHE et al 2010). 

Podendo ser tratados como ferramentas metodológicas complementares para morcegos Neotropicais 

(PECH-CANCHE et al 2010).  Como observado no Quadro 8-2 essa diferença fica evidente quanto a 

representatividade das famílias entre os estudos, onde no primeiro estudo prevaleceu representantes 

filostomídeos e no presente monitoramento, molossídeos e vespertilionídeos. Mostrando que ambas as 

técnicas foram complementares quanto ao estudo da composição da quiropterofauna na área do 

empreendimento. Conforme o andamento das campanhas do monitoramento essas comparações com 

as fases anteriores serão aprofundadas. 

Com 10.800 m²*h de esforço com rede de neblina foram capturadas 21 indivíduos dentre sete espécies 

durante o EIA (MILLENIUM WIND/CH2MHILL, 2013). No presente monitoramento, durante a primeira 

campanha, com 7.200 m²*h de esforço foram capturadas apenas três indivíduos da espécie nectarívora 

Lonchophylla inexpectata. Essa diferença pode estar associados ao período de amostragem, tendo em 

vista que o estudo do EIA ocorreu em fevereiro de 2013, compreendendo a campanha de período 

chuvoso, enquanto o presente monitoramento ocorreu em período seco, com noites frias e de muito 

vento, fatores que reduzem a eficiência das redes de neblina para captura. 

Além das espécies registradas pelos métodos de redes de neblina e bioacústica, durante o EIA 

(MILLENIUM WIND/CH2MHILL, 2013) foi empregada a busca em abrigos na Área de Influência Indireta 

do empreendimento, contemplando cavidades o que gerou uma maior riqueza de espécies quando 

comparado a campanha de monitoramento que, apesar de também ter contado com busca por abrigos, 

teve seu foco exclusivamente da AID do empreendimento. 
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Quadro 8-2 - Espécies registradas pelo Estudo de Impacto Ambiental (MILLENIUM WIND/CH2MHILL, 2013) e 
durante a primeira campanha de monitoramento do Complexo Eólico Serra da Babilônia, BA, julho 2017, 

Nome do Táxon 
EIA  

(Fevereiro/2013) 

Monitoramento  

(1ª campanha -julho/2017) 
Método de Amostragem 

FAMÍLIA PHYLLOSTOMIDAE 

Artibeus lituratus X   Rede de neblina  

Artibeus obscurus X   Rede de neblina / Abrigo  

Artibeus planirostris X    Rede de neblina / Abrigo  

Carollia perspicillata X X Abrigo / Gravador de Ultrassom 

Choeroniscus minor X   Rede de neblina   

Diphylla ecaudata X   Abrigo  

Glossophaga soricina X   Rede de neblina    

Lonchophylla inexpectata 
 

X Rede de neblina 

Lophostoma brasiliense X    Abrigo  

Mimon crenulatum X   Abrigo   

Phyllostomus discolor X   Abrigo   

Phyllostomus hastatus X   Abrigo   

Platyrrhinus lineatus X    Rede de neblina 

FAMÍLIA FURIPTERIDAE 

Furipterus horrens X    Abrigo   

FAMÍLIA MORMOOPIDAE 

Pteronotus gymnonotus   X Gravador de Ultrassom 

FAMÍLIA MOLOSSIDAE 

Eumops glaucinus   X Gravador de Ultrassom 

Eumops perotis   X Gravador de Ultrassom 

Molossus molossus   X Gravador de Ultrassom 

Molossus rufus   X Gravador de Ultrassom 

Nyctinomops macrotis   X Gravador de Ultrassom 

Promops nasutus X X Gravador de Ultrassom 

FAMÍLIA VESPERTILIONIDAE 

Lasiurus ega   X Gravador de Ultrassom 

Myotis lavali   X Gravador de Ultrassom 

Myotis nigricans X X Rede de neblina / Abrigo / Gravador 
de Ultrassom 

1.3.4 -  Suficiência Amostral – Curva do Coletor (Curva de Rarefação) e Riqueza Estimada 

Para a análise dos dados a partir das curvas de rarefação e do coletor (Figura 8-2) foram contabilizadas 

os resultados das redes de neblina juntamente com os dados da metodologia de bioacústica, 

considerando todos os espécimes registrados. Desta forma, com base na matriz de abundância obtida 
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por meio do esforço amostral de ambas as metodologias empreendido nas áreas de influência, pode se 

inferir que a curva de rarefação elaborada não indicou ter atingido a sua completa assíntota e, ao 

contrário, indica ainda ascendência. Este resultado sugere que a região ainda abriga espécies não 

registradas pelas metodologias. 

Reforçando esta afirmação, os estimadores não-paramétricos aplicados na análise sugerem um número 

de espécie acima do registrado em campo (n=21, 12 a nível específico, 4 a nível genérico e 5 espécies 

identificadas apenas como sonotipos), sendo de 33 (± 02) pelo Jackknife1 e de 26 (± 02) espécies pelo 

Bootstrap. Por meio de rede de neblina foi obtida uma única espécie e pelo método de bioacústica 20 

morfoespécies, obtendo uma riqueza total de 21 táxons. Desta forma o resultado encontrado pode estar 

representando algo em torno de 64% e 81% de acordo com os estimadores. Ao somar as espécies 

registradas durante o EIA tem-se que os números estimados (entre 26 e 33 espécies) e a riqueza total 

(n=31) obtida para área até então (EIA + monitoramento) estão bem aproximados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-2 - Curva do coletor (observado e estimado) e Curva de rarefação de espécies da quiropterofauna 
registradas por meio dos métodos de captura com redes de neblina e método de bioacústica durante a 

primeira campanha de monitoramento do Complexo Eólico Serra da Babilônia, BA (julho de 2017). IC denota 
95%. 
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1.3.5 -  Sucesso Amostral 

O esforço de 7.200 m²*redes*hora e 1440 minutos de gravação resultou na captura de três indivíduos e 

no registro de 82 sonotipos. A riqueza registrada foi de 12 espécies, além de mais quatro diferentes taxa 

identificados a nível de gênero e outros cinco diferentes tipos de sonotipos, todos registrados na 

fitofisionomia de Savana Estépica Florestada.  

Para o cálculo de similaridade entre as áreas de influência, foram contabilizadas como espécies todas 

diferentes vocalizações registradas, estando identificadas a nível específico ou não. A similaridade entre 

as duas áreas (ADA e AID), medida por meio do Índice de Jaccard indica baixa similaridade (ISj = 0,10), 

consequência do grande número de espécies exclusivas registradas em cada uma das áreas (ADA com 

16 e AID com 03 espécies), fato este relacionado a um maior esforço amostral na ADA. É esperado que 

tais valores apresentem diferenças durante as próximas campanhas, com a amostragem do mesmo 

número de UA entre as diferentes áreas de influência. 

Durante a primeira campanha, para redes de neblina, com um esforço de 7.200 m2*rede*h, foram 

capturados apenas três indivíduos, obtendo-se um total para a taxa de captura na ADA de 0,00055 

ind./h-rede e 0,00018 sp./h-rede (Quadro 8-3). Durante o Estudo de Impacto Ambiental do Complexo 

Eólico Serra da Babilônia (MILLENIUM WIND/CH2MHILL, 2013), com um esforço de 10800 

m²*redes*hora, foram capturados 21 indivíduos dentre 7 (sete) espécies, obtendo-se uma taxa de 

captura de 0,0019 ind./h.m2 e 0,0006 sp./h.m2. Essa diferença provavelmente pode ser atribuída, além na 

diferença do esforço amostral, a mobilização e início da movimentação das obras do complexo eólico, as 

noites frias e com muito vento e, também ao período de amostragem compreendido por cada campanha. 

O método de bioacústica nesta fase tem, como enfoque, a atividade de morcegos na área do 

empreendimento. De forma geral, com 1440 minutos de esforço durante a primeira campanha, obteve-se 

ao todo 0,0139 sp./min e 0,0569 ind./min. Um estudo com a metodologia semelhante e equipamentos 

equivalentes foi o levantamento realizado pela ENEL/ECOLOGY (2015) no complexo Eólico de Morro do 

Chapéu, também localizado na Serra da Diamantina. Onde com 810 minutos, obteve-se um sucesso de 

0,0062 sp./min e 0,0815 ind./min. Desta forma, durante o estudo realizado por ENEL/ECOLOGY (2015) o 

registro de atividade de morcegos foi maior, mas o presente estudo obteve maior riqueza através do 

método de bioacústica. 

Alguns estudos apontam que morcegos insetívoros, em geral, utilizam áreas abertas com menos 

frequência, sugerindo a preferência por habitats com maior cobertura vegetal (ESTRADA et al., 2004; 

ALMEIDA et al., 2007; BARROS et al., 2014). Mas, resultados encontrados por SUCKOW (2014) 

demonstrou que áreas abertas, bordas e alguns hábitats degradados são frequentemente usados por 

morcegos insetívoros aéreos em uma Floresta Atlântica fragmentada na região sul do país. No entanto, 

deve ser considerada a falta de referências para a região Nordeste, nos biomas da Caatinga e Cerrado 

(BERNARD et al., 2014). 
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Quadro 8-3 - Sucesso amostral (número de indivíduos registrados/esforço amostral) por área de 
amostragem (ADA e AID) durante a primeira campanha de monitoramento da quiropterofauna do Complexo 

Eólico Babilônia, BA (julho/2017). 

Método Unidade 
Área de Influência 

ADA AID 

Rede de neblina 
sp./m²*rede*horas 0,0001852 0 

Ind./m²*rede*horas 0,0005556 0 

Gravador de Ultrassom 
sp./min 0,0157 0,0139 

ind./min 0,0657 0,0306 

 

Durante a primeira campanha do Programa de Monitoramento, de forma geral, a área diretamente 

afetada (ADA) apresentou melhores resultados quando aos indicadores ecológicos que a AID (Quadro 

8-4), devido ao maior esforço amostral empregado nesta área. Valores estes que durante a próxima 

campanha deverão ser alterados devido ao pareamento no número de UA em cada área de influência e 

a intensificação das obras na ADA. 

Quadro 8-4 – Indicadores ecológicos por Unidade Amostral e área de influência obtidos na primeira 
campanha de monitoramento da quiropterofauna na área do Complexo Eólico Serra da Babilônia, BA, 

(julho/2017). 

INDICADOR 
EIA (MILLENIUM 
WIND/CH2MHILL, 

2013)  

Campanha de Monitoramento 

L2' L2 L3 ADA 
(L2' +L2+L3) 

AID 
(L4) 

TOTAL 

Riqueza 14 6 9 7 18 5 21 

Abundância 91 11 44 19 74 11 85 

Shannon (H') 2,18 1,59 0,92 1,76 1,84 1,55 2,14 

Equitabilidade (J) 0,80 0,89 0,42 0,91 0,64 0,96 0,70 

Dominância 0,19 0,24 0,64 0,21 0,34 0,22 0,26 

 

1.3.6 -  Atividade de Morcegos 

O sistema de ecolocalização é característico dos morcegos da subordem Microchiroptera e, por permitir 

a exploração de uma maior variedade de abrigos e de alimento, pode ser considerada uma das 

principais características responsáveis pela maior diversidade de espécies pertencentes a este grupo 

(KALKO, 1995; BARCLAY et al., 1999; FENTON et al., 1999; PARSONS & JONES, 2000; BERNARD, 

2003; RATCLIFFE et al., 2004; SIEMERS & SCHNITZLER, 2004; WUND, 2005). 
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As vocalizações de morcegos cobrem um largo alcance de frequências, desde uma pequena faixa 

audível para os ouvidos humanos (até 20 kHz), estendendo-se até 200 kHz (FENTON, 1985; KOAY et 

al., 1997). Em algumas espécies, podem ser obtidas até resoluções de frequência na ordem de 10 Hz 

(FENTON, 1985; KOAY et al., 1997). Através do sistema de ecolocalização os morcegos são capazes de 

desviar de obstáculos e de interagir com o ambiente, seja para obter alimento ou procurar abrigo, e 

variam suas chamadas de ecolocalização de acordo com os diferentes ambientes e atividades 

(RATCLIFFE et al., 2004), possibilitando a identificação de vocalizações de passagem e de forrageio. 

Por exemplo, no momento da captura da presa, os pulsos de ecolocalização são emitidos com alta taxa 

de repetição, chamados de feeding buzz ou terminal buzz (SCHNITZLER & KALKO, 2001). 

Há estudos correlacionando atividade de morcegos com fatalidade após a construção de parques eólicos 

que sugerem ser possível usar índices da atividade dos morcegos durante a pré-construção para prever 

futuras fatalidades e, assim, calcular o risco e a melhor forma de mitigação (ARNETT et al., 2016). 

Entretanto, Hein et al. (2013) não encontraram uma relação estatisticamente significativa entre atividade 

no período pré-construção e mortes no período pós-construção, concluindo que a predição de risco 

antes da construção de uma instalação eólica ainda pode ser considerada altamente variável e somente 

métodos acústicos podem não ser suficientes para prever a mortandade de morcegos. Recomenda-se, 

portanto, que a atividade de morcegos seja avaliada no período pré e pós-instalação, para melhores 

abordagens em reduzir as chances de colisões (LINTOTT et al., 2016). Isso porque, durante a 

construção, podem haver mudanças quanto ao comportamento de forrageio e atividades dos morcegos 

em resposta à perda e alterações no habitat ocorridas no período de obra, não havendo ainda 

informações quanto ao tempo em que se dá a acomodação das espécies de morcegos à nova paisagem 

(LINTOTT et al., 2016). 

Ao longo do período de obras, são introduzidas, e muito utilizadas, fontes artificiais de iluminação, o que 

pode alterar a atividade de forrageio de morcegos localmente (ROWSE et al., 2016). Apenas 

recentemente foram reconhecidos os impactos biológicos da poluição luminosa em morcegos 

(LONGCORE & RICH, 2004), e os mesmo ainda continuam sendo poucos estudados. Além do método 

de análise acústica da atividade de morcegos, ainda limitado, existem poucas formas eficazes de se 

quantificar o impacto da iluminação artificial sobre espécies de morcegos (ROWSE et al., 2016). Muitas 

espécies de morcegos podem detectar ondas UV emitidas por fontes luminosas, o que pode afetar tanto 

os morcegos quanto as suas presas (como os insetos) de diferentes maneiras (LONGCORE & RICH, 

2004). O aumento da luminosidade pode aumentar a competição interespecífica e/ou intraespecífica, 

com espécies de morcegos mais sensíveis à luz tendo seus recursos explorados por espécies mais 

tolerantes a luz (ROWSE et al., 2016). 

Em obras de Parques Eólicos no estado do Ceará foram observadas respostas, como o aumento de 

forrageio por algumas espécies durante o período de maior utilização destas fontes luminosas artificiais 

para a construção noturna (EÓLICAS ITAREMA/ECOLOGY, 2016). Como forma de mitigar os acidentes 

que podem ocorrer com morcegos durante a fase de operação, a partir dos registros dos períodos de 

maior e menor atividade morcegos durante a implantação e início da operação, as turbinas podem ser 
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programadas para ter a sua velocidade diminuída por aproximadamente duas horas ao entardecer ou, 

como em outros estudos realizados no Canadá, podem ser desligadas pelo menos uma vez por mês 

durante os maiores picos de atividade dos morcegos (ARNETT et al., 2016). Por exemplo, outra medida 

citada em alguns estudos e que tem se mostrado efetiva é o uso de radiação eletromagnética associada 

aos radares que afastam tais animais do entorno de aerogeradores (NICHOLLS & RACEY, 2007 apud 

SOVERNIGO, 2009; ARNETT et al., 2016). Arnett et al. (2016) apresentam uma ampla revisão com 

dados a partir desses métodos de mitigação, demonstrando a importância dessas medidas e aponta 

reduções acima de 50% no índice de mortalidade da quiropterofauna. 

Na primeira campanha realizada durante o período seco foram registradas 82 chamadas (Quadro 8-5). 

Durante o levantamento de morcegos realizados por ENEL/ECOLOGY (2015), com esforço próximo ao 

presente estudo, foram registradas 89 chamadas também no período seco. As atividades de morcegos 

na região do parque, registradas entre o levantamento (ENEL/ECOLOGY, 2015) e a primeira campanha 

de monitoramento, foram bem próximas, o que pode estar refletindo o período de amostragem utilizado 

em ambos os estudos, o período seco. 

Quadro 8-5– Número de vocalizações identificadas através do gravador de ultrassom por Unidade Amostral 
(UA) e faixa de horário durante a primeira campanha de Monitoramento de quiropterofauna do Complexo 

Eólico Serra da Babilônia, BA (julho 2017). 

UA Tipo de registro 
Faixa de Horário da Amostra 

Total 
18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 

L2' 
Busca, forrageio, passagem, 
social 6 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 11 

L2 Busca, passagem, social 14 5 1 0 0 0 6 2 2 8 4 1 43 

L3 Busca, passagem 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

L4 Busca, passagem 0 2 6 0 0 0 0 1 0 1 0 1 11 

Total de registro bioacústico 31 13 9 0 0 1 7 3 2 9 4 2 82 

 

Quanto ao período de amostragem, observa-se que o período entre 18h e 20h foi mais representativo 

entre as unidades amostrais (Figura 8-3Error! Reference source not found.). A atividade se concentrou 

principalmente por morcegos insetívoros dentre o padrão conhecido para esta guilda (GREENHALL & 

PARADISO, 1968; ALMEIDA et al., 2007). Alguns estudos apontam que morcegos insetívoros utilizam 

menos áreas abertas (ESTRADA et al., 2004; ALMEIDA et al., 2007; BARROS et al., 2014). No entanto, 

SUCKOW (2014) demonstrou que área abertas e bordas são frequentemente usados por morcegos 

insetívoros aéreos. No presente estudo os pontos amostrados com maior sucesso foram em áreas de 

borda de vegetação mais densa, como presentes na L2’ e L2, corroborando com o resultado 
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apresentado por SUCKOW (2014). Contudo, deve ser considerada ainda a falta de referências para a 

região Nordeste e bioma da Caatinga quanto a estudos de bioacústica (BERNARD et al., 2014). 

Em todos os dias de coleta, de forma geral, a atividade dos morcegos iniciou-se no período crepuscular, 

diminuindo ao longo do período e aumentando novamente próximo ao amanhecer (Figura 8-3). A 

proporção em que Y é explicada por X é de 92%. Os resultados aqui obtidos também corroboram com 

aqueles encontrados em um estudo no bioma da Mata Atlântica (ALMEIDA et al., 2007) que sugeriu que 

este padrão de atividade dos morcegos corresponde a uma variação na atividade dos insetos. 

GREENHALL & PARADISO (1968) demostraram que o período de atividades geralmente é mais intenso 

nas duas primeiras horas ao escurecer e nas duas horas antes do amanhecer, possivelmente para 

quebrar o jejum de dez horas. 

 
Figura 8-3 – Perfil de atividade de morcegos por número de vocalizações identificadas através do gravador 
de ultrassom por Unidade Amostral (UA) e faixa de horário durante a primeira campanha de Monitoramento 
de quiropterofauna do Complexo Eólico Serra da Babilônia, BA (julho 2017). Linha de tendência (polinomial 

de ordem 4). 

 

Considerando a distribuição da atividade de morcegos ao longo do período amostrado (Figura 8-4 A) na 

primeira faixa de horário observa-se uma maior amplitude e uma distribuição mais assimétrica entre a 

atividade de morcegos, diminuindo nos períodos subsequentes e aumentando ao final da amostragem. 

Dividindo o período amostrados em dois, temos a primeira parte da noite (entre 18h e 00h) onde a 

distribuição da atividade de morcegos se concentra no primeiro período, com maior amplitude e 

assimetria na distribuição no número de registros. No segundo (entre 00h e 17h) a atividade fica 

distribuída ao longo do período, com maior amplitude em torno de 03h. De forma geral, o período de 



 

  

 Ecology Brasil   Logo 
Contratada  

 Relatório do Monitoramento de Fauna 

Error! Reference source not found. 
Nº Doc:  Nº Documento  

Emissão:  Data Emissão  

 Parque Eólico Serra da Babilônia  
Revisão:  Revisão 00 / Versão:  
Versão 00  

 

Elaborado/Revisado por: 
Nome do Funcionário:   Nome Funcionário   
Cargo:  Cargo  

Página 9 de 
113  

Aprovado por: Nome do Funcionário:  Nome Funcionário  
Cargo:  Cargo  

 

atividade de morcegos insetívoros corrobora com outros estudos (ALMEIDA et al., 2007; BARROS et al., 

2014). 

Quando consideramos a distribuição da atividade de morcegos entre as unidades amostrais (Figura 8-

4B), a UA L2 apresenta maior variabilidade quanto a atividade de morcegos ao longo da noite. Já L2’ e 

L4 obtiveram um perfil de atividade mais próximos, com menores variabilidades ao longo na noite, com 

picos de atividade no início da noite (outliers). L2’ e L4, apesar de estarem distantes entre si, estavam 

mais próximo de atividades da obra, sendo a primeira mais próximo ao canteiro principal com introdução 

de iluminação artificial e a segunda sob influência da reestruturação da via de acesso. Os quatro locais 

amostrados possuem a mesma fitofisionomia, no entanto L3 e L4, por estarem mais inseridas no interior 

da planta do complexo, estava sob menor influência da obra, o que pode sofrer alterações com o 

andamento das obras. Essa proximidade com as áreas de obra mais intensa e de introdução de 

iluminação artificial pode ter influência no perfil de atividade de morcegos nestas áreas (LONGCORE & 

RICH, 2004, ROWSE et al., 2016). 

 

  

Figura 8-4 – Box-plot com a medianas e os quartis comparando: por faixa de horário amostrado (A) 
e distribuição da atividade total de morcegos nas quatro Unidades Amostrais (B); para a primeira 

campanha de Monitoramento de quiropterofauna do Complexo Eólico Serra da Babilônia, BA (julho 
2017). 

 

O hábitat de forrageio das espécies de morcegos, determinado pela disponibilidade de recursos 

alimentares e como os encontram, tem sido classificado como forrageadores de espaço aberto (ex. 

Eumops sp.), de borda (ex. Myotis sp.) e de espaço fechado (ex. Carollia sp.) (FENTON 1990, 

A B 
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SCHNITZLER & KALKO, 2001, DENZINGER & SCHNITZLER, 2013, AGUILAR, 2017). Pelo método de 

bioacústica, considerando todas as unidades amostrais, a partir do horário registrado pode ser 

estabelecido um perfil de atividade das espécies por hábitat de forrageio (Figura 8-5). 

As espécies que forrageiam em área aberta ou acima do dossel foram mais representativa quanto a 

riqueza, principalmente na L2, e a atividade desse grupo teve uma concentração no início da noite e 

depois é mais dispersa na segunda metade da noite (Figura 8-5 A). Já o complexo relacionado aos 

morcegos que forrageiam em área de borda, presentes principalmente na L4, tiveram sua atividade 

principalmente no início da noite (Figura 8-5 B).. A única espécie forrageadora de espaço fechado 

registrado pelo método de bioacústica foi Carollia perspicillata apenas L2’ por volta de 23h. Os dados 

aqui apresentados corroboram com Aguilar (2017), onde em um estudo realizado em uma área do 

Cerrado, registrou uma atividade significativa do complexo de insetívoros de áreas abertas 

Eumops/Cynompos/Nyctinomops ao longo da noite. O que pode ser representado por estas espécies 

capturarem suas presas em voo (longe do solo, obstáculos verticais ou superfícies de água) e tendem a 

ter seus recursos alimentares mais escasso, disperso e variando no espaço-tempo e utilizando maiores 

períodos contínuos de busca (CIECHANOWSKI et al., 2010). Já morcegos do complexo de insetívoros 

de borda concentraram a sua atividade no início da noite (AGUILAR, 2017). 
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Figura 8-5 – Atividade x faixa de horário das espécies de morcegos por grupo de forrageio: 
forrageadores de espaço aberto (A), de espaço fechado (B) e de borda (C), e por sonotipos não 

identificados (D), primeira campanha de Monitoramento de quiropterofauna do Complexo Eólico 
Serra da Babilônia, BA (julho 2017). 

 

A partir da análise do Índice de Atividade Relativa (IAR), realizada com os dados obtidos durante a 

presente campanha para cada localidade amostrada, foi possível verificar as espécies mais 

representativas no monitoramento acústico (Figura 8-6). Onde na UA L2’ Eumops perotis e Nyctinomops 

perotis foram as espécies mais dominantes, com seis registros, o que corresponde a, aproximadamente, 

60% do total. Eumops sp. foi a espécie mais abundante entre as espécies na UA L2 e na L3, 

representando 76% e 36%, consecutivamente. Já na L4 a espécie mais dominante foi Myotis nigricans, 

representando 27% da atividade. Nota-se maior representatividade de morcegos vespertilionídeos 

apenas na UA L4, nas outras a dominância da atividade é maior de morcegos molossídeos. A UA L4 

está próximo a borda de uma estrada pré-existente na região, que está sendo reestruturada, onde há 

também um canteiro de mobilização para a obra. As outras unidades amostradas estão inseridas em 

áreas recém abertas em meio a vegetação. Assim com o andamento das obras e instalação das torres a 

composição da quiropterofauna ao longo do monitoramento pode passar por flutuações. 
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Figura 8-6- Espécies de morcegos dominantes, segundo o Índice de Atividade Relativa durante a 
primeira campanha de monitoramento do Complexo Eólico Serra da Babilônia, BA (julho de 2017). 

 

1.3.7 -  Espécies Ameaçadas, Raras, Endêmicas e Novos Registros 

As espécies ameaçadas de extinção foram relacionadas a partir das listas do MMA (2014), IUCN (2017) 

e a lista de espécies ameaçadas do estado da Bahia (SEMA 2017) e da Lista de Espécies quase 

ameaçadas e com dados insuficientes (ICMBio, 2016a; ICMBio, 2016b). As espécies endêmicas e raras 

a partir de REIS et al. (2017) (Quadro 8-6). Considerando dados primários e secundários, das espécies 

com registros na região de inserção do empreendimento, em âmbito nacional (MMA, 2014; ICMBio, 

2016a; ICMBio, 2016b), duas são classificadas como vulnerável (Furipterus horrens e Natalus 

macrourus). Considerando a lista internacional (IUCN, 2017), duas espécies são consideradas como 

quase ameaçada de extinção (Natalus macrourus e Lonchophylla mordax) e uma como dados 

deficientes (Myotis lavali). Lonchophylla inexpectata ainda não foi avaliada por ambas as listas, sendo, 

inclusive, considerada como endêmica de áreas cársticas da Caatinga. Destas espécies, apenas L. 

inexpectata foi capturada durante a primeira campanha do monitoramento. Nenhuma espécie listada na 

lista de fauna ameaçada do estado da Bahia (SEMA, 2017) foi capturada durante o EIA (MILLENIUM 

WIND/CH2MHILL 2013) ou na primeira campanha. 

Natalus macrourus, espécie classificada como quase ameaçada pela IUCN (2017), foi considerada 

abundante na região da Chapada da Diamantina (GREGORIN & MENDES, 1999; SBRAGIA & 

CARDOSO, 2008). Na Bahia, esta espécie foi registrada no município de Itaetê (GREGORIN & 

MENDES, 1999) e nos municípios de Utinga e João Dourado (SBRAGIA & CARDOSO, 2008), áreas 

próximas ao empreendimento. Já a espécie Furipterus horrens, também considerada como espécie 

quase ameaçada pela IUCN (2017), foi registrada durante o Estudo de Impacto Ambiental do Complexo 
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Eólico Serra da Babilônia (MILLENIUM WIND/CH2MHILL, 2013) através da metodologia de busca por 

abrigo, onde foi localizado uma colônia na Toca dos Morcegos a cerca de 5 km do empreendimento. 

Ambas não foram registradas durante a primeira campanha. 

Dentre as espécies compiladas, destaca-se Lonchophylla inexpectata, com três indivíduos capturados 

durante a primeira campanha. Por ser uma espécie descrita recentemente e muito confundida com L. 

mordax (MORATELLI & DIAS, 2015), L. inexpectata ainda não teve o seu estado de conservação 

avaliado. Esta espécie foi recentemente registrada no município de Barra, na Bahia, a, 

aproximadamente, 200 km da região do empreendimento, no bioma Caatinga (MORATELLI & DIAS, 

2015). Durante a primeira campanha dois espécimes de L. inexpectata capturados foram eutanasiados 

(um macho e uma fêmea) e mais um espécime veio a óbito durante o campo por ataque de predador na 

rede de neblina (Anexo3 – Cartas de Recebimento das Instituições Depositárias). Estes tiveram as 

suas medidas cranianas aferidas e comparadas com outros congêneres em laboratório afim de confirmar 

a espécie. Os espécimes tombados, foram identificado preliminarmente como L. inexpectata, no entanto 

esta espécie vem sendo alvo de continuas investigações taxonômicas e distribuição geográfica, assim 

como o seu congênere L. mordax (D. Dias, Comunicação Pessoal). 

Recentemente a espécie L. mordax teve seu status internacional (IUCN, 2017) reavaliado (SAMPAIO et 

al., 2016), onde passou de pouco preocupante para quase ameaçada. Esta espécie está listada como 

Quase Ameaçada, pois sua distribuição foi restrita como consequência de uma revisão taxonômica 

(MORATELLI & DIAS, 2015), onde restringe a distribuição desta espécie em apenas três localidades do 

leste do Brasil, nos estados de Bahia e Sergipe. De acordo com a IUCN (2017), embora possa ser 

localmente comum, também é provável que a sua população possa estar diminuindo. Mas esta 

distribuição ainda precisa ser reavaliada conforme revisões taxonômicas a partir de espécimes já 

coletados e disponíveis em museus. 

As seis espécies que foram consideradas como novos registros regionais para a área do 

empreendimento já possuem registros em outras regiões do estado da Bahia (REIS et al. 2017). 

Quadro 8-6 – Lista das espécies da quiropterofauna registradas através de coleta de dados primários e 
secundários (fontes bibliográficas), com categoria de ameaça de acordo com as listas do MMA (MMA, 2014; 
ICMBio, 2016a; ICMBio, 2016b), IUCN (2017) e SEMA (2017), durante a primeira campanha de monitoramento 

do Complexo Eólico Serra da Babilônia (julho/2017). 

Legenda: – AID - Área de Influência Direta; ADA - Área Diretamente Afetada – ADA; NA – não avaliada; LC – pouco preocupante; 
NT – quase ameaçada; DD – deficiência de dados; VU – vulnerável. 

Nome do Táxon Referências 
Unidade Amostral 
(Dados Primários) MMA IUCN SEMA 

Lonchophylla inexpectata MORATELLI & DIAS (2015) 
L2, L3 
(ADA) NA NA -- 

Lonchophylla mordax 

GREGORIN & MENDES (1999), 2- 
OLIVEIRA & PESSOA (2005), 3- 

SBRAGIA & CARDOSO (2008), ENEL 
GREEN POWER/ECOLOGY (2015) 

   -- NT   -- 

Furipterus horrens MILLENIUM WIND/CH2MHILL (2013)   VU LC -- 

Natalus macrourus 
GREGORIN & MENDES (1999), 2- 
OLIVEIRA & PESSOA (2005), 3- 
SBRAGIA & CARDOSO (2008) 

  VU NT -- 
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Nome do Táxon Referências Unidade Amostral 
(Dados Primários) MMA IUCN SEMA 

Eumops glaucinus Novo registro regional L2 
(ADA) 

LC -- -- 

Eumops perotis Novo registro regional L2' 
(ADA) LC -- -- 

Nyctinomops macrotis Novo registro regional 
L2' 

(ADA) -- LC -- 

Promops nasutus Novo registro regional L4 
(AIA) 

-- LC -- 

Lasiurus ega Novo registro regional L3 
(ADA) -- LC -- 

Myotis lavali Novo registro regional L4 
(AIA) 

DD NA -- 

 

1.3.8 -  Espécies Bioindicadoras de Qualidade Ambiental 

Segundo os estudos realizados por Fenton et al. (1992) e Medellín et al. (2000), a presença de espécies 

da subfamília Phyllostominae pode ser um indicativo de um ambiente melhor conservado, pois são 

espécies mais sensíveis à modificação em seu habitat, considerando a diversidade desta subfamília 

como bioindicadora de qualidade ambiental. Durante a primeira campanha de monitoramento, não foram 

capturadas espécies desta subfamília. Durante os levantamento realizados na fase anterior pela 

MILLENIUM WIND/CH2MHILL (2013) foram registradas quatro espécies dessa subfamília: Lophostoma 

brasiliense, Mimon crenulatum, Phyllostomus discolor, Phyllostomus hastatus. 

Morcegos filostomídeos (Chiroptera, Phyllostomidae) também têm sido apontados na literatura como 

sendo cruciais para a dinâmica na região tropical por serem os principais dispersores de sementes de 

plantas pioneiras, especificamente a subfamília Stenodermatinae (KUNZ, 1982; NOWAK, 1994). Isto faz 

com que sejam muito importantes no processo de regeneração de áreas desmatadas (e.g. FENTON et 

al., 1992; WHITTAKER & JONES, 1994). Graças a estes atributos, os morcegos têm sido considerados 

como boa ferramenta de avaliação da integridade funcional de uma comunidade (MEDELLÍN et al., 

2000). Durante o período de construção de Complexos Eólicos a fauna de quirópteros é diretamente 

afetada pela supressão da vegetação e este impacto se dá principalmente com relação a recursos 

alimentares e abrigo disponível para estas espécies, além da modificação da paisagem. 

A utilização de espécies da família Phyllostomidae como indicadores das alterações da vegetação pode 

ser notadamente interessante, uma vez que tais espécies tendem a responder, rapidamente, às 

alterações estruturais da paisagem (RICHARZ & LIMBRUNNER, 1993). 

Sabe-se que a fragmentação e a abertura de clareiras pode gerar consequências, como o aumento na 

densidade de algumas espécies de morcegos da subfamília Stenodermatinae e Carolliinae, 
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principalmente de espécies que se alimentam de plantas pioneiras, presentes em bordas e clareiras 

(MEDELLÍN et al., 2000). Estas espécies são sabidamente comuns em levantamentos devido às suas 

menores sensibilidades aos efeitos da fragmentação, por apresentarem um alto potencial adaptativo, 

podem ocupar mais facilmente diversos ambientes (ORTÊNCIO FILHO et al., 2005). Artibeus 

planirostris, A. lituratus, Carollia perspicillata e Glossophaga soricina apresentam grande plasticidade às 

pressões antrópicas, adaptando-se a abrigos próximos a zonas urbanas e explorando variados recursos 

alimentares (REIS et al., 2013). Em contraste, Oliveira (2008), no bioma Cerrado, apresentou A. 

planirostris como uma espécie sensível à degradação. Mas, para o bioma Caatinga, não há estudos 

relacionando estas espécies à fragmentação de habitat. No presente estudo, apenas uma espécie 

(Carollia perspicillata) relacionada a este grupo foi registrada pelo método de bioacústica. Durante os 

levantamento realizados na fase anterior pela MILLENIUM WIND/CH2MHILL (2013) foram registradas 

apenas três indivíduos de C. perspicillata na cavidade Toca dos Ossos pelo método de busca ativa, 

cerca de 28 km de distância do Complexo Eólico da Babilônia.  

1.3.9 -  Espécies de Importância Econômica e Cinegética 

Durante a primeira campanha do Programa de Monitoramento de Fauna do Complexo Eólico Serra da 

Babilônia não foram capturadas espécies listadas como cinegéticas. Nenhuma espécie de morcegos 

com ocorrência em território brasileiro está presente na lista CITES (2017). No entanto, os morcegos 

possuem grande importância ecológica e, consequentemente, econômica. Devido à sua diversidade 

alimentar, incluindo diferentes níveis da cadeia trófica, desempenham importantes serviços ambientais, 

com espécies insetívoras e carnívoras que atuam como controladores biológicos de populações (KUNZ, 

1982; REIS et al., 2007; PERACCHI et al., 2011), enquanto as de hábitos frugívoros e nectarívoros 

atuam como agentes dispersores de sementes e polinizadores, contribuindo no processo de sucessão 

florestal e recuperação de áreas degradadas (MUSCARELLA & FLEMING, 2007). 

 

1.3.10 -  Espécies Potencialmente Invasoras, Oportunistas ou de Risco Epidemiológico, 

Incluindo as Domésticas 

Através de dados secundários foram registradas duas espécies de morcegos hematófagos (Desmodus 

rotundus e Diphylla ecaudata) na região do empreendimento. Diphylla ecaudata é uma espécie 

hematófaga, de ampla distribuição (REIS et al., 2007), que habita cavernas e cavidades em formações 

rochosas e algumas vezes em troncos de árvores, em colônias com até 30 indivíduos, (REIS et al., 

2013). Esta espécie se alimenta preferencialmente de aves e, por isso, não costuma ser um transmissor 

efetivo no ciclo da raiva (BREDT et al. 1998, REIS et al., 2013). Dessa forma, apesar de seu hábito 

hematófago, não deve ser foco em planos de controle de raiva (AGUIAR & TADDEI 1995; BREDT et al., 

1998; FALCÃO, 2007). Desmodus rotundus é uma espécie de ampla distribuição, que ocorre do México 

ao sul da América do Sul (REIS et al., 2007). É o mais comum dos chamados morcegos-vampiros e, por 
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seu hábito alimentar e sua importância econômica devido à transmissão de raiva, é uma das mais 

conhecidas e estudadas do mundo (BERNARD, 2005). O Lyssavirus, agente etiológico da raiva, tem 

como principal transmissor D. rotundus. Este morcego tem preferência alimentar por mamíferos de 

grande porte, neste sentido, as criações de gado presentes nas áreas de influência do empreendimento, 

somadas às aberturas de novas clareiras durante o período de construção, podem propiciar um aumento 

da sua população (UIEDA, 1994), considerando ainda que D. rotundus é uma espécie que pode ser 

muito favorecida por alterações ambientais desta natureza (ZORTÉA et al., 2010). Durante o Estudo de 

Impacto Ambiental do Complexo Eólico Serra da Babilônia realizado pela MILLENIUM WIND/CH2MHILL 

(2013) foi registrado apenas a espécie de morcego hematófago Diphylla ecaudata. 

Não foi capturada nenhuma espécie potencialmente invasora ou oportunista durante a primeira 

campanha do programa de Monitoramento do Complexo Eólico Serra da Babilônia. Mas houve relatos 

por parte de alguns moradores sobre um aumento de mordedura por parte de morcegos hematófagos no 

rebanho local, o que estaria ligado diretamente a espécie hematófaga Desmodus rotundus. Dados estes 

que não foram aqui contabilizados, pois foi pontual e em momentos que a equipe esteve em contato com 

alguns moradores locais. É importante que dados como estes sejam contabilizados de forma específica 

e com a finalidade de se acompanhar se há relação de aumento nestes índices de mordedura ao longo 

do desenvolvimento do empreendimento. Pois, de acordo com Teixeira et al. (2015) um aumento de 

espoliações de morcegos hematófagos podem estar associados e/ou influenciados diretamente por 

alterações antropogênicas, como a remoção ou realocação do gado, desmatamento, construção de 

rodovias, incluindo também a oferta de abrigos que essas ações podem proporcionar, como túneis, 

pontes e construções abandonadas. Desta forma, é uma espécie que será sempre considerada durante 

o monitoramento de fauna, tanto na implantação quanto no funcionamento de grandes 

empreendimentos. 

1.3.11 -  Espécies Migratórias 

Em climas frios, os morcegos hibernam ou migram, podendo se deslocar por mais de 1.700 km 

(ALTRINGHAM, 1996). No Brasil são raras as informações acerca do comportamento migratório de 

quirópteros. Embora se desloquem bastante, não se conhecem casos de hibernação ou migração a 

longas distâncias (REIS et al., 2007). A pouca informação disponível de ambas está relacionada à região 

sul do país, relacionada à espécie Tadarida brasiliensis e Lasiurus spp. (MARQUES, 2002; BARROS et 

al. 2015). 

Os morcegos lasiurinos não hibernam, mas há registros de grandes migrações, abandonando seus 

hábitats no verão ao norte dos Estados Unidos e migrando para o sul, onde passam o inverno em busca 

de insetos como suprimento alimentar. Os voos, tanto de Lasiurus cinereus quanto de L. borealis, foram 
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registrados nas Bermudas, a 966 quilômetros da costa leste dos Estados Unidos. Essas duas espécies 

também se deslocam regularmente para o sul ao longo da costa, desde o Canadá e norte dos Estados 

Unidos para um ambiente de inverno mais temperado (REIS et al., 2007). As espécies do gênero 

Lasiurus, registradas durante a primeira campanha através pela metodologia de bioacústica, são espécie 

insetívoras-aéreas, capturando suas presas em voos rápidos e em elevadas altitudes, o que faz com que 

sejam raramente capturadas em redes armadas em sub-bosque (BIANCONI & PEDRO, 2007). Tanto L. 

blossevilli como L. ega estão entre aquelas mais frequentes em fatalidades envolvendo parques eólicos, 

fato já registrado nos EUA (ARNETT et al., 2016), como também nos Parques Eólicos de Osório, no sul 

do Brasil (BARROS et al., 2015). Há registros de espécies do gênero Lasiurus spp. para a região onde o 

empreendimento se insere, mas não houve registros destas em campo. Na região do empreendimento 

ainda não se tem registro de migrações, uma vez que a variação de temperatura entre as estações é 

bem inferior comparada ao sul do país e, portanto, não é possível afirmar que essas espécies seriam 

mais vulneráveis às mortes causadas pelos aerogeradores em função de um possível comportamento 

migratório. 

1.3.12 -  Considerações Finais Quiropterofauna 

A partir dos dados secundários, desconsiderando as morfoespécies, foram compiladas 42 espécies de 

morcegos com ocorrência registrada ou potencial para área de influência do empreendimento, 

distribuídas em oito famílias. Durante a primeira campanha de monitoramento de fauna foram registradas 

12 espécies de morcegos, distribuídas em quatro famílias. Sendo que seis espécies não constavam na 

lista de ocorrência em potencial (Eumops glaucinus, E. perotis, Promops nasutus, Nyctinomops macrotis, 

Lasiurus ega, Myotis lavali). Tais espécies foram registradas pelo método de bioacústica, não 

empregado anteriormente nas campanhas do EIA, o que demonstra a importância da utilização de 

metodologias complementares. Mas os resultados sugerem que a região ainda abriga espécies não 

registradas pelas metodologias, pois a curva de rarefação ainda não atingiu a sua assíntota. 

Das espécies com registros e de potencial ocorrência na área do empreendimento, em âmbito nacional 

(MMA, 2014), duas são consideradas classificadas como vulnerável (Furipterus horrens e Natalus 

macrourus). Considerando a lista internacional (IUCN, 2017), duas espécies são consideradas como 

quase ameaçada de extinção (N. macrourus e Lonchophylla mordax) e uma como dados deficientes 

(Myotis lavali). Lonchophylla inexpectata ainda não foi avaliada por ambas as listas, sendo, inclusive, 

considerada como endêmica de áreas cársticas da Caatinga. Destas espécies, apenas L. inexpectata foi 

capturada durante a primeira campanha do monitoramento. 
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8.1. Registro Fotográfico Quiropterofauna 

  
Foto 21- Montagem das redes de neblina em L4. Foto 22- Redes de neblina montadas em L3. 

  
Foto 23- Gravador acústico (Song Meter) instalado 

em L1. 
Foto 24- Gravador acústico (Song Meter) instalado em 

L4. 
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Foto 25- Lonchophylla aff. Inexpectata, única 

espécie registrada nas redes de neblina em L2 e 
L3. 

Foto 26- Redes de neblina montadas em L2. 

 
Foto 27- Sonograma de Molossus molossus em L3. 

 
Foto 28- Sonograma de Molossus rufus em L3. 
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Foto 29- Sonograma de Myotis nigricans em L4.  

 
Foto 30- Sonograma de Pteronotus gymnonotus em L3 . 

 

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 

FAUNA 

 

Indicadores do Programa Status Observação 

Número de campanhas de monitoramento realizadas 
durante os períodos de instalação e de operação do 
Complexo Eólico; 

Em andamento  Realizada 1a campanha de monitoramento 

Registro do número de pontos de amostragem e respectivo 
esforço amostral realizado em cada campanha; 

Em andamento – 
Atendido para a 
primeira campanha 

 Aves 

61 pontos amostrados 

40 pontos de escuta 

13 Listas de Macknnon 

8 Redes de Neblina 

- Morcegos 

12 pontos amsostrados 

8 Redes de Neblina 
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Indicadores do Programa Status Observação 

4 gravador de ultrasson 

Planilha de dados brutos com georreferência de todos os 
exemplares registrados; 

Em andamento – 
Atendido para a 
primeira campanha 

Aves n = 415 

Morcegos n = 85 

Anexo 2 – Dados Brutos Digitais 

Apresenta as coordenadas georeferenciadas 
de todos os indivíduos amostrados 

Registros de frequência de atividade de morcegos 
detectada pelo equipamento de emissão de ultrassom para 
cada área amostrada e por campanha; 

Em andamento – 
Atendido para a 
primeira campanha 

82 chamadas/ 48 horas (12 horas por Local 
de amostragem) = 1,71 chamadas por hora  

Item 1.3.6 Atividade de Morcegos 

Foram gravadas 12 horas de atividades dos 
morcegos em cada uma dos 4 locais de 
amostragem. 

Listagem das espécies identificadas para as áreas de 
estudo, incluindo os indivíduos registrados/marcados por 
campanha, ressaltando as espécies ameaçadas, 
endêmicas, raras, novas e migratórias; 

Em andamento – 
Atendido para a 
primeira campanha 

1ª campanha* 

- Aves n = 415 indivíduos 

Ameaçadas n = 2 espécies 

Endêmicas n = 11 

Novos registros n = 10  espécies 

Migratórias n = 0 

- Morcegos n = 85 

Ameaçadas n = 1 espécies 

Endêmicas n = 2 

Novos registros n = 6 espécies 

Migratórias n = 0 

 

* dados primários 

Registros de carcaças encontradas próximo aos 
aerogeradores durante a fase de operação; 

- Não se aplica -Indicador da fase de operação 

Registro, em relatório, dos dados comportamentais das 
aves durante a fase de operação; 

- Não se aplica -Indicador da fase de operação 

 Dados de riqueza, abundância e composição da fauna nas 
campanhas; 

Em andamento – 
Atendido para a 
primeira campanha 

Riqueza 

Aves n = 81 

Morcegos n = 12 

Ver Quadro 5-1 - - Lista das espécies da 
avifauna registradas  

 

Abundância  

Aves n = 415 

Morcegos n = 85 

Ver Quadro 7-1 - - Lista das espécies da 
quiropterofauna registradas  

 

Propostas de medidas mitigadoras de possíveis impactos 
para a fauna. 

Em Andamento 

Com a continuidade das amostragens será 
possível identificar e propor medidas de 
controle dos impactos além daquelas já 
previstas no Diagnóstico  

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com os dados advindos da primeira campanha de monitoramento novas adições à lista de espécies 

tanto de morcegos quanto de aves puderam ser realizadas. Tais achados demonstram um aspecto já 

esperado para regiões neotropicais, onde a riqueza total de uma área é sempre de difícil mensuração, 

sendo apenas possível se aproximar desta a partir de levantamentos de longo prazo. 
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A diferença na riqueza registrada entre as campanhas do EIA e o presente monitoramento pode estar 

relacionada a diferentes fatores, que dentre os principais cabe destacar o período e esforço de 

amostragem dentre as campanhas. Para aves, foram realizadas sete campanhas previamente, 

compreendendo regiões de amostragem tanto na AID quanto na AII. Já para morcegos, além da 

diferença de esforço, onde no EIA foram realizadas buscas de abrigos em cavernas na AII, enquanto no 

monitoramento as mesmas foram focadas apenas na ADA e AID, onde não existem cavidades; na 

presente campanha de monitoramento foi ainda incluído o método de bioacústica, o que representou a 

maior parte dos registros e foi responsável pelas novas adições a lista de espécies. Este método, tem se 

mostrado como de grande importância no monitoramento de morcegos em parques eólicos, tendo em 

vista que a maioria das espécies com maior risco de colisão com os aerogeradores são insetívoros 

aéreos, raramente registrados nas redes de neblina. 

Os resultados da primeira campanha de monitoramento de aves e de morcegos no Complexo Eólico 

Serra da Babilônia serão comparados entre as campanhas, que ocorrerão semestralmente durante toda 

implantação, e dessa forma será possível acompanhar as variações temporais e espaciais dos 

parâmetros ecológicos monitorados, bem como as espécies e grupos de espécies de especial interesse 

para conservação. 

 

11. EQUIPE TÉCNICA 

Nome do Profissional Formaç
ão 

Função 

Registro 
no 

conselho 
ou RG 

CTF (IBAMA) Assinatura 

MSc. Raquel Vieira Marques Bióloga Coordenação do 
Núcleo de Fauna 

CRBio: 
42454/06 
 

324782  

MSc Rafaela Dias Antonini Bióloga 

Elaboração e 
Coordenação do 
Programa de 
Monitoramento de 
Fauna 

CRBio: 
32785/02 

251189 
 

 

MSc. Ayesha Ribeiro 
Pedrozo 

Bióloga 

Elaboração e 
Coordenação do 
Programa de 
Monitoramento de 
Fauna 

CRBio: 
106048/01 

5025516  

MSc. Michel de Souza 
Schutte 

Biólogo 

Coordenação da 
equipe 
Monitoramento de 
Fauna 

CRBio: 
60698/02 

594625 
 

 

MSc. Andrea Cecília Sicotti 
Maas 

Bióloga 
Execução do 
monitoramento 
(quiropterofauna) 

CRBio: 
60865/02 

6707362  
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Nome do Profissional Formaç
ão 

Função 

Registro 
no 

conselho 
ou RG 

CTF (IBAMA) Assinatura 

DSc. Flávia Guimarães 
Chaves 

Bióloga 
Execução do 
monitoramento 
(avifauna) 

CRBio: 
71306/02  

618065  
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