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APRESENTAÇÃO

Este relat‡rio trata da segunda campanha de monitoramento da populaˆ‰o de
pato-mergulh‰o (Mergus octosetaceus Vieillot, 1817) da €rea de influŠncia da
Linha de Transmiss‰o (LT) 500 kV Serra da Mesa II – Luzi‹nia – Samambaia,
Luzi‹nia – Paracatu IV – Emborcaˆ‰o, ocorrida entre os dias 19 e 24 de marˆo
de 2010. Estabelecido no Estado de Goi€s, este empreendimento pertence Œ
Serra da Mesa Transmissora de Energia Ltda, que contratou a empresa Dr•ade
Ambiental ME para concretizar o presente trabalho.
A sua motivaˆ‰o est€ na retificaˆ‰o da LO IBAMA nŽ 726/2008, estabelecida na
condicionante 2.8, que determina “...levantar o tamanho da populaˆ‰o e sua
din‹mica na €rea de influŠncia do empreendimento, bem como elucidar a
distribuiˆ‰o da mesma no habitat, e quais as consequŠncias da operaˆ‰o da LT
para a esp•cie...”.

INTRODUÇÃO

O pato-mergulh‰o (Mergus octosetaceus Vieillot 1817) • considerado uma das
aves aqu€ticas mais raras e ameaˆadas do mundo. „ uma esp•cie de anat•deo
altamente especializada em habitats com caracter•sticas peculiares: €guas
l•mpidas e rica em peixes, de rios de montanhas dotados de quedas d’€gua e
porˆ“es de remansos, al•m de matas ciliares bem conservadas. EndŠmica da
Am•rica do Sul, essa ave • conhecida apenas de umas poucas populaˆ“es de
Cerrado e Mata Atl‹ntica do Brasil, com registros em pequena porˆ‰o da
Argentina e Paraguai (Carboneras 1992). Nesses dois pa•ses, no entanto, os
registros mais recentes foram de indiv•duos isolados, indicando populaˆ“es
altamente reduzidas nas regi“es estudadas (Benstead et al. 1994, Hughes et
al. 2006).
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Sua condiˆ‰o de esp•cie naturalmente rara e a crescente perda de habitat por
aˆ“es antr‡picas s‰o fatores concorrentes para que muito pouco seja
conhecido sobre sua distribuiˆ‰o geogr€fica precisa, sua biologia e ecologia.
Embora nas ”ltimas d•cadas o pato-mergulh‰o tenha sido registrado em novas
localidades ou redescoberto em outras de distribuiˆ‰o hist‡rica, as populaˆ“es
remanescentes s‰o consideradas extremamente pequenas (possivelmente n‰o
mais que 250 indiv•duos) e fragmentadas, e estima-se que estejam declinando
(IUCN 2009).

Em funˆ‰o disso, essa esp•cie • categorizada como

criticamente ameaˆada nacional (MMA - Instruˆ‰o Normativa IBAMA 03/2003,
Machado et al. 2008) e globalmente (IUCN 2009).

Atualmente, as €reas mais representativas de distribuiˆ‰o da esp•cie s‰o a
regi‰o da Serra da Canastra, em Minas Gerais (Bartmann 1988), a regi‰o do
Jalap‰o, em Tocantins (Br€s et al. 2003, Barbosa & Almeida 2010), a Chapada
dos Veadeiros, em Goi€s (Yamashita & Valle 1990) e uma pequena populaˆ‰o
no rio Tibagi, no Paran€ (Anjos et al. 1997). Constam ainda registros hist‡ricos
para o Rio de Janeiro (Pacheco & Fonseca 1999), Santa Catarina e S‰o Paulo
(Hughes et al. 2006), e a ocorrŠncia recente pontual na Bahia (Pineschi &
Yamashita 2000) e em Ouro Preto, Minas Gerais ( De Paula et al. 2008)

Morfologicamente,

o

pato

mergulh‰o

possui

dorso

e

asas

marrons

acinzentados, ventre cinza claro com finas estrias mais escuras, al•m de
espelho branco. Cabeˆa e pescoˆo s‰o escuros, com reflexos de verde. H€ um
distintivo penacho nucal (mais pronunciado no macho), bico negro, fino, estreito
e serrilhado; p•s e tarsos s‰o vermelhos (Lamas e Lins 2009). Os machos s‰o
um pouco maiores e mais pesados, podendo atingir 800 g e 68 cm (Lamas e
Lins 2009). Entretanto, Bartmann (1988) indica o tom esverdeado da cabeˆa
(mais acentuado no macho) como o mais seguro atributo de dimorfismo entre
os sexos.
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O

pato-mergulh‰o

se

alimenta

principalmente

por

pequenos

peixes

(especialmente lambaris, Astyanax spp.) capturados em mergulhos (Hudghes
et al. 2006), al•m de insetos aqu€ticos e moluscos (Partridge 1956). O per•odo
reprodutivo vai de junho a outubro (Silveira 2008), quando o ninho • constru•do
em ocos de €rvores ou cavidades em pared“es rochosos Œs margens dos rios
(Partridge 1956, Lamas & Santos 2004, Bruno et al. 2006, 2010) entre 2 e 25 m
acima da l‹mina d’€gua (Lamas e Lins 2009). O territ‡rio ou €rea de vida de
um casal varia ente 5 km e 12 km (Silveira & Bartmann 2001), podendo chegar
a 14 km (IUCN 2009).

Segundo a AgŠncia Nacional de Energia El•trica (2008), o segmento de
transmiss‰o no Brasil • composto por mais de 90.000 Km de linhas e operado
por 64 concession€rias. Essas empresas s‰o respons€veis pela implantaˆ‰o e
operaˆ‰o da rede que liga as usinas geradoras Œs instalaˆ“es das companhias
distribuidoras, localizadas junto aos centros consumidores. A grande extens‰o
desta rede de transmiss‰o no Brasil • explicada pela configuraˆ‰o do
segmento de geraˆ‰o, constitu•do, na maior parte, de usinas hidrel•tricas
distantes dos centros consumidores.

A LT em quest‰o estende-se pelo territ‡rio de 18 munic•pios nos estados de
Goi€s e Minas Gerais, apresentando 675 km de extens‰o, €rea de servid‰o de
70 m e €rea de influŠncia direta variando de 3 a 16 km.
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OBJETIVOS

O presente estudo • parte de um projeto mais amplo de conservaˆ‰o do patomergulh‰o Mergus octosetaceus na bacia do Rio Tocantinzinho, que visa gerar
dados suficientes para servirem de base para um plano permanente de
conservaˆ‰o da esp•cie.

A presente campanha de monitoramento teve como objetivo principal obter
dados sobre a distribuiˆ‰o espacial do pato-mergulh‰o na bacia do rio
Tocantinzinho e dos rios da regi‰o e, quando poss•vel, estimar sua abund‹ncia
e inferir sobre a din‹mica da populaˆ‰o dessa ave na regi‰o.

JUSTIFICATIVA

Elaborado com a participaˆ‰o de diversos especialistas, o IBAMA elaborou, h€
quatro anos (Hughes et al. 2006) o Plano de Aˆ‰o para a Conservaˆ‰o do
Pato-mergulh‰o. Esse estudo diagnosticou que basicamente em todas as
poucas €reas em que essa esp•cie ainda ocorre, as principais press“es
enfrentadas pela esp•cie est‰o direta ou indiretamente associadas Œs
atividades humanas, sendo as ameaˆas mais cr•ticas a perda e degradaˆ‰o de
h€bitat, juntamente com as mudanˆas hidrol‡gicas em consequŠncia da
construˆ‰o de barragens para aproveitamento hidrel•trico.

A exemplo de outras regi“es com distribuiˆ‰o conhecida do pato-mergulh‰o, a
regi‰o da Chapada dos Veadeiros carece de informaˆ“es b€sicas sobre os
locais exatos de ocorrŠncia da esp•cie. Por outro lado, planeja-se a
construˆ‰o, ao longo das bacias hidrogr€ficas locais, de uma s•rie de represas
para aproveitamento hidrel•trico, o que • apontado como uma das principais
ameaˆas a essa esp•cie de ave, altamente dependente da conservaˆ‰o de rios
encachoeirados.
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Foram detectados, durante estudos do Plano B€sico Ambiental, indiv•duos do
pato-mergulh‰o em trecho do Rio Tocantinzinho, em €rea de influŠncia da
Serra da Mesa Transmissora de Energia Ltda (linha de transmiss‰o 500 kV
Serra da Mesa II – Luzi‹nia – Samambaia/Luzi‹nia – Paracatu IV –
Emborcaˆ‰o). Essa nova informaˆ‰o motivou uma condicionante espec•fica
(2.8) na Retificaˆ‰o da Licenˆa de Operaˆ‰o NŽ 726/2008, emitida pelo IBAMA
em 30/09/2008, a qual determina a implementaˆ‰o de um programa voltado a
essa esp•cie ameaˆada de extinˆ‰o.

MÉTODOS

A campanha ocorreu entre os dias 19 e 24 de marˆo de 2010, consistindo de
visitas a trechos do rio Tocantinzinho e outros pontos de interesse da bacia
(figura 1, quadro 1), tendo como principal base informaˆ“es levantadas na
primeira campanha de monitoramento da esp•cie (setembro de 2009).

Como envolveu o per•odo de chuvas e, consequentemente, de cheia e maior
correnteza dos rios, n‰o houve amostragem por meio de embarcaˆ“es, exceto
na localidade de Praia das Pedras (figura 2). Portanto, de maneira geral o
acesso aos trechos monitorados se deu atrav•s de estradas pr•-existentes,
seguidos de caminhamento pelas margens do rio. Os pesquisadores estiveram
munidos de bin‡culos e m€quinas fotogr€ficas, e as coordenadas geogr€ficas
dos pontos de maior interesse foram obtidas com o uso de GPS.

Em cada localidade visitada foram realizadas entrevistas informais com
moradores e frequentadores regulares dos respectivos trechos de rio.
Primando pela qualidade das informaˆ“es obtida dos entrevistados, foram
consideradas

apenas

as

entrevistas

realizadas

com

pessoas

que

demonstraram razo€vel conhecimento sobre a esp•cie em quest‰o, e
capacidade de discerni-la de outras aves de ocorrŠncia local, especialmente o
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bigu€ (Phalacrocorax brasilianus) e o pato-do-mato ou pato-selvagem (Cairina
moschata).

Figura 1- Principais localidades amostradas no monitoramento do pato-mergulhão na bacia
do Rio Tocantinzinho (campanha março de 2010). Ver Quadro 1 para descrição de cada
localidade. Fonte: Google Earth.
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Quadro 1 - Códigos utilizados (ver figura 1) para as principais
localidades amostradas na campanha de março/2010, bem como suas
respectivas coordenadas geográficas, para monitoramento do patomergulhão na bacia do Rio Tocantinzinho.
Pontos na

Localidade

Figura 1

Coordenadas geográficas
(UTM, WGS 84)

01

Mirador

23L 0184621/8416356

02

Mirador (ninho inativo)

23L 0184269/8416854

03

Grota Funda (Rio S‰o Miguel)

23L 0189828/8424987

04

Encontro das †guas

23L 0184925/8419508

05

Praia das Pedras

23L 0182655/8418658

06

Fazenda Sr. Manuel (in•cio)

23L 0179640/8421410

07

Fazenda Sr. Manuel (final)

23L 0178040/8421614

08

S‰o Luiz

22L 0821478/8423587

09

Cachoeira das Pedras Bonitas

22L 0817744/8426886

Abaixo, segue uma breve descriˆ‰o de cada localidade visitada:
01 - Mirador
Ponto situado junto a uma das r•guas de leitura do n•vel (altura) de €gua do
Rio Tocantinzinho, em trecho previsto para a implantaˆ‰o da UHE (usina
hidrel•trica) Mirador (figura 3). Nesse ponto ocorreu, na campanha de
monitoramento do pato-mergulh‰o em setembro de 2009, o ”nico registro de
observaˆ‰o direta da esp•cie durante aquelas buscas.

02 - Mirador (ninho inativo)
Ponto situado 600 m a jusante do ponto 01, representando o local de registro
do ninho de pato-mergulh‰o, em cavidade em rocha na margem direita do Rio
Tocantinzinho.
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03 - Grota Funda (Rio S‰o Miguel)
O Rio S‰o Miguel • um dos afluentes do Rio Tocantinzinho, e a localidade de
Grota Funda (figura 4) situa-se a cerca de 14 km de curso do rio (ou 7 km em
linha reta) at• seu des€gue no Rio Tocantinzinho (na localidade conhecida
como Encontro das †guas)

Figura 2.1 – Equipe embarcada inspecionando trecho do Rio Tocantinzinho.
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Figura 2.2 – Equipe embarcada inspecionando trecho do Rio Tocantinzinho.

04 - Encontro das †guas
Trecho do Rio Tocantinzinho que recebe o afluente Rio S‰o Miguel (figura 5).
Em relaˆ‰o ao ponto 01 (Mirador), dista 3 km em linha reta e 6 km pelo curso
do rio.

05 - Praia das Pedras
Situa-se cerca de 3 km a jusante do Encontro das †guas (ponto 04). Foi a
”nica localidade em que houve percurso de barco (figuras 2 e 6 ). No entanto,
em funˆ‰o do per•odo de cheia, o trajeto navegado restringiu-se a cerca de 3,5
km.
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06 - Fazenda Sr. Manuel (in•cio)
Situa-se cerca de 3 km a jusante do Encontro das †guas (ponto 04), e menos
de 2 km a montante do ponto em que as linhas de transmiss‰o Serra da Mesa
cruzam o rio Tocantinzinho (entre as torres 56.1 e 57.2).

07 - Fazenda Sr. Manuel (final)
Trecho que inclui o ponto de cruzamento do rio Tocantinzinho pelas linhas de
transmiss‰o Serra da Mesa, ap‡s o que o rio se estreita entre margens
escarpadas (figura 7).

08 - S‰o Luiz
Ponto situado 8,5 km a jusante do ponto 07 [Fazenda Sr. Manuel (final)],
dist‹ncia equivalente a 4,5 km em linha reta (figura 8).

09 - Cachoeira das Pedras Bonitas
Propriedade h€ cinco anos parcialmente transformada em RPPN (Reserva
Particular do Patrim•nio Natural), por meio de Portaria IBAMA (portaria nŽ
19/2005). A RPPN inclui trecho de quedas-d’€gua do Rio Tocantinzinho, al•m
de vegetaˆ‰o ciliar e €rea de Cerrado em bom estado de conservaˆ‰o (figura
9).
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Figura 3 – Visão geral (acima) e detalhes das margens escarpadas (abaixo) de
trecho do Rio Tocantinzinho na localidade de Mirador.
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Figura 4 – Vis•o geral (acima) e detalhes (abaixo) de trecho do Rio S•o Miguel,
na localidade de Grota Funda.
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Figura 5 – Vis•o geral (acima) e detalhes de por‚•o de praia (abaixo) da
localidade de Encontro das ƒguas, em que o Rio S•o Miguel des„gua no Rio
Tocantinzinho.
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Figura 6 – Vista parcial de trecho do Rio Tocantinzinho na localidade de
Praia das Pedras.

Figura 7 – Trecho de remanso do Rio Tocantinzinho pr…ximo †s linhas e
transmiss•o Serra da Mesa (Fazenda do Sr. Manuel).
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Figura 8 – Trecho do Rio Tocantinzinho na localidade de S•o Luiz.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Relatos de observaˆ‰o recente do pato-mergulh‰o foram obtidos em trŠs das
localidades investigadas ao longo da presente campanha. N‰o houve nenhum
registro direto da esp•cie por parte da equipe de consultores, o que talvez
possa ser atribu•do Œs dificuldades inerentes Œ •poca do ano, em que ocorre
significativo aumento da vaz‰o dos rios.

No Rio S‰o Miguel, corpo h•drico de menor porte e tribut€rio do Rio Tocantins,
houve na localidade de Grota Funda o relato de observaˆ‰o do patomergulh‰o. Tratava-se de um ”nico indiv•duo que estava pousado sobre rocha
Œ margem do rio. Segundo um dos propriet€rios da €rea (Jo‰o Pedro), embora
a ave tenha sido observada uma ”nica vez, fezes de aves, supostamente do
pato-mergulh‰o, s‰o encontradas regularmente sobre a referida rocha (Figura
10).
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Figura 9 – Trechos do Rio Tocantinzinho na RPPN Cachoeira das Pedras
Bonitas.

De acordo com relato de uma moradora da Praia das Pedras (Dona Alzita), um
pato-mergulh‰o foi observado na primeira semana de marˆo de 2010, no in•cio
da manh‰. A presenˆa da esp•cie neste local foi confirmada por meio de
registros recentes nesse mesmo local, posteriores Œ realizaˆ‰o da presente
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campanha. De acordo com donos de uma propriedade e moradores da €rea
(Sr. Brivaldo e Sra. Marina), desde a segunda semana de maio de 2010, e por
mais de setes dias consecutivos, um indiv•duo vem sendo observado na Praia
das Pedras.

A outra localidade para a qual a esp•cie foi relatada foi a Cachoeira das Pedras
Bonitas, onde o propriet€rio (Sr. Osvaldo) observou tamb•m um ”nico indiv•duo
na segunda semana de marˆo de 2010. Apesar desses dois registros para a
esp•cie terem ocorrido em um intervalo curto de tempo, • prov€vel que n‰o se
trate do mesmo indiv•duo. Ainda que o pato mergulh‰o possa utilizar uma €rea
de at• 14 km (IUCN 2009), a ave tende a se deslocar por sobre o espelho
d’€gua, fazendo, portanto, o trajeto do curso do rio. Embora essas duas
localidades distem entre si 14 km em linha reta, elas constam a 22 km de
dist‹ncia pelo rio.

Figura 10 – Rocha † margem do Rio S•o Miguel, com fezes (no centro da
figura) supostamente do pato-mergulh•o.

Ao longo da campanha foi poss•vel notar, em diversos trechos do Rio
Tocantinzinho, a existŠncia de mata ciliar relativamente bem conservada. Esse
fator, associado a caracter•sticas geol‡gicas e topogr€ficas do rio (rico em
margens escarpadas e corredeiras), sugere o ambiente fornece habitats
adequados Œs exigŠncias ecol‡gicas do pato-mergulh‰o. A esp•cie •
naturalmente rara (pouco abundante) em toda sua €rea de ocorrŠncia, e
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particularmente t•mida e arredia em relaˆ‰o Œ presenˆa humana (Bruno 2004,
Silveira 2008). No entanto, a •poca do ano da presente campanha deve ter
contribu•do para a falta de registros diretos do pato-mergulh‰o na bacia do
Tocantinzinho, interferindo tanto nos h€bitos da ave como nos aspectos
metodol‡gicos do estudo. As chuvas frequentes nessa •poca elevam
consideravelmente o n•vel de €gua nos rios, o que resulta na maior turbidez da
€gua (um obst€culo Œ captura dos pequenos peixes dos quais o patomergulh‰o se alimenta) e na escassez de pedras aparentes, utilizadas pela ave
como s•tios de descanso. Al•m disso, a cheia dificultou o percurso com
embarcaˆ“es dos pesquisadores pelo rio, o que, realizado com os devidos
cuidados, poderia facilitar a detecˆ‰o das aves em trechos do rio em que o
acesso e visualizaˆ‰o pelas margens s‰o invi€veis.

A marcante diferenˆa entre estaˆ“es seca e chuvosa nas caracter•sticas do rio
pode ser percebida atrav•s dos registros fotogr€ficos realizados na localidade
de Mirador. Enquanto em setembro de 2009 via-se com facilidade a cavidade
em rocha utilizada para construˆ‰o do ninho a uma dist‹ncia segura do leito do
rio, durante a presente campanha (marˆo de 2010) a referida cavidade
encontrava-se quase inteiramente coberta pela €gua barrenta do rio (figura
11). De acordo com o respons€vel pela leitura regular das r•guas da futura
UHE Mirador (Sr. Miguel), o n•vel da €gua no per•odo aumentou quase trŠs
vezes entre as duas estaˆ“es: enquanto o n•vel do rio era de 1,5 m em agosto
de 2009, o mesmo atingiu 4,0 m em marˆo de 2010.
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Figura 11 – Cavidade em rocha † margem do Rio Tocantinzinho utilizada para
nidifica‚•o do pato-mergulh•o (Mergus octosetaceus). Acima: registro logo ap…s a
eclos•o dos filhotes em setembro de 2009. Abaixo: registro no per‡odo de chuvas
(mar‚o de 2010), quando a cavidade ˆ quase inteiramente submersa pelas „guas
barrentas do rio.
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Adicionalmente, durante a presente campanha foi percorrido um pequeno
trecho da porˆ‰o baixa do Rio Preto, entre os munic•pios de Colinas do Sul e
Cavalcante (UTM 22L 0821990/8471963), onde nenhum ind•cio de presenˆa do
pato-mergulh‰o foi observado. „ poss•vel que nesse local tamb•m tenha
havido influŠncia da cheia do rio, mas, de acordo com informaˆ“es de
propriet€rios de terras e moradores locais, aparentemente n‰o se tem
informaˆ‰o de nenhum registro do pato-mergulh‰o naquela regi‰o. De fato, os
registros recentes da esp•cie no Rio Preto ocorreram basicamente em sua
porˆ‰o alta, junto ao PARNA Chapada dos Veadeiros (Yamashita & Valle 1990,
Hughes et al. 2006).

Tendo como base o relato obtido na Grota Funda durante a presente
campanha, a prov€vel ocorrŠncia do pato-mergulh‰o no Rio S‰o Miguel •
condizente com os resultados de estudos recentes que indicam que a esp•cie
ocupa rios tribut€rios do Tocantinzinho, como o Rio das Pedras e o Rio dos
Couros (Antas et al. 2009), em regi‰o que vem sendo proposta para expans‰o
do PARNA Chapada dos Veadeiros. Segundo Hughes et al. (2006) constam
relatos da d•cada de 1990 e registros hist‡ricos (d•cada de 1940) da
ocorrŠncia do pato-mergulh‰o na porˆ‰o m•dia do Rio S‰o Miguel, sugerindo
que esse rio pode ser importante por servir de conex‰o entre indiv•duos (ou
populaˆ“es) da Chapada dos Veadeiros e o Rio Tocantinzinho. Em meio ao
limitado

conhecimento

sobre

a

biologia

dessa

esp•cie, uma

melhor

compreens‰o sobre as taxas de sobrevivŠncia e os padr“es de dispers‰o em
populaˆ“es do pato mergulh‰o est‰o entre os aspectos priorit€rios para as
futuras pesquisas (Lamas & Lins 2009).

Embora o pato-mergulh‰o geralmente evite a presenˆa humana (Cerqueira
Junior et al. 2006, Silveira 2008), sua €rea de vida pode incluir trechos de rio
pr‡ximos a habitaˆ“es e moderadamente perturbados, desde que subsistam
outros trechos relativamente bem preservados (Lamas 2006). Em alguns casos
(Silveira & Bartmann 2001, Bruno 2004, Bruno & Bartmann 2006) o pato
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mergulh‰o pode tolerar pequenos impactos causados por atividades tur•sticas,
desde que n‰o interfiram negativamente na qualidade da €gua e na
manutenˆ‰o da mata ciliar.

Nesse sentido, vale destacar o relato da ocorrŠncia do pato-mergulh‰o na
Cachoeira das Pedras Bonitas. H€ nessa propriedade uma pousada e um
restaurante que chegam a receber um grande p”blico, tendo o rio e sua
cachoeira como um dos principais atrativos. No entanto, essas atividades
concentram-se nos fins de semana e determinadas •pocas do ano,
possivelmente representando um impacto pontual e n‰o duradouro. Al•m
disso, parte da propriedade consta como RPPN e encontra-se em bom estado
de conservaˆ‰o. De qualquer forma, o tr‹nsito regular de pessoas reduz a
chance de o local servir, por exemplo, como s•tio de reproduˆ‰o. Ao
constatarem que uma fŠmea abandonou um ninho situado no Rio dos Couros
(interior do PARNA Chapada dos Veadeiros) com dois ovos em est€gio de
incubaˆ‰o, Antas et al. (2009) afirmaram que a prov€vel causa foi a presenˆa
de visitantes do parque.

No Plano de Aˆ‰o para a Conservaˆ‰o do Pato Mergulh‰o (Hughes et al.
2006), uma das medidas propostas para manejo inclui a avaliaˆ‰o da
relev‹ncia do uso de ninhos artificiais, como meio de auxiliar a reproduˆ‰o da
esp•cie. Pelo que pode ser percebido ao longo da presente campanha, a
geologia do Rio Tocantinzinho favorece particularmente a oferta de fendas e
cavidades nas rochas em suas margens, de modo que a limitaˆ‰o de espaˆos
para nidificaˆ‰o parece n‰o ser um empecilho Œ conservaˆ‰o da esp•cie na
regi‰o. Entretanto, considerando-se o porte das €rvores (troncos de di‹metro
relativamente pequeno) que naturalmente comp“em a mata ciliar, estima-se
que rochas s‰o, proporcionalmente, substratos muito mais dispon•veis para
nidificaˆ‰o do que fendas em €rvores.
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Ainda de acordo com Hughes et al. (2006), a competiˆ‰o interespec•fica • um
poss•vel fator de ameaˆa de abrangŠncia local Œs populaˆ“es do patomergulh‰o, mas sua magnitude • ainda desconhecida. N‰o h€ evidŠncias de
competiˆ‰o direta por alimento com outras aves ou mam•feros pisc•voros
(Lamas & Lins 2009), mas durante a pesquisa de campo foram detectadas
algumas esp•cies de aves potencialmente competidoras ocorrendo em
simpatria com o pato-mergulh‰o na bacia do Tocantinzinho. Como exemplo,
podem ser citados o bigu€ (Phalacrocorax brasilianum), a biguatinga (Anhinga
anhinga) e o pato-do-mato (Cairina moschata). Al•m disso, h€ registro para a
mesma regi‰o do soc‡-boi-escuro (Tigrisoma fasciatum) (Yamashita & Valle
1990), outra ave que possui exigŠncias de h€bitat semelhantes Œs patomergulh‰o (como rios de €guas l•mpidas e presenˆa de corredeiras) e que
consta como esp•cie ameaˆada em n•vel nacional (Machado et al. 2008).

Diferente do que se acreditava anteriormente, estudos recentes tŠm revelado
que o pato-mergulh‰o parece n‰o ser estritamente dependente da existŠncia
de longas e cont•nuas matas de galerias (Br€s et al. 2003, Barbosa & Almeida
2010), sendo, no entanto, crucial que se evitem mudanˆas hidrol‡gicas nos rios
em que ocorre. Desse modo, os projetos de construˆ“es de cerca de 20
barragens para a construˆ‰o de pequenas centrais hidrel•tricas ao longo do
Rio Tocantinzinho representam uma importante ameaˆa Œ viabilidade das
populaˆ“es dessa ave existentes na regi‰o.

No que tange especificamente Œ operaˆ‰o das Linhas de Transmiss‰o, n‰o
houve nenhuma evidŠncia de que o empreendimento represente um fator de
impacto negativo sobre a populaˆ‰o do pato-mergulh‰o. Essa afirmativa se
deve ao fato de que a implantaˆ‰o e manutenˆ‰o das torres para linha de
transmiss‰o n‰o implicar na supress‰o ou degradaˆ‰o da cobertura vegetal
original das margens do rio Tocantinzinho, nem exigir o tr‹nsito frequente de
pessoas Œs margens do rio ou em seu leito, o que poderia interferir no
comportamento e afugentar essas aves.
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Em relaˆ‰o aos sinalizadores de cabos para-raios da LT (tema de relat‡rio
espec•fico), os mesmos se encontram devidamente implantados na extens‰o
sobre o v‰o do rio. Al•m disso, considera-se que estejam a uma altura que
impossibilite colis‰o de indiv•duos de pato-mergulh‰o, j€ que essa esp•cie, ao
voar, tende a se manter rente Œ l‹mina d’€gua e, mesmo em deslocamentos
mais longos, raramente excede 20 m de altura (Lamas & Lins 2009).
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