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A perda de habitat provocada pela implantação de hidrelétricas constitui uma das
principais ameaças à manutenção da biodiversidade. A construção das barragens afeta o
fluxo da água e transforma o ambiente de trechos lóticos em lênticos. Essa alteração
pode reduzir ou mesmo extirpar populações de espécies que dependem de trechos
lóticos, como a andorinha-de-coleira (Pygochelidon melanoleuca), uma espécie quase
ameaçada de extinção no Brasil. O objetivo do trabalho foi analisar o quanto os
empreendimentos hidrelétricos construídos e planejados no Brasil estão sobrepostos com
as áreas de potencial ocorrência da andorinha-de-coleira, Pygochelidon melanoleuca.
Modelamos a distribuição potencial da espécie utilizando os algoritmos Random Forest,
Maxent e Support Vector Machine. As hidrelétricas construídas e planejadas foram
sobrepostas no modelo de distribuição potencial, e em seguida foi calculado o quanto a
construção dos reservatórios afetará a área de potencial distribuição da espécie.
Aproximadamente 35,33% das hidrelétricas construídas (Fig. 1A) e 43,80% das
hidrelétricas planejadas (Fig. 1B) estão sobrepostas com as áreas de potencial
distribuição da andorinha. A sobreposição desses empreendimentos variou de acordo com
a região hidrográfica. As regiões hidrográficas Amazônica e Costa Atlântica Marajó
tiveram, respectivamente, 96,64% e 100% das hidrelétricas construídas e 92,33% e 100%
das hidrelétricas planejadas sobrepostas com as áreas de potencial distribuição da
espécie. As regiões hidrográficas do Paraná e Costa Atlântica Leste apresentaram,
respectivamente, 30,49% e 12,89% das hidrelétricas construídas e 35,17% e 21,82% das
hidrelétricas planejadas sobrepostas com as áreas de potencial distribuição. Estes dados
representam apenas uma estimativa do quanto os empreendimentos hidrelétricos estão
sobrepostos com a área de potencial distribuição da espécie no Brasil. As hidrelétricas
constituem importante fator a ser considerado no planejamento de conservação da
espécie, pois os ambientes com corredeiras e cachoeiras são cruciais na manutenção de
suas populações. Vale ressaltar que a expansão dos empreendimentos hidrelétricos pode
comprometer a persistência de suas populações em algumas localidades.
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Figura 1: Sobreposição de empreendimentos hidrelétricos construídos (A) e planejados
(B) nas áreas de potencial distribuição de Pygochelidon melanoleuca no Brasil.
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