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Introdução:
A Serra da Jibóia é um maciço serrano situado na porção sul do
Recôncavo Baiano do Estado da Bahia entre os municípios de
Castro Alves, São Miguel das Matas, Varzedo, Elíseo Medrado e
Santa Terezinha. Esta serra possui sentido norte/sul e área total de
aproximadamente 23.000 hectares ainda cobertos por remanescentes de mata atlântica, sendo que cerca de 7.000 hectares são
considerados mata atlântica em estágio avançado de regeneração.
Esta serra possui altitude que varia entre 600 e 839 metros a cima do nível do mar, e neste maciço é possível encontrar tipologias
vegetacionais bem variadas e de acordo com a altitude e a proximidade com as depressões de caatingas do município de Santa Terezinha e Itatim. A vegetação predominante é a mata atlântica do
tipo montana com graus variados de caducifolia. Conforme se segue em direção ao norte aparecem as matas estacionais semideciduais na transição com as caatingas de Santa Terezinha. Nas
porções mais elevadas ocorrem estreitas faixas de campos rupestres com vegetação típica deste ambiente com elevado número de
espécies botânicas novas ou endêmicas, notadamente Veloziaceae, Bromeliaceae, Orquidaceae, Malvaceae e Leguminosae (Queiroz et al. 1996, Sobrinho & Queiroz 2005). Além de espécies de
plantas novas, ocorrem também diversas publicações com registros geográficos novos e espécies novas de outros grupos e vertebrados tais como: Anfíbios, Répteis e Mamíferos (Juncá et al.
1999, Encarnação et al. 2000, Juncá & Freitas 2001, Argôlo & Freitas 2002, Juncá & Borges 2004, Juncá 2006, Juncá & Nunes
2008, Argôlo et al. 1999, Freitas et al. 2009, Feio et al. 2000 e Moraes & Freitas 1999).
Neste trabalho, amostramos a diversidade de aves de um trecho
da Serra da Jibóia na Fazenda Jequitibá nas coordenadas
12°52'27"S 39º28'21"W na altitude média de 700 metros ao nível
do mar, município de Elísio Medrado, Bahia, com vista à divulgação no meio acadêmico para suscitar mais projetos que visem à
conservação desta serra como um todo transformando boa parte
dela numa Unidade de Conservação de proteção integral.
Metodologia:
Este inventário foi iniciado no ano de 1995 quando a Fazenda
Jequitibá foi comprada para servir como sede do projeto Reflorestamento de Áreas Rurais do Grupo Ambientalista da Bahia,
REFLORAR/GAMBÁ na região e, desde então, este levantamento foi iniciado de forma não sistemática, mas em diversas
oportunidades e saídas de campo e encerrado na sua primeira fase
em junho de 2008. Havendo uma média de duas saídas de campo
por ano de três dias, totalizando cerca de 26 saídas de campo com
um total de 936 h (novecentas e trinta e seis horas) de observações
gerais.
Resultados e Discussão:
Neste inventário foram encontradas 221 espécies dentro de
52 Famílias. Destas, destacamos várias espécies endêmicas da
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mata atlântica e que se encontram em algum grau de vulnerabilidade ou mesmo ameaçadas de extinção, tais como: Tinamus solitarius, Sarcoramphus papa, Geotrygon montana, Procnias nudicollis, Lipaugus lanioides, Claravis pretiosa, Tangara seledon, Herpsilochmus pileatus, Touit surda e Penelope jacucaca,
sendo esta última mais um raro registro confirmado desta espécie para área.
Observa-se também que diversas espécies do Bioma Caatinga
ou áreas de pastagens se fazem presentes na região e ocupam bordas de matas e pastagens do entorno da serra.
A área da Fazenda Jequitibá é uma área particular e de uso sustentável com o cultivo no sistema de permacultura de árvores tropicais (agrofloresta), projetos de educação-ambiental, capacitação técnica de polícias ambientais e órgãos ambientais, além de
um amplo projeto de recuperação de áreas de mata atlântica.
A Fazenda Jequitibá possui área total de 150 hectares; destes,
apenas 20 hectares são utilizados de forma indireta como área de
permaculturas associadas a matas. E apesar de ser uma área pequena, toda a sua extensão é bordejada por matas contínuas no alto da serra, o que garante um fluxo entre populações de animais encontrados no local.
O trecho da Serra da Jibóia que compreende o município de Elísio Medrado foi transformado em uma Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal com 5.000 hectares de área, que apesar da
proteção garantida por lei há, em prática, muitos problemas relacionados com desmatamentos e roubos de madeiras, os quais continuam a acontecer com freqüência.
Não só baseado na rica avifauna local, mas também nas espécies novas e endêmicas de plantas, árvores, anfíbios, lagartos e espécies ameaçadas de extinção entre répteis, aves e mamíferos, além
de possuir uma grande extensão de matas contínuas, sugerimos a
criação de uma unidade de conservação de proteção integral que
venha a proteger a continuidade florestal e sua rica fauna para futuras gerações.
73

Visão geral da Serra da Jibóia. Foto: Marco Freitas

Agradecimentos:
Aos revisores de texto como o biólogo Sidnei Sampaio que foi
bem criterioso na listagem, a bióloga Daniella França pela revisão geral do texto. A todos os técnicos agrícolas e funcionários do
projeto REFLORAR e do GAMBÁ que participaram de alguma
forma dos trabalhos de campo e colegas que participaram de expedições e acampamentos na mata da Serra da Jibóia como: Wagner
Guerreiro, Cristiano Rocha Moura, Luis Eduardo Moisés e Thais
Figueiredo Santos Silva.
Referências Bibliográficas:
Argolo, A.J.S.; Moraes, E.P.F.; Freitas, M. A. (1999) Primeiro caso documentado
de acidente humano por Bothrops pirajai Amaral, 1923 (Serpentes, Viperidae). In: XII Encontro Nordestino de Zoologia. Feira de Santana.
Argôlo, A. J. S. ; Freitas, M.A. (2002) Geographic Distribution: Hydromedusa maximiliani, Elísio Medrado, Bahia, Brasil - Natural History. Herpetological
Review, v. 33, n. 2, p. 147.
Carvalho-Sobrinho, J. G.; Queiroz, L. P. (2005) Composição florística de um fragmento de Mata Atlântica na Serra da Jibóia, Santa Terezinha, Bahia. Sitientibus. Série Ciências Biológicas, Feira de Santana, Bahia, v. 5, n. 1, p. 20-27.
Encarnação, A..M.V; Moraes, E.P.F.; Freitas, M.A. (2000) Nova Ocorrência de
Callistomys pictus (RODENTIA; ECHIMYIDAE) e Aspectos de sua História Natural na Bahia. Agrotrópica 12 (1): 65-66. Ilhéus.
Freitas, M. A; Silva, T. F. S.; Fonseca, P. (2009) Geographic Distribution Herpetological Review Gastrotheca pulchra (no prelo). Herpetological Review, v.
39, p. 1-2.
Queiroz, L. P.; Sena, T. S. N.; Costa, M. J. S. L. (1996) Flora vascular da Serra
da Jibóia, Santa Terezinha - Bahia. I: o campo rupestre. Sitientibus, v. 15,
p. 27-40, 1996.

74

Juncá. F.A. Freitas, M. A. Alves, L.; Guerreiro, W.; Moraes, E.P.F. (1999) Levantamento preliminar da Herpetofauna da serra da Jibóia, Santa Terezinha e Elízio Medrado, BA. In: XII Encontro Nordestino De Zoologia. Feira de Santana.
Feio, R. N. ; Juncá, F. A. ; Caramaschi, U. (2000) Geographic Distribution - Thoropa miliaris. Herpethological Review, v. 31, n. 4, p. 252-252.
Juncá, F.A.; Freitas, M. A. (2001) Geographic Distribution Frostius pernambucensis, Elíseo Medrado, Bahia, Brasil. Herpetological Review, v. 32, n. 4, p.
270-271.
Juncá, F. A. ; Borges, C. L. S. (2004) Fauna associada a bromélias terrícolas da Serra da Jibóia - BA (2002). Sitientibus. Série ciências biológicas, Feira de Santana, v. 2, n. 1 e 2, p. 73-81.
Juncá, F. A. (2006) Diversidade e uso de hábitat por anfíbios anuros em duas localidades de Mata Atlântica, no norte do Estado da Bahia. Biota Neotropica
(Ed. Portuguesa), Campinas, v. 6, n. 2, p. 1-8.
Juncá, F.A.; Nunes, I . (2008) A new species of marsupial frog of the genus Gastrotheca Fitzinger (Anura: Amphignathodontidae) from the State of Bahia,
Northeastern Brazil. Zootaxa.1907 : 61-68 (Auckland).
Moraes, E.P.F.; Freitas, M. A. (1999) Levantamento da Ornitofauna e Mastofauna
da Serra da Jibóia, Município de Elísio Medrado e Santa Terezinha BA. In:
XXII Encontro Nordestino de Zoologia.

¹ Programa de pós-graduação em zoologia
aplicada (UESC) Ilhéus-Bahia-cep 46-500-000
E-mail: philodryas@hotmail.com
² Grupo Ambientalista da Bahia,
Av Juracy Mahalhães JR. N 01 Ed RV Center,
Rio Vermelho, Salvador, Bahia cep 40.000-000
E-mail: pasch@svn.com.br
Atualidades Ornitológicas On-line Nº 147 - Janeiro/Fevereiro 2009 - www.ao.com.br

Tabela 1. Lista das aves encontradas na Fazenda Jequitibá, Serra da Jibóia/ Bahia. Legenda de tipos de ambientes: C=campo, R/L=Rio e
lagos; M= mata; L= lago; To = todos. Tipo de registro: F = foto; Obs = observação; Voz = vocalização; Lit = Literatura.
Esta listagem segue nomenclatura e ordem sistemática do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO) versão 05/10/2008.
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