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INTRODUÇÃO 

Nos dias 6 e 7 de março, do presente ano, foi realizado no Cine Theatro Brasil Vallourec, 
em Belo Horizonte, o Ciclo de Palestras Área de Influência de Cavernas. O evento foi 
proposto visando ao atendimento de uma condicionante ambiental da Vallourec 
Mineração, definida pela Supram Central, sendo a proposta aprovada por meio do ofício 
Nº 2154/2016 DREG/SUPRAM CENTRAL/SEMAD/SISEMA.  

A definição das áreas de influência, estabelecida na Resolução CONAMA Nº 347 e no 
De-creto Federal Nº 99.556, posteriormente modificado pelo Decreto Federal Nº 6.640, 
consti-tui uma importante etapa no processo de licenciamento ambiental, já que visa a 
garantir a influência do ambiente externo na continuidade das inter-relações entre 
processos físicos e biológicos no ambiente subterrâneo. 

Em 2013 foi realizado o primeiro encontro técnico sobre o tema, conduzido pelo Institu-
to Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade/Centro Nacional de Pesquisa e Con-
servação de Cavernas - ICMBio/CECAV. É de fundamental importância, após cinco anos, 
apresentar e discutir os resultados das pesquisas que estão sendo realizadas no âmbito da 
espeleologia, e que podem contribuir para a definição da área de influência de cavernas. 
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O Ciclo de Palestras Vallourec-Terra Brasilis contou com a participação de 18 palestrantes 

de diversas áreas, reunindo pesquisadores do meio acadêmico, do setor produtivo e de 

órgãos ambientais. A busca foi por uma ampla e participativa reflexão sobre o tema, que é 

complexo. As palestras foram limitadas a uma apresentação de 35 minutos, com 10 minu-

tos para discussão. Após poucos dias da abertura das inscrições, as 200 vagas disponibili-

zadas foram rapidamente preenchidas, e dezenas de inscrições não foram aceitas diante 

da capacidade limitada do espaço selecionado para o evento. 

O Instituto Terra Brasilis preparou, neste documento, uma síntese das palestras ministradas 

durante o evento, com o propósito de maior difusão do conhecimento revelado nos dois 

intensos dias do Ciclo de Palestras. Este documento, sem dúvida, contribui para o avanço 

do tema, amplia o acesso à informação e poderá contribuir para o aperfeiçoamento da 

legislação pertinente.  

PROCEDIMENTOS

Para a elaboração das sínteses das palestras foram utilizados os seguintes materiais: ano-

tações efetuadas durante as palestras; gravações de áudio realizadas de todas as palestras; 

e slides das apresentações dos palestrantes. Somente as palestras foram sintetizadas, ou 

seja, não foram incluídos os debates realizados após cada palestra. Os resumos estão pró-

ximos da transcrição do áudio dos palestrantes durante as suas apresentações. Trechos 

de menor interesse, no entanto, não foram transcritos. Nada foi acrescentado nas sínteses 

apresentadas, mas buscou-se ajustar as palestras às normas gramaticais gerais. As sínteses, 

posteriormente, foram enviadas aos palestrantes para revisão final. 

SÍNTESE DAS PALESTRAS

Luís B. Piló*

Instituto Terra Brasilis 

*Elaboração das sínteses das palestras, que foram, posteriormente, revisadas pelos palestrantes.
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ÁREA DE INFLUÊNCIA SOBRE O PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO: 
LEGISLAÇÃO VIGENTE E SUA APLICAÇÃO NO RITO DO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL 

André Afonso Ribeiro 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade –  ICMBio

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – CECAV

Inicialmente o palestrante contextualizou a legislação pertinente, na qual se insere o 

conceito de área de influência. Alguns exemplos foram dados para reflexão. Ele falou 

sobre o rito do licenciamento ambiental e a definição de área de influência. Destacou que 

pode ocorrer certa complexidade na definição de algumas áreas de influência, mas que 

na maioria das vezes não há muita dificuldade de aplicação. Salientou que a Resolução 

CONAMA Nº 347 deixou claro que a definição da área de influência é de competência do 

órgão licenciador, que deverá solicitar estudos específicos. Esses estudos deverão ocorrer 

antes da concessão da licença prévia, não devendo ser postergados, pois definirão a própria 

viabilidade do empreendimento. Acrescentou, ainda, que as áreas de influência devem ser 

definidas por componentes naturais. Para os empreendimentos em operação, esses estudos 

devem ocorrer na próxima renovação da Licença de Operação - LO. Não é entendimento 

do CECAV que uma área de influência de cavernas deva ser tratada como uma área de 

proteção integral. A legislação em nenhum momento define isso. O palestrante comentou 

sobre o “perímetro de proteção”, adotado pelo órgão ambiental em Minas Gerais, que vem 

sendo utilizado em desacordo com o conceito de área de influência. Colocou, também, 

que “redução de raio de proteção” é uma expressão equivocada. O melhor conceito que se 

assemelha à definição de área de influência seria o das zonas de amortecimento de unidades 

de conservação. Destacou que o rito do licenciamento ambiental passa necessariamente 

pela avaliação de impacto ambiental e que a área de influência é instrumento importante 

para avaliação de impactos ao patrimônio espeleológico. Ressaltou que as cavernas de 

máxima relevância são protegidas de qualquer impacto negativo irreversível. Se, em 

um empreendimento, há cavernas de relevância máxima, estas deverão ter a área de 

influência definida o mais breve possível, enfatizando que, nesses casos, não se deve 
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utilizar o entorno de 250m, pois pode comprometer ambientalmente a caverna. Foram 

apresentados exemplos do mau uso, principalmente na definição de entorno de 250m em 

cavernas de máxima relevância. André Afonso Ribeiro finalizou sua palestra destacando a 

importância de revisão e aperfeiçoamento da Resolução CONAMA Nº 347.
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ÁREA DE INFLUÊNCIA DE CAVERNAS: ESCALA, TEMPORALIDADE E 
ABRANGÊNCIA DE IMPACTOS

 

Augusto Auler 

Instituto do Carste

Augusto Auler abriu sua palestra falando do início dos trabalhos sobre área de influência 

de cavernas em 2006. Apresentou, em seguida, os conceitos básicos que foram definidos 

naquele primeiro momento. No início, a abordagem era mais conceitual, mas também sur-

giram os primeiros delineamentos dos métodos e técnicas a serem utilizados. Destacou o 

pioneirismo do Brasil nesses estudos, pois, aqui, a caverna tornou-se um tema muito im-

portante. Citou alguns exemplos de estudos associados ao tema no exterior. Salientou que 

o tema “água”, no exterior, tem uma grande importância, e que a água seria o fio condutor 

de sua apresentação, pois esta exerce grande importância sobre a fauna, a gênese das 

cavernas etc. Ainda não existem, no País, instrumentos tão detalhados para conservação 

e proteção de recursos hídricos como já existem para as cavernas. Citou alguns conceitos 

e métodos que são utilizados para conservação da água no exterior. Destacou o uso do 

zoneamento na proteção de nascentes e poços, diante de leis embasadas em uma grande 

quantidade de dados. Retomando o tema “caverna”, destacou que a grande maioria das ca-

vernas estudadas é seca e fez uma pergunta: área de influência protege de fato a caverna? 

Ressaltou que é importante entender a escala temporal e o estágio evolutivo da caverna. 

Citou algumas idades de cavernas que, no geral, têm alguns poucos milhões de anos. Em 

casos excepcionais, algumas cavernas podem ter dezenas a até centenas de milhões de 

anos de história evolutiva. Nesse longo tempo, essas cavernas passaram por diversas alte-

rações naturais. Algumas dessas alterações, ao longo da evolução da caverna, podem im-

plicar mudanças mais acentuadas do que as atualmente experimentadas, devido a impac-

tos antrópicos, muito embora tenham ocorrido em escalas temporais distintas. Abordou 

novos estudos que estão sendo feitos na canga, que têm demonstrado que, numa amostra 

de mão, as idades variam muito, indicando uma regeneração, uma reciclagem contínua do 

material. Citou que participa de uma equipe de pesquisadores que estuda a ação bacterio-

lógica na gênese das cavernas de ferro e que vários experimentos já foram realizados. Os 

resultados indicaram que, em zonas próximas às paredes das cavernas, ocorre uma série 
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de processos envolvendo micro-organismos (bactérias redutoras) que vão dissolver a ro-

cha. Lançou uma colocação da preservação da “vida” da caverna, incluindo todos os está-

gios evolutivos, e salientou que, por exemplo, as cavernas abaixo do lençol freático (que 

seria o “berçário” das cavernas) não estão protegidas. Ou seja, a legislação atual só protege 

as cavernas no seu estágio final. A área de influência deveria ser tratada como um espaço 

volumétrico, tridimensional, englobando todos os estágios evolutivos.

Ele sugeriu um avanço do conceito antropocêntrico de caverna, como, também, uma 

compartimentação das zonas de proteção de cavernas relevantes: áreas mais próximas, 

mais restritivas; mais distantes, menos restritivas. Questionou a supervaloração dos 

parâmetros biológicos, algo frequente na área de meio ambiente, e destacou que, nas 

cavernas de baixa energia (cavernas ferríferas, por exemplo), o monitoramento pode ser 

responsável pelos principais impactos ambientais nas cavernas. Sugeriu a aplicação do 

conceito de wilderness para áreas com esse tipo de caverna, ou seja, área definida para 

ser protegida, sem nenhum tipo de uso. Finalmente, o palestrante defendeu a aplicação  

do método científico para tomada de decisões, evitando, assim, interferências políticas e 

econômicas.
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A DINÂMICA HÍDRICA NA ZONA NÃO SATURADA DAS FORMAÇÕES 
FERRÍFERAS E SOLOS DERIVADOS – AS RESPOSTAS OBTIDAS ATRAVÉS DA 
APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE TRAÇADORES CORANTES

Paulo Fernando F. Pessoa

Hidrovia Hidrogeologia e Meio Ambiente

Paulo Fernando F. Pessoa destacou, inicialmente, a importância vital da água. Ele questio-

nou se não deveríamos redefinir as formas de licenciamento ambiental, colocando a água 

como o primeiro foco de análise. Posteriormente, os outros parâmetros seriam analisados. 

Comentou que seu foco seria a dinâmica hídrica na faixa de subsuperfície (faixa vadosa, 

não saturada) das vertentes das formações ferríferas e coberturas associadas. Destacou 

as abordagens essenciais de análise: clima (precipitação), revelo e vegetação (infiltração), 

composição das rochas, intemperismo e história deposicional (percolação). Ele comentou 

a grande heterogeneidade e anisotropia dos materiais, ressaltando certa complexidade 

na circulação da água nessa faixa das vertentes ferríferas.  A circulação da água, nesse am-

biente, não obedece ao fluxo dentro de uma linha de trânsito que seguiria o gradiente hi-

dráulico natural de um meio homogêneo. Em decorrência dessa grande heterogeneidade 

do meio físico onde a água circula fica difícil extrapolar os resultados da dinâmica hídrica 

para outras áreas, até mesmo na mesma vertente. Destacou que as cavernas ferríferas, no 

geral, são bem rasas e estão posicionadas nas altas vertentes, caracterizando uma zona de 

trânsito rápido da água. O palestrante ressaltou que essa circulação é muito importante, 

pois contribui para a infiltração e a recarga do aquífero, e mantém corpos hídricos super-

ficiais e nascentes, como, também, os campos rupestres ferruginosos e, de forma destaca-

da, a umidade do ambiente cavernícola. Ele colocou algumas perguntas importantes para 

apresentar a aplicação da técnica de traçadores corantes: para onde vai a água? De onde 

ela vem? Quanto tempo leva para percolar em uma caverna? O que acontece ao longo do 

seu trajeto? A técnica constitui-se da inserção de compostos altamente solúveis (Amino G, 

Rodamina WT e Fluoresceína) e de fácil detecção em um dado ponto, ou pontos, do sis-

tema hídrico a ser investigado (no qual se presume que existam conexões). A técnica tem 

sido utilizada de forma pioneira para o mapeamento de fluxo em zonas vadosas, visando à 

determinação de áreas de influência hídrica de nascentes e cavernas. O método inclui pre-

paração e reconhecimento, estudo do background, injeção, monitoramento e análise dos 
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resultados. São estabelecidas faixas para injeção com relação ao posicionamento da ca-

verna dentro da bacia hídrica potencial, como, também, a rede de monitoramento dentro 

da caverna é objeto de análise, por meio, principalmente, de carvão granulado e amostras 

de água. Essas amostras de água e carvão são levadas para o laboratório visando à obten-

ção de curvas padrões no espectrofotômetro. Melhorias estão sendo feitas nessa técnica, 

como mecanismos de injeção automática dos corantes e monitoramento pluviométrico 

contínuo. O palestrante apresentou, em seguida, um estudo de caso da aplicação da téc-

nica em duas cavernas na Serra da Moeda. Para a caverna (VL-27) foram estabelecidas três 

faixas (30m, 100m e 250m). Os resultados, até o momento, indicaram conexão para as fai-

xas de 30m e 250m. Para a caverna VL-48 também foram estabelecidas três faixas: 30m, 

80m e 150m. O resultado para a faixa de 30m da caverna foi positivo, e a faixa de 150m 

ainda está sob investigação. A faixa intermediária, nos dois casos, ainda não foi detectada 

nas cavernas, possivelmente pela retenção da rodamina WT em corpos argilosos durante 

o trajeto. Em seguida, foram avaliadas novas perspectivas de aplicação da técnica e, tendo 

em vista a recorrente questão sobre a influência hídrica no ambiente ferruginoso, traçou-

-se um paralelo entre as variações potenciais das concentrações de umidade em distintas 

faixas altimétricas de ocorrência das cavidades na alta, média e baixa vertente, e o exíguo 

volume de água que efetivamente participa da dinâmica de fluxos vadosos nesses am-

bientes. Ainda assim, esse processo consegue manter a funcionalidade natural do ambien-

te cavernícola numa determinada vertente e, provavelmente, uma relação com a tipologia 

de fauna hipógea que ali habita.
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A ZONA DE INFLUÊNCIA DA CAVERNA NO CONTEXTO DO HIDROSSISTEMA 
CÁRSTICO – CONCEITOS E ESTUDOS DE CASO  

José Antônio Ferrari 

Instituto Geológico / Secretaria do Meio Ambiente – SMA /SP

O palestrante comentou, inicialmente, que não é simples definir áreas de influência de 

cavernas e introduziu conceitos do processo de dissolução da rocha calcária e da evolução 

do sistema cárstico. Considerando que a dissolução da rocha pela água acidulada não é 

pequena, deu como exemplo a ressurgência da caverna Ouro Grosso, na região do Vale 

do Ribeira (SP), que, no último verão (janeiro de 2017 a março 2018), removeu 25 tonela-

das de cálcio. Ele apresentou as estruturas geológicas que guiam o escoamento no meio 

rochoso, como também apresentou, de forma esquemática, a evolução de um conduto 

cárstico no tempo, distinguindo tipos de fluxo (laminar e turbulento) e tempo de trânsito 

da água em cada tipo de fluxo (lento ou rápido). Falou sobre o conceito de permeabilida-

de (conexão entre as fraturas), responsável pela evolução e geração da rede de condutos 

subterrâneos, e, apresentou, ainda, os diferentes tipos de aquíferos existentes (granular, 

fissural e cárstico). Ele destacou, também, que no carste temos a circulação em fraturas e 

condutos caracterizando um meio heterogêneo e anisotrópico, o que traz certa comple-

xidade para a geração de modelos hidrogeológicos. Apresentou as formas de recarga do 

sistema cárstico: recarga epigênica e/ou hipogênica, salientando que a zona de recarga 

epigênica concentrada é a área de vulnerabilidade máxima, pois a conexão entre as águas 

superficiais e o meio subterrâneo é direta; já a recarga epigênica difusa é relativamen-

te menos vulnerável, pois geralmente a água apresenta uma velocidade menor, além de 

ser filtrada pelos solos. Complementou dizendo que o relevo, muitas vezes, acompanha a 

evolução do sistema subterrâneo, mostrando uma integração. José Antônio Ferrari encer-

rou a parte introdutória da sua palestra com a apresentação de um modelo conceitual de 

aquífero cárstico. Segundo ele, a definição da zona de influência da caverna, sob o ponto 

de vista hidrológico, começa com a elaboração de um modelo conceitual. A primeira abor-

dagem é identificar, no relevo, onde estão as zonas de recarga (sumidouros) e de descarga 

(ressurgências), assim como o nível de base e a localização da rocha calcária diante de 

mapeamento geológico. Diante desses dados é possível ir avançando no modelo concei-

tual. Salientou que, na análise de fotografias aéreas é importante mapear as feições de 
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recarga autóctones, como dolinas e uvalas, além das feições de recarga alóctone, ou seja, 

das feições hídricas (rios, por exemplo) que são originadas de fora do carste. Após essas 

análises, são iniciados os experimentos com traçadores, depois da instalação da rede de 

monitoramento, que poderão comprovar ou refutar as hipóteses construídas no modelo 

conceitual. Ele citou o exemplo da identificação de diferentes sistemas hidrológicos nos 

planaltos cársticos do Vale do Ribeira (SP), e apresentou, também, para a mesma área, uma 

análise quantitativa com traçadores, destacando o tempo de chegada e o tempo de pico 

do traçador e a necessidade de análise sazonal. Exemplificou a identificação de hidrossis-

temas na mesma região, o que possibilitou a definição de áreas de influência dos referidos 

sistemas. Passou, em seguida, a outros exemplos, como os estudos de área de influência 

que estão sendo feitos na gruta do Éden (Pains – MG), juntamente com o CECAV, onde está 

sendo possível definir a área de influência desta destacada caverna. Apresentou, ainda, 

outros exemplos mais complexos para definição de áreas de influência, como na Serra da 

Bodoquena, em Iraquara (BA), Vaucluse, Estramar e Les Diablerets. 

José Antônio Ferrari ressaltou que, em alguns casos, pode ser impossível definir a área de 

influência. Finalizou sua palestra afirmando que as políticas de proteção ambiental têm 

focado nas cavernas por conta de sua beleza exuberante e excepcionalidade, desviando 

sua atenção do ambiente cárstico como um todo. Para ele, é o bom manejo global do 

carste que leva à proteção adequada da caverna e de outros elementos desta paisagem. 

Destacou a importância do monitoramento, de longo prazo, dos sistemas hidrológicos, 

mas que isso deveria ser uma ação governamental: “O carste deve ser reconhecido como 

uma unidade territorial especial, com o manejo adequado diante de suas peculiaridades. 

Muitas áreas cársticas são imensas e estão fora de áreas protegidas e, frequentemente, 

possuem alto valor econômico. Atividades destrutivas como a mineração ou a construção 

de barragens devem ser localizadas de modo a minimizar ou anular o conflito com os ou-

tros recursos da paisagem”. 
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UTILIZAÇÃO DE DADOS HIDROQUÍMICOS PARA AJUDAR A DELIMITAR 
ÁREAS DE INFLUÊNCIA DE CAVIDADES DO ALTO SÃO FRANCISCO (MG)

Thiago Lucon 

DEGEO – Departamento de Geologia 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

Thiago Lucon iniciou sua apresentação falando sobre os estudos na região do Alto 

São Francisco, que tiveram como ponto de partida os dados gerados no Projeto Arcos 

Pains de Espeleologia (PROAPE), com o objetivo principal de monitorar as águas na 

região cárstica da bacia do Rio São Miguel, que abrange cinco municípios mineiros 

(Arcos, Pains, Iguatama, Formiga e Córrego Fundo). Para a realização do estudo foram 

monitorados 89 pontos, sendo 14 de águas meteóricas, 36 de águas superficiais, e 39 para 

águas subterrâneas. Para cada ponto foram realizadas quatro amostragens – duas, no pe-

ríodo chuvoso, e duas, no período seco, totalizando 356 amostras coletadas. O palestrante 

apresentou, em seguida, um fluxograma do método da pesquisa, detalhando as análises 

realizadas in situ (Eh-pH, condutividade elétrica, resistividade elétrica, sólidos totais dis-

solvidos, temperatura, nitratos, sulfatos fosfatos, cloretos, oxigênio dissolvido, alcalinida-

de e dados de vazão) e aquelas realizadas no laboratório (elementos maiores, elementos 

menores, traço, terras raras e isótopos). Com relação à qualidade das águas superficiais 

da bacia do Rio São Miguel, foram identificados seis parâmetros com anomalias acima do 

permitido pela legislação: turbidez, nitrato, cádmio, ferro, manganês e alumínio. Já com 

relação à qualidade das águas subterrâneas, novamente seis parâmetros apresentaram 

anomalias: nitrato, cádmio, ferro, arsênio, alumínio e manganês. Foi observado pelo pa-

lestrante que alguns parâmetros registraram influência da sazonalidade climática; outros, 

da geologia e, também, da ação antrópica, em que algumas dessas anomalias podem ser 

facilmente interpretadas, mas outras são mais complexas. As maiores concentrações de Ca 

e Mg, tanto para as águas superficiais quanto para as subterrâneas, foram verificadas nas 

proximidades das minerações, lembrando que não há limite estabelecido de valores des-

ses dois elementos na legislação ambiental. Foram apresentadas por ele algumas cone-

xões e rotas de drenagens subterrâneas estabelecidas por meio de dados hidroquímicos, 

destacando-se: os sistemas Narigudo – Mastodonte – Loca Feia – Rio São Miguel, nas pro-

ximidades da Gruta do Obêde; Sócrates – Éden – Angolinhas; Moranga – Vaca Queimada e 
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Dona Iolanda – Pedra do Pescoço. Thiago Lucon destacou a existência de uma mineração 

instalada em possível rota de drenagem subterrânea do sistema de cavernas Narigudo 

– Mastodonte – Loca Feia – Rio São Miguel, que poderia colocar em risco de impacto o 

referido sistema, havendo necessidade de maior aprofundamento dos estudos com o uso 

de traçadores para definição da área de influência desses importantes sistemas de caver-

nas. A partir do monitoramento sazonal das águas meteóricas, superficiais e subterrâneas 

da bacia, foram apresentados a origem e o padrão de distribuição. O ciclo do cádmio está 

diretamente relacionado com a precipitação, em que as maiores concentrações ocorrem 

nas águas meteóricas, durante os períodos chuvosos, sendo diluídas no escoamento das 

águas superficiais e voltando a aumentar suas concentrações na percolação das águas até 

o subterrâneo. Sendo o cádmio um poluente atmosférico, o autor relata que essas anoma-

lias podem ser resultantes da influência da indústria da mineração de calcário na região, 

com suas inúmeras calcinações instaladas, e pelos materiais combustíveis nelas utilizadas. 

Em síntese, as anomalias hidroquímicas verificadas nas águas da bacia do Rio São Miguel 

estão atingindo não só as cavernas, mas também os mananciais de abastecimento da re-

gião, necessitando, portanto, de mais atenção para sua gestão.

15



SEDIMENTOS CLÁSTICOS DE CAVERNA: TIPOS DE DEPÓSITOS, 
IMPORTÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES NA DETERMINAÇÃO 
DA ÁREA DE INFLUÊNCIA  

Fernando Verassani Laureano 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas

Fernando Laureano iniciou sua palestra introduzindo alguns conceitos e dando alguns 

exemplos sobre cavernas como feições erosivas. À medida que o tempo passa, as cavernas 

serão destruídas. No entanto, enquanto as cavernas permanecem na paisagem, elas são 

repositórios de sedimentos, que podem conter registros arqueológicos e paleontológi-

cos. Esses sedimentos, que podem atingir alguns milhões de anos, são muito importantes 

para os estudos da evolução do relevo, da vida e das mudanças climáticas. Ele apresentou 

uma proposta clássica de classificação para os sedimentos clásticos, na qual os sedimen-

tos podem ser divididos em autóctones e alóctones. Fez referência a outras classificações, 

citando os tipos de entradas de sedimentos nas cavernas (rios, dolinas, epicarste, abismos, 

abatimentos etc.), e destacou que é mais válido, para classificar os sedimentos clásticos de 

cavernas, utilizar as zonas hidrológicas em que estes estão associados. Segundo ele, ocorre 

uma mistura de sedimentos no interior da caverna, o que dificulta uma análise somente 

quanto à origem desses materiais. Citou, para a zona vadosa, brechas de entradas, abati-

mentos e sedimentos infiltrados nas fissuras, pois, em geral, os sedimentos da zona vadosa 

são transportados pela ação da gravidade; destacando, ainda, depósitos antropogênicos 

(cinzas de fogueira e sítios arqueológicos) e depósitos de guano. Em relação à zona de os-

cilação do nível d’água, foram citadas as fácies de canal, de talvegue, de água estagnada e 

inundação. No entanto, ele ressaltou que essas fácies foram baseadas em análises granu-

lométricas que tiveram como base estudos efetuados na década de 1950. Comentou que, 

na zona freática, as observações da deposição clástica são restritas, mas que a literatura 

cita o predomínio de depósitos finos (argilas e siltes), e que o monitoramento de surgên-

cias tem demonstrado que pode ocorrer, nesta zona, o transporte de partículas maiores. O 

palestrante introduziu conceitos de estratigrafia normal e reversa, o que pode trazer certa 

complexidade na análise dos depósitos, e destacou que os sedimentos são passíveis de 

datação por meio de vários métodos (C14, termoluminescência, U/Th, paleomagnetismo 

e 10Be/26Al). Citou, também, os dois principais modelos de evolução dos condutos: singê-
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nese e paragênese. Sabe-se que o vetor de crescimento da caverna, no primeiro modelo, 

cresce para baixo e, no segundo, para cima, em decorrência da presença de sedimentos 

no piso e paredes. No Brasil existem muitas possibilidades de estudo dos sedimentos de 

cavernas e o que tem sido feito tem muita qualidade. Ele ressaltou que, recentemente, 

foi possível dilatar a escala temporal dos sedimentos até dois milhões de anos, diante do 

uso de isótopos cosmogênicos de 10Be/ 26Al em cavernas da Bahia. A paisagem no Brasil 

Central evolui com taxas muito lentas. Cálculos já efetuados, com base nos sedimentos de 

cavernas, demostraram uma taxa de erosão (desnudação) da paisagem de 2m por milhão 

de anos. Para definição de áreas de influência dos sedimentos é fundamental identificar 

a bacia de contribuição. Estudos de proveniência, incluindo petrografia e estruturas se-

dimentares, microscopia e geoquímica das argilas, microscopia de varredura e minerais 

pesados e magnéticos podem contribuir para avançar nessa pesquisa. Segundo o pales-

trante, é importante analisar a paisagem, pois a história evolutiva das cavernas apresenta 

frequentemente conexões com a paisagem. Processos eólicos podem indicar uma área 

de contribuição sedimentar muito superior à da bacia de contribuição, como já revelado 

em cavernas na África. Lembrou, ainda, que a bacia de contribuição superficial não é, ne-

cessariamente, a bacia de contribuição do sistema subterrâneo. Fernando Verassani Lau-

reano encerrou sua palestra indicando, para leitura, um artigo de sua coautoria: Laureano, 

F.V. & Karmann, I. 2013. Sedimentos clásticos em sistemas de cavernas e suas contribui-

ções em estudos geomorfológicos: uma revisão. Revista Brasileira de Geomorfologia, v.14, 

n.1.p.23-33).
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ÁREA DE INFLUÊNCIA E O MONITORAMENTO MICROCLIMÁTICO DE 
CAVERNAS 

Allan Calux 

Instituto de Geociências – Universidade de São Paulo – USP

O palestrante apresentou inicialmente uma análise sobre a importância dos estudos mi-

croclimáticos em cavernas, destacando os aspectos físicos (papel espeleogenético da con-

densação, influência na dinâmica de sedimentação química, estimativa da confiabilidade 

de dados paleoclimáticos), os aspectos biológicos (estruturação das comunidades caver-

nícolas, caracterização das cavernas como “ilhas” ecológicas ou refúgios biogeográficos) e 

o seu uso e conservação (proteção das cavernas sujeitas ao turismo, degradação do patri-

mônio arqueológico, produção e armazenamento de alimentos e tratamentos médicos). 

Em seguida, apresentou as principais características do microclima hipógeo, destacando 

a temperatura, que apresenta uma relativa estabilidade térmica e variações internas, e 

observando que, de maneira geral, a temperatura interna da caverna tende a ser igual 

à média local da temperatura atmosférica; e que a água é o fator predominante na alte-

ração da temperatura na atmosfera da caverna. Ele destacou que o processo adiabático 

também pode influenciar na temperatura da caverna, cuja temperatura também se altera 

com a altura do conduto (temperatura > na parte superior e < na parte inferior). Esses 

aspectos devem ser avaliados no monitoramento. Quanto à umidade, há uma tendência 

a se aproximar da pressão de equilíbrio (“saturação”), ou seja, perto dos 100%. A movi-

mentação atmosférica no interior das cavernas pode ser gerada por fatores exógenos (por 

exemplo, a diferença de pressão dentro da caverna e da atmosfera externa) e/ou endóge-

nos (por exemplo, as mudanças no volume das galerias, causadas por alterações no nível 

d’água). Ele deu alguns exemplos de estudos de fatores de movimentação atmosférica em 

cavernas da Europa. Em geral, os parâmetros climáticos não são generalizáveis: as caver-

nas são funcionalmente distintas. Os parâmetros são mais variáveis na zona de entrada e 

menos variáveis nas zonas profundas. As temperaturas da água, da rocha e de sedimentos 

são menos variáveis que a do ar, em uma mesma área da caverna. O fluxo de ar (dire-

ção e velocidade) é o parâmetro de mais difícil generalização: depende das características 

morfológicas da caverna e das condições epígeas (externas). Em seguida, o palestrante 

apresentou vários parâmetros microclimáticos, protocolos e instrumentos utilizados no 
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monitoramento microclimático de cavernas e lembrou que a seleção dos parâmetros vai 

depender do objetivo do monitoramento. Embora existam protocolos muito bem deta-

lhados, Allan Calux destacou que o importante é definir bem o desenho amostral, a fre-

quência e a replicabilidade. Salientou, também, a definição de cronograma, o check-list, a 

configuração dos equipamentos, a escolha dos dataloggers e sensores, além de métodos 

de coleta. Por fim, ele abordou o gerenciamento dos dados (entrada dos dados, validação, 

armazenamento), a análises e produção dos relatórios. Em seguida, o palestrante passou 

a apresentar os resultados de dois projetos de monitoramento na região de Carajás. Os re-

sultados demonstraram que: o ambiente é quase invariável; o clima é praticamente estável 

e as flutuações meteorológicas, quase ausentes. Os ciclos externos têm consequências na 

atmosfera subterrânea:  variação na intensidade e direção do fluxo de ar; variações quase 

imperceptíveis da temperatura diária e sazonal; desequilíbrios locais da temperatura do 

ar e da água; estratificação térmica do ar; e condensação de películas de água na parede. 

Ele sugeriu que a estratégia de monitoramento passa pela análise cuidadosa das sutis va-

riações de temperatura espacial e temporal; pelas trocas de energia; pelos processos de 

condensação-evaporação e pelas mudanças de velocidade e intensidade do fluxo de ar. 

Allan Calux finalizou sua palestra dizendo que as cavernas são diferentes entre si e que a 

variabilidade meteorológica entre elas pode ajudar a explicar muitos detalhes de suas es-

truturas, ajudando a entender a dinâmica do fluxo de matéria e energia no sistema.
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ESTUDOS DE SISMOGRAFIA APLICADOS À ESPELEOLOGIA

Iuri Brant

Vale S.A.

Iuri Brant iniciou sua palestra dizendo que o maior objetivo seria desmitificar a questão 

da sismografia aplicada à espeleologia. Expôs a agenda da sua apresentação e, em se-

guida, apresentou os conceitos de sismologia (estudar os sismos, ou seja, terremotos e 

demais abalos de terra, as suas causas e consequências) e de sismografia (arte de registrar 

os movimentos ondulatórios dos terremotos e demais abalos de terra). Esclareceu sobre 

os componentes de uma onda, velocidade de partículas, direções da vibração, direção da 

propagação e frequência. Explicou que velocidade de partículas (mm/s) e frequência (Hz) 

são os dados gerados pelo sismógrafo e são analisados para a construção de modelos de 

previsibilidade de deformação na rocha encaixante onde se insere a caverna.  Apresentou, 

também, os tipos de ondas (as principais P e S) e o conceito de ressonância, ressaltando 

que comprimentos de onda e amplitudes são diferentes para cada caso, sendo que esses 

dois parâmetros, quando não controlados, podem trazer danos às cavernas. Esses dois pa-

râmetros são o foco de uma investigação. Há também um grande esforço para estabelecer 

categorias de cavernas e ambientes de entorno com certas características que influenciam 

a vibração. Destacou, ainda, alguns conceitos do plano de fogo e acessórios utilizados, 

como também de variáveis controladas que afetam os níveis de vibração. A velocidade de 

vibração de partículas de pico é uma das variáveis analisadas para avaliar danos em estru-

turas de cavernas. Ele ressaltou que não é apenas a quantidade total de explosivos que im-

porta, mas, sim, como são realizados os planos de fogo, considerando-se as propriedades 

geoestruturais das rochas. Apresentou e analisou a “lei de atenuação da vibração dos terre-

nos”, como, também, algumas equações prognósticas. Algumas normas técnicas nacionais 

e internacionais (NBR 9653 e DIN 4170), elaboradas para construção civil, foram citadas. 

O palestrante comentou sobre o termo de referência do CECAV como um marco inicial 

sobre vibrações em cavernas. Em seguida, apresentou as pesquisas avançadas em anda-

mento: correlação entre o posicionamento de acoplamento de sismógrafos e velocidade 

das partículas; barreiras de amortecimento e pré-corte (registrou até 94% de atenuação 

das vibrações); modelagem sismográfica por litologia (alguns materiais, como itabiritos 

friáveis, argilas e solos decompostos funcionaram como barreiras de amortecimento) e um 
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projeto-piloto de área de influência. Apresentou, também, detalhes do monitoramento e 

estudos de modelagem para previsibilidade de impactos do projeto-piloto (crackmeter, 

convergence meter etc.), destacando a necessidade de aprofundamento de estudos geoes-

truturais e geofísicos. Ressaltou que os valores refletidos pelo monitoramento remoto indi-

caram que o plano de fogo sustentado por dados geoestruturais e geofísicos certamente 

vai trazer maior segurança em operações nas áreas de influência das cavernas. A aplicação 

adequada dos acessórios no plano de fogo é também fundamental. No monitoramento de 

mais de 100 cavernas constatou-se que não existe um valor limite de velocidade de partí-

cula admissível para cavidades. No momento, estão sendo estabelecidas faixas de valores 

que dependerão das particularidades das cavernas e das áreas de influência. A frequên-

cia dominante é fator fundamental para controle de vibrações em detonações. Iuri Brant 

finalizou sua apresentação recomendando o mapeamento geoestrutural de detalhe e a 

otimização dos planos de fogo.
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PLANO DE INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA – ESTUDO DE CASO: 
CAI.03, ANGLO AMERICAN 

Alexandre Gontijo 

MecRoc Engenharia Ltda 

A palestra de Alexandre Gontijo foi guiada pelos resultados de artigo publicado nos Anais 

do VII Simpósio Brasileiro de Mecânica das Rochas. O objetivo do estudo foi idealizar e 

executar um projeto de monitoramento contínuo geotécnico e climático de uma cavida-

de ferrífera (CAI-03), na região de Conceição do Mato Dentro (MG), abordando: caracte-

rização geotécnica, zoneamento de fragilidade geotécnica, projeto de instrumentação 

geotécnica e climática, execução do projeto de instrumentação e coleta das informações. 

Para caracterização geotécnica da cavidade foram utilizados dados da litologia, estrutu-

ral, dinâmica dos sedimentos, hidrologia, hidrogeologia, espeleogênese e qualidade do 

maciço rochoso. Em seguida, o palestrante detalhou as informações para os diferentes 

temas definidos para caracterização geotécnica. Foram gerados dois mapas: o litológico e 

o estrutural. Os sedimentos clásticos foram identificados e mapeados, o que possibilitou 

inferências sobre a dinâmica dos sedimentos. Feições hidrológicas também foram mapea-

das e os fluxos definidos. Ele lembrou que a água é um parâmetro importante na classifica-

ção geomecânica. Quanto à espeleogênese, foram definidos quatro estágios. Em relação à 

qualidade do maciço, foram definidos oito pontos de classificação do maciço no itabirito, 

e 12 pontos, na canga. Durante as análises foi realizada uma simulação da qualidade do 

maciço para as épocas de chuva e seca. Foram empregadas duas metodologias consagra-

das, utilizadas em escavações de túneis e minas subterrâneas, e adaptadas: Barton (Q) e 

Bieniawski (RMR). Essas metodologias utilizam a definição de pesos para os parâmetros 

analisados. Foram obtidos dois valores: RMR e Q. No RMR, 17 pontos, definidos no interior 

da caverna, indicaram qualidade do maciço razoável e somente um ponto indicou maciço 

bom. Já com os parâmetros de Barton, 16 pontos indicaram qualidade do maciço ruim e 

dois razoáveis. Esses pontos foram inseridos no mapa da caverna com suas valorações de 

qualidade do maciço. Na verdade, foram feitos dois mapas para cada classificação: um, 

considerando a água, e o outro, sem água. Diante desses mapas partiu-se para o zonea-

mento da fragilidade geotécnica. Foram estabelecidas notas em função do grau de estabi-

lidade dos parâmetros geotécnicos definidos. Os parâmetros analisados foram: qualidade 
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do maciço rochoso, movimentação dos sedimentos, tamanho dos vãos, morfologia dos 

condutos, mecanismos de ruptura e sinais de instabilidade. Para fins comparativos e por 

utilizar duas metodologias distintas para levantamento da qualidade do maciço, optou-se 

por trabalhar com o produto da multiplicação RMR x Q. Foram estabelecidas classes de va-

lores e instituídas notas para composição do zoneamento. Alexandre Gontijo concluiu sua 

apresentação dizendo que foi possível identificar com base no zoneamento de fragilidade 

da cavidade os locais prioritários para o monitoramento. Em decorrência da constância 

nos padrões das informações coletadas e da falta de evidências de possíveis anomalias, a 

coleta de dados foi estabelecida em intervalos maiores. Estudos desse porte necessitam 

de que outras grutas sejam monitoradas e que informações de detalhe da área sejam dis-

ponibilizadas. O monitoramento de cavidades com área de influência reduzida ou mesmo 

com supressão autorizada é de vital importância para compor curvas de danos e encontrar 

limites de estabilidade antes de quaisquer desarticulações.
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DEFINIÇÃO DE ÁREA DE INFLUÊNCIA SOB A ÓTICA BIOLÓGICA 

Rodrigo Lopes Ferreira

Centro de Estudos em Biologia Subterrânea – CEBS

Universidade Federal de Lavras – UFLA

Rodrigo Lopes Ferreira iniciou sua palestra informando que trouxe mais reflexões do que 

definições relacionadas à área de influência de cavernas. Não é fácil essa definição, pois os 

animais estão se locomovendo. Ele apresentou vários exemplos de carste no mundo, 

ressaltando a diversidade das paisagens cársticas e não cársticas. Citando o trabalho do 

professor Marconi Souza Silva, com cavernas dentro do mesmo bioma (Mata Atlântica), 

observou que grupos de cavernas inseridas em rochas distintas podem responder 

diferentemente, tanto estruturalmente quanto na composição da fauna. Apresentou 

gráfico de tamanho da caverna pelo número total de espécies, no qual percebe-se que 

cavernas carbonáticas, siliciclásticas e granitóides respondem mais ou menos da mesma 

forma ao aumento de espécies em relação ao aumento da caverna. Já as ferríferas 

responderam diferentemente: pequenos aumentos no tamanho da caverna de ferro 

resultam no aumento muito grande do número de espécies. O mesmo ocorreu com a 

composição: do ponto de vista composicional, a fauna de cavernas carbonáticas, 

siliciclásticas e granitoides era sobreposta (não tinha muita diferença). Já as cavernas 

ferruginosas diferem das outras. A rocha pode determinar diferenças estruturais e 

composicionais na fauna subterrânea, com destaque para as ferríferas.   Em outro trabalho, 

do mestrado de um aluno que trabalhou no sul de Minas, onde predominam granitoides e 

quartzitos, o comportamento das granitoides foi muito similar às cavernas ferríferas 

observadas no trabalho do Prof. Marconi, isto é, também mostraram um aumento grande 

de espécies com pequenos incrementos de tamanho. Nesse caso, as cavernas em rochas 

granitoides eram em tálus, com altíssima conectividade com o solo, o que provavelmente 

resultou nesse efeito. O meio subterrâneo superficial, bem desenvolvido em regiões 

temperadas, pode ser habitat de muitas espécies subterrâneas. Nem todos os habitats 

subterrâneos superficiais (HSS) correspondem ao meio subterrâneo superficial (MSS). O 

palestrante relatou que foram abertas trincheiras no solo nas proximidades da entrada da 

caverna Santuário, em Pains (MG), onde foram instaladas algumas armadilhas. Espécies 
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estritamente subterrâneas foram coletadas. Embora não se tenha um MSS típico, existem 

capacidades dispersivas por solos de alguns sistemas cársticos brasileiros. Pesquisas 

realizadas no ambiente tropical, incluindo o Brasil, têm revelado uma quantidade 

surpreendente de espécies troglóbias com níveis de modificações elevados. Nas cavernas 

brasileiras tem-se encontrado gêneros novos, subfamílias novas, famílias novas e até 

subordem nova. Ainda somos ignorantes quanto à fauna subterrânea brasileira, incluindo 

sua composição. Após essa introdução, colocou-se a pergunta: por que estudar a área de 

influência é tão importante? Um trabalho realizado no Parque do Sumidouro (MG) foi 

elaborado para entender como as comunidades respondiam, composicionalmente, à 

estrutura de habitat interno e a alguns aspectos da paisagem. Foram feitos buffers (raios a 

partir da entrada da caverna) de 50m, 100m e 250m. De todas as variáveis, os afloramentos 

calcários foram extremamente importantes na determinação da composição faunística 

nas três escalas testadas. Aumentando a escala em torno das cavernas, o poder de 

explicação do modelo aumentou e novas variáveis passaram a ser incorporadas. O que 

acontece do lado de fora interfere no que está dentro da caverna, ou seja, é importante 

estudar a área de influência. Assim, de fato, como deve ser abordada a área de influência?  

Rodrigo Lopes Ferreira fez uma provocação, embora se desvirtue do que preconiza a 

própria legislação: do ponto de vista biológico é mais importante falar de área de influência 

da caverna ou da espécie? Hoje a caverna é tratada como unidade, mas será que esta é a 

abordagem? Citou a Austrália como exemplo, onde as formações ferríferas não apresentam 

macrocavernas e onde são tratadas as distribuições de espécies. Refletindo sobre como 

poderia ser tratada a área de influência da espécie, ele disse que, hoje, existem 158 espécies 

troglóbias descritas para o Brasil, o que vem crescendo exponencialmente. Os bancos de 

dados mostram mais de 1.000 espécies nas coleções. Das 158 espécies descritas, 91 (57,5%) 

são endêmicas em uma única caverna. Tratar espécie é quase o mesmo que tratar caverna. 

No entanto, 67 espécies ocorrem em mais de uma caverna. Como exemplos de distribuição 

ampla (250km), ele citou: a aranha Prodidomidae (Brasilomma enigmatica) com registro 

em Ibitipoca, no Parque do Rola Moça, e na MOC-32, em diferentes litologias; o Potiicoara 

brasiliensis  (Spelaeogriphacea), conhecido inicialmente para a região de Bonito (MS), foi 

encontrado a cerca de 700km em linha reta, estando amplamente distribuído em uma 

bacia que abrange dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Continuando, Rodrigo 

questionou: Por questão de ordem prática, será que de fato é a mesma espécie? Segundo 

ele, trabalhos com técnicas moleculares têm revelado que, o que era pensado como uma 

única espécie, na verdade são espécies crípticas (são morfologicamente idênticas, mas 
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representam unidades evolutivas distintas). Como abordar, nessa complexidade, espécie 

como área de influência? A caverna contempla um conjunto de organismos, não apenas 

uma espécie. Ao focar um conjunto de espécies, focam-se suas inter-relações, processos 

etc. O palestrante apresentou imagens de um platô na região de Carajás (PA) com a 

distribuição de alguns organismos troglóbios, numa região em que as cavernas com 

ocorrência dos organismos foram conectadas por linhas. Sendo troglóbios, eles não podem 

transitar por fora, ou seja, estão passando pelo meio subterrâneo. Todas as macrocavernas 

podem estar conectadas.  Mas, se estão conectadas, essas cavernas são de fato habitats 

para todos da mesma forma? Uma segunda análise (MDS, em que as cavernas são plotadas 

de acordo com o nível de similaridade: quanto mais próximos os pontos, mais parecidas 

são as comunidades), nessa mesma região, resultou em três grupos com características 

distintas: grupo mais no interior do platô; grupo associado à quebra da canga; e outro 

grupo, também na quebra da canga, mas posicionado mais ao sul. O fato de estar tudo 

conectado não quer dizer que tudo está sendo usado por todos os grupos. Hipoteticamente, 

uma espécie troglóbia com diferentes números de indivíduos em cavernas distintas, 

supondo que isso pesou para a definição de máxima relevância de um conjunto. A 

população representa uma dinâmica metapopulacional, com um conjunto de cavernas 

sendo fonte para manter a dinâmica metapopulacional, mas em função da abundância, 

outras cavernas foram preferidas para preservar a população. A cava da mineração foi 

desenhada e cavernas-fonte não foram preservadas. Hoje esse tipo de estudo não é 

demandado nos processos de licenciamento ambiental, pois é caro e demorado. Isso é 

para mostrar o quanto podemos estar simplificando o sistema e tomando decisões erradas 

em termos de conservação. Outra questão importante foi colocada pelo palestrante: será 

que as áreas de influência são sempre preservadas? Que, então, citou um exemplo da 

Eslovênia (sistema Postojna-Planina): duas cavernas interconectadas por drenagem, 

compondo um sistema com 25km de extensão, onde se destaca um dos maiores hot spots 

de diversidade subterrânea do mundo, ou seja, cerca de 100 espécies troglóbias descritas. 

Algumas espécies, de superfície, eram encontradas próximas às ressurgências e sumidouros, 

nunca muito para o interior da caverna. Com o aumento da distância dos sumidouros, 

começavam a prevalecer espécies troglóbias. No início a água era limpa, pobre em 

nutrientes, e as espécies de superfície não conseguiam entrar. Nos últimos anos percebeu-

se uma alteração em decorrência da atividade agrícola, que acabou poluindo o rio que 

entra na caverna. A água tronou-se poluída, rica em nutrientes e as espécies epígeas 

começaram a entrar cada vez mais para o interior da caverna. Diante disso, observou-se 
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uma diminuição de espécies troglóbias e suas populações. É importante estudar a área de 

influência, pois atividades desenvolvidas na superfície podem ter consequências na 

dinâmica dessas comunidades. Na área de influência é preciso entender o sistema 

tridimensional (camadas de interpretação) e não apenas a área bidimensional. Por exemplo, 

nos sistemas ferruginosos há cavernas associadas à canga, formação ferrífera e canga/

formação ferrífera, além dos ferricretes, com características estruturais e funcionais 

diferentes, além dos canalículos. De acordo com a litologia ou dentro do mesmo tipo de 

rocha ocorrem porosidades diferentes. A questão da microbacia é importante. Cavernas 

com drenagens subterrâneas são significativamente diferentes das secas em termos de 

número de espécies. Já para espécies troglóbias, cavernas com poças foram 

significativamente diferentes das cavernas secas e com riachos (em um estudo realizado 

com cavernas carbonáticas presentes no noroeste de Minas Gerais). A água tem um papel 

importante, tanto para a riqueza, quanto para organismos troglóbios. No entanto, existem 

organismos que preferem cavernas secas. A área de influência deve ser sempre intocável? 

É importante mapear a área de influência em termos de fragilidade. Mas do que não 

podemos nos esquecer, quando buscamos definir a área de influência de uma caverna? Ao 

fazer a pergunta, Rodrigo apresentou um mapa do Brasil com áreas com endemismo 

(concentração) de espécies troglóbias. Será que a definição de uma área de influência 

dentro de um núcleo desses tem que ter a mesma perspectiva? O mapeamento do uso de 

uma área de influência dentro de um núcleo de endemismo tem que ser a mesma de fora 

do núcleo? Para terminar sua palestra, Rodrigo Lopes Ferreira apresentou parte do Projeto 

Caatinga, de Xavier Prous. A fauna responde a características da paisagem; cada subunidade 

(e mesmo dentro das subunidades) mostrou uma identidade própria. Será que isso não 

deveria ser considerado também, já que a paisagem é um forte determinante da questão 

composicional?
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MÉTODOS BIOLÓGICOS PARA DEFINIÇÃO DE ÁREA DE INFLUÊNCIA: 
APLICAÇÃO EM CAVERNAS FERRUGINOSAS  

Marcus Paulo Alves de Oliveira 

Bioespelo Consultoria Ambiental  e

Centro de Estudos em Biologia Subterrânea – CEBS 

Universidade Federal de Lavras – UFLA 

O objetivo da palestra foi apresentar alguns métodos em biologia subterrânea que podem 

auxiliar na definição da área de influência. O palestrante iniciou sua apresentação com 

uma breve introdução sobre as cavernas ferruginosas e suas principais características, mas 

comentou que os métodos podem ser aplicados em outras litologias. Apresentou os dois 

principais grupos de fatores em biologia subterrânea para determinar a área de influên-

cia: fatores ambientais (manutenção da estabilidade ambiental e importação de recursos 

tróficos alóctones) e fatores ecológicos (dinâmica da comunidade presente; espécies tro-

glomórficas, ameaçadas, raras e trogloxenos obrigatórios). Comentou que a ausência de 

luz define o ambiente subterrâneo e, dessa forma, modificações no regime de luminosida-

de na caverna podem ser danosas, podendo, como exemplo, modificar a estruturação da 

comunidade e micro-habitats. Citou a umidade e a temperatura, variáveis historicamen-

te associadas à estruturação desses ecossistemas, frisando que fatores do meio epígeo, 

como cobertura vegetal, podem influenciar nesses parâmetros. Para avaliação da área de 

influência ante a estabilidade ambiental pode-se usar algumas características, como posi-

ção da vertente, morfologia e aberturas das cavernas e cobertura vegetal adjacente. Outra 

forma de avaliação é realizar testes. Ele mencionou os estudos que estão sendo realiza-

dos por meio de um convênio da UFLA com o ITV, na Serra do Tarzan, em Carajás (PA). E 

questionou: será que as cavernas que estão na quebra da canga, muitas vezes no limite 

entre as duas fitofisionomias da região (floresta ombrófila e savana metalófila) estão mais 

susceptíveis a variações climáticas do que aquelas inseridas apenas nas florestas? Para a 

realização dos estudos, foram selecionadas cinco cavernas em áreas de florestas e cinco 

em áreas de contato, sendo instalados data loggers internos e externos. A questão é verifi-

car se a variação climática está relacionada ao tipo de vegetação ou é independente dela. 

Os resultados iniciais demonstraram que a cobertura não tem tanta importância. Outra 

questão importante foi verificar a importação dos recursos. Sobre isso o palestrante lan-
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çou outra pergunta: será que os recursos observados nas cavernas contribuem igualmente 

para a comunidade? Foram selecionadas 11 variáveis preditoras, sendo três relacionadas 

a recursos tróficos. Fizeram modelos lineares generalizados e seleção de modelos, perce-

bendo que apenas o guano foi selecionado para um modelo de espécies troglomórficas. 

Fizeram, ainda, um particionamento hierárquico com coeficiente médio para remover, do 

modelo, variáveis com alto grau de incerteza. Nesse caso, perceberam que o guano e a 

umidade foram os fatores principais para a presença de espécies troglomórficas nessa re-

gião. Destacando o guano como um recurso trófico importante, ele indicou outras manei-

ras de verificar os recursos tróficos importantes em uma dada comunidade cavernícola. 

Primeiramente, através da distribuição espacial das espécies, visto que táxons subterrâne-

os são geralmente recurso-dependentes, com distribuição muitas vezes congruente com 

os recursos nas cavernas. Em segundo, através de informações provenientes da literatura 

sobre teias tróficas em cavernas. Por fim, podem ser realizados testes, utilizando-se litter 

bags, por exemplo, nos quais podem ser inseridos alguns recursos, como guano e serra-

pilheira, visando a determinar a taxa de processamento, além da fauna associada. Outra 

abordagem, mais recente, refere-se a isótopos estáveis. Nesse caso, é importante coletar o 

recurso da caverna e a fauna associada. Por meio da análise de isótopos estáveis é possível 

gerar gráficos com a variação e assinaturas isotópicas. O método revela de qual recurso é 

proveniente o carbono que dada espécie ingeriu. Segundo o palestrante, é interessante 

verificar se o recurso aparece em níveis tróficos superiores. Sabendo-se qual recurso é im-

portante, como delimitar a área de influência para esse recurso? Uma abordagem interes-

sante, caso as raízes sejam o recurso trófico mais importante, seria a utilização de técnicas 

de DNA barcoding, em que é possível associar a raiz presente dentro da caverna com as 

espécies no ambiente externo e verificar a área de ocorrências destas espécies. Essa mes-

ma técnica pode ser utilizada no guano de morcegos frugívoros, com a coleta de semen-

tes. Em relação à matéria orgânica vegetal, a definição pode vir diretamente da bacia de 

contribuição hídrica, pois a água carreia junto a matéria orgânica. Podemos, também, fazer 

testes com cestos coletores para ver as espécies vegetais que estão contribuindo com o 

material (por exemplo: folhas que caem gravitacionalmente) que chega às aberturas das 

cavernas e a distância que estão das mesmas. É importante levar em conta alterações nas 

vias de importação (como mudanças sazonais), eventos estocásticos (cheia de lagoas, por 

exemplo) e a periodicidade na deposição dos recursos (recursos efêmeros X deposição 

contínua). Para os fatores ecológicos, Marcus Paulo lançou a seguinte pergunta: em rela-

ção à dinâmica da comunidade presente, é possível determinar a área de influência? Com 
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a localização das cavernas e listas de espécies pode ser montada uma matriz de similari-

dade indicando par a par quão similar são as cavernas e também uma matriz de distância 

(entre cavernas). Com essas informações, podem ser realizados correlogramas e análises 

de limiares, que podem revelar se a presença das mesmas espécies em uma determinada 

área é em função da proximidade das cavernas. Para a Serra do Tarzan não há uma corre-

lação espacial relacionada à composição das espécies. Fazendo-se uma correlação entre a 

similaridade e a distância, para a mesma área, foi observado que a similaridade se mantém 

estável até 2.600m, a partir daí há uma mudança abrupta (negativa) nos valores, indicando 

baixa influência entre as comunidades cavernícolas. Há diferentes tipos de respostas de 

acordo com a área de estudo e o grupo de cavernas, relacionados à similaridade e até a 

que distância esta similaridade seria importante. Um modelo, ainda conceitual, está sendo 

aprimorado para demostrar as diferentes situações que podem ocorrer: 

 1. Alta similaridade e curtas distâncias (comunidades em sistemas isolados); 

 2. Alta similaridade e alta distância (comunidade única e ampla); 

 3. Baixa similaridade e pequenas distâncias (cada caverna é uma comunidade isolada); 

 4. Baixa similaridade e longas distâncias (metacomunidades). 

O que isso representa em termos de impacto e de definição de área de influência? Ima-

ginando que algumas cavernas sejam impactadas, a resposta para as comunidades nas 

quatro situações será diferente, com diminuição ou manutenção das diversidades alfa e/

ou beta de acordo com a situação. Esse é um modelo teórico, mas o importante seria defi-

nir os limites para a sua aplicação, definindo até quando a diversidade ou distância é alta 

ou baixa. Além da comunidade presente na própria caverna, sabe-se que há fluxo entre 

espécies epígeas e hipógeas. Uma forma de testar isso seria através da coleta externa. No 

projeto que está em andamento, a hipótese é de que as espécies vêm prioritariamente da 

região da microbacia. No desenho amostral foram realizados cinco transectos equidistan-

tes em 20m, a partir da cavidade na região da microbacia e na região contrária (espelho); 

em cada transecto realizaram amostragens de busca ativa a cada 2m, com esforço seme-

lhante ao empregado nas cavernas, para definir de onde vem essa fauna. A hipótese foi 

refutada, pois a similaridade não foi maior com a região da microbacia. Considerando as 

seis cavernas estudadas, sendo três na área de floresta, e três no contato canga/floresta, 

a similaridade foi superior nas cavernas presentes nos espelhos. Os níveis de similaridade 
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com o ambiente externo no geral foram muito baixos, o que, de certa forma, era previs-

to, já que foi amostrada só a superfície. Isso se mantém entre as cavernas em floresta e 

cavernas na região de canga/floresta? Cavernas em áreas de floresta não apresentaram 

dados significativos. Nas cavernas que estão na intersecção floresta/canga foi significativa 

a questão do espelho. Então, se não é a microbacia, qual é a origem dessa fauna troglófi-

la? Os transectos localizados em floresta apresentaram similaridade maior do que aqueles 

realizados na canga. Até que distância há esse fluxo? Percebeu-se que, até mais ou menos 

80m, estatisticamente é semelhante e, a partir de 100m, houve uma queda na similaridade 

dentro das áreas de floresta. Em uma análise linear percebeu-se que há uma mudança de 

comportamento a partir de 72m, que seria o limiar para o fluxo das espécies das cavernas 

nessa região. Para a área de canga não foi significativo, além de apresentar valores de si-

milaridade muito baixos. Pelo teste, a canga contribui pouco para a fauna presente nas 

cavernas. Outro fator ecológico importante é a presença de espécies troglomórficas na 

cavidade para a delimitação da área de influência. Essas espécies podem ser modelos in-

teressantes para conectividade subterrânea, principalmente na dispersão dessas espécies 

na matriz ferruginosa. Em uma monografia apresentada na UFLA foi observado que a pro-

babilidade da presença de aranhas Tisentnops mineiro (QF) é maior em cavernas grandes, 

em locais com baixos níveis de precipitação e onde ocorre baixa incidência de radiação 

solar. O palestrante exemplificou uma análise populacional com uma espécie de Serra Sul 

(Circoniscus carajasensis). Observou-se que, nas cavernas em que essa espécie ocorre, em 

altitudes abaixo de 507m, o nível populacional chega a ser quatro vezes maior. Ele sinte-

tizou dizendo que a definição da área de influência, sob o ponto de vista da biologia sub-

terrânea, seria um somatório das diferentes temáticas relacionadas ao clima, ao recurso, 

à fauna e às espécies troglóbias, sem deixar de adicionar os fatores físicos. Marcus Paulo 

Alves de Oliveira analisou a questão de as áreas de influência serem intocáveis, ressaltando 

que é importante definir quais impactos ambientais podem ocorrer nessas áreas. Haverá 

regiões em que diferentes parâmetros podem ter importância. É necessário realizar um 

zoneamento dessa área de influência, visando a determinar que tipo de intervenção antró-

pica pode-se ter nesses ambientes.
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ÁREA DE INFLUÊNCIA DE CAVERNAS – 
UMA VISÃO COM FOCO EM MORCEGOS 

Enrico Bernard 

Departamento de Zoologia – Universidade Federal de Pernambuco – UFPE

Apesar de trabalhar com morcegos há mais de 20 anos, Enrico Bernard tem focado seus 

estudos nos morcegos de cavernas há 5 anos. O assunto é extremamente pertinente, tanto 

que a Sociedade Brasileira de Estudos de Quirópteros possui um grupo de trabalho especí-

fico para trabalhar com morcegos de cavernas, assim como feito recentemente em relação 

a morcegos e empreendimentos eólicos. Muito em breve a Sociedade irá se posicionar 

sobre a relação morcego-caverna e área de influência. Apresentando um panorama geral, 

ele informou que no Brasil existem nove famílias de morcegos com mais de 183 espécies. 

Afirmou que 90% do território do Brasil não possui amostragem de morcegos e que existe 

uma alta riqueza e uma enorme potencialidade de acréscimo de informações diante do 

cenário atual de subamostragem no país. O pouco que se sabe aponta que cavernas são 

extremamente importantes para os morcegos. Já foram registradas 58 espécies utilizando 

cavernas, sendo algumas delas cavernícolas exclusivas. A tendência é de que esse número 

aumente. Existem sete espécies de morcegos reconhecidas como ameaçadas no Brasil; 

será iniciada uma revisão dessa lista no segundo semestre deste ano e esse número pode-

rá subir. O elo que liga morcegos a outros cavernícolas é o guano, que suporta ecossiste-

mas cavernícolas muito ricos, altamente complexos, mal conhecidos, repletos de endemis-

mos e extremamente frágeis. Sobre a questão da área de influência é necessário acessar 

a mobilidade dos indivíduos das espécies cavernícolas e, diante desta informação, tentar 

estimar a área de vida e inferir a área de influência. Quando se fala de mobilidade, basica-

mente temos duas técnicas muito comuns: marcação/recaptura e telemetria. Na marcação 

utilizam-se marcadores como anilhas metálicas. Os prós: é barata, sendo possível marcar 

milhares de indivíduos; é uma marcação de longo prazo (morcegos possuem longevidade 

superior aos mamíferos do mesmo tamanho). Os contras: esse sistema de marcação é es-

tático (não se sabe o que o indivíduo fez entre a marcação e recaptura); requer um número 

alto de recapturas. Os prós da telemetria VHF: fornece informações de difícil coleta por ou-

tras técnicas (se tudo der certo); pode produzir um grande volume de dados; pode ampliar 

significativamente o conhecimento sobre espécies e suas interações; é pouco invasiva. Os 
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contras: demanda investimento de tempo (exclusividade) e energia; requer “experiência”; 

requer uma equipe; tem vida útil curta; há probabilidade de perda dos transmissores; é 

sensível ao relevo e à vegetação; tem custo maior; é focado em indivíduos. Existem 11 es-

tudos executados com telemetria em morcegos no Brasil e um está em andamento, sendo 

que dois deles estão focados em morcegos cavernícolas e são executados por consultores 

contratados pela Vale e ainda não divulgados. O palestrante mostrou os resultados de um 

estudo pioneiro que ele executou com o método da telemetria no Brasil em 2002. Nesse 

estudo, o objetivo foi avaliar como a fragmentação florestal na região de Alter do Chão, 

no Pará, afetava os morcegos. Mais de 3.400 morcegos foram marcados e 151 recapturas 

(4,3%); 77,4% das recapturas ocorreram no mesmo local de marcação (mostrou certa fi-

delidade). O intervalo médio entre recapturas foi de 68,5 noites (mas variou de uma a 173 

noites) e a distância média entre o ponto de marcação e recaptura foi de 2,2km (variando 

de 0,2km a 5,8km). Ele destacou alguns exemplos, entre eles a área coberta por Carollia 

perspicillata, de 1.520ha. Apresentou um mapa de recapturas e sintetizou constatando que 

os morcegos são bem móveis. Foram colocados 23 rádios de telemetria, com duração que 

variou de 4 a 11 noites. O tempo de contato foi de 95 a 3.390 minutos. A área usada variou 

de 65ha a 530ha. O movimento linear máximo variou de 0,5km a 13km. Na telemetria é in-

teressante quando é encontrado o abrigo. A localização, o tipo de morcego e de compor-

tamento variaram muito: desde indivíduo sozinho na folhagem até indivíduo que formava 

colônia em telhado de casa; a distância abrigo/captura variou de 0,1km a 2,3km; a fideli-

dade de abrigo variou de uma a 16 noites, tendo casos em que o morcego usou até três 

abrigos diferentes. Outro estudo foi feito na Usina Miriri (cana-de-açúcar), em Santa Rita, 

Paraíba. Um indivíduo (Artibeus planirostris) fazia voos curtos, cruzando a matriz de cana-

-de-açúcar durante a noite, e usava como abrigo local impactado, próximo à esmagadora 

de cana e ao pátio de manobra de caminhões. No entanto, todos os eventos de forrageio 

só ocorreram na mata. Outro estudo refere-se a áreas de forrageio de duas espécies necta-

rívoras, Glossophaga soricina e Lonchophylla dekeyseri, com média de 650ha (um indivíduo 

da primeira espécie alcançando cerca de 900ha e, da segunda, de 1.400ha). Há diferenças 

entre indivíduos de espécies diferentes e dentro da mesma espécie, aspecto importante 

a ser considerado na questão da mobilidade. Foi destacado pelo palestrante outro estudo 

feito no interior de São Paulo, em região de reflorestamento, onde acompanharam duas 

espécies de morcegos. Para Carollia perspicillata encontraram o máximo desenvolvimento 

linear por volta de 500m e projetaram uma área de vida de 32ha. Para Artibeus lituratus, o 

desenvolvimento linear ficou por volta de 1.200m e projetaram uma área de vida de 124ha. 
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Pelo perfil das espécies, sabe-se que algumas espécies cavernícolas tendem a apresentar 

alta mobilidade. Ele mostrou, em seguida, a dispersão de Tadarida brasiliensis nos Esta-

dos Unidos, detectada por radar meteorológico. No Brasil, os morcegos que formam as 

maiores colônias são Pteronotus gymnonotus e P. personatus. Um trabalho feito em Sergipe 

buscou saber quanto os morcegos comiam de inseto por noite. Pesaram os morcegos sain-

do e entrando da caverna e calcularam que eles consomem cerca de 1,5g de insetos por 

noite. Em uma das cavernas (Caverna Urubu) foram contados cerca de 160.000 morcegos, 

o que significa que eles comem 225kg de insetos por noite (equivalente a 82 toneladas por 

ano). Diante desses dados, ele perguntou: qual é a área de influência dessa caverna? Para 

forragear essa quantidade de insetos, os morcegos estão utilizando uma área muito maior 

do que 250m. Em seguida, o palestrante mostrou estudo feito no México para investigar a 

relação de morcegos frugívoros ao longo dos meses, indicando variação sazonal, incluindo 

diferentes tipos de florestas. É importante também pensar em sazonalidade quando se 

considera morcegos cavernícolas. Para exemplificar, apresentou contagens de morcegos 

por sensores, efetuadas na Caverna Meu Rei, onde ocorreram variações expressivas em di-

ferentes datas da amostragem. Um estudo feito na Amazônia mostrou que características 

da paisagem são mais importantes que a vegetação local, ainda mais se for considerada 

uma matriz fragmentada, com respostas específicas, e dependendo do grupo que estiver 

trabalhando. Enrico Bernard encerrou sua palestra com uma síntese e algumas implica-

ções. A primeira colocação foi de que a área de vida de morcegos é variável espacial e tem-

poralmente, é espécie-específica, pode ser indivíduo-específica e é contexto-dependente. 

Colocou como fundamental que a área de influência sobre o patrimônio espeleológico 

será definida pelo órgão ambiental competente que deverá, para tanto, exigir estudos es-

pecíficos, às expensas do empreendedor. Pontuou que, para os morcegos, o entorno de 

250m é inadequado e insuficiente. Frisou a importância de começar o monitoramento de 

morcegos no momento zero, ou seja, quando começam os estudos de viabilidade de ativi-

dades na área e não a posteriori. Reforçou que é preciso levar em consideração o contexto 

da paisagem, que varia de acordo com a situação, o que exige análises, respostas e ade-

quações específicas.
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A BIODIVERSIDADE CAVERNÍCOLA – UMA VISÃO MOLECULAR 

Guilherme Corrêa de Oliveira 

Instituto Tecnológico Vale – ITV

O palestrante colocou, inicialmente, que hoje existem ferramentas muito poderosas, sob a 

ótica molecular do meio ambiente, que podem contribuir para o assunto em questão. Ci-

tou a biologia das cavernas da Serra da Bocaina, em Carajás, em que somente 6% de tudo 

o que foi coletado tinha o nome de espécie. O grau de incerteza ao redor disso é imenso. 

Ressaltou a demora para a descrição de espécies que, para insetos, é de cerca de 30 anos 

entre a coleta e a descrição de uma espécie nova. Esse tempo é inviável. Segundo ele, é 

possível avançar nessa discussão usando referências moleculares para a definição da biota 

em questão. Inicialmente, partiu-se para a estruturação da geração de códigos de barras 

de DNA para a biota do ambiente estudado, com foco em Carajás. Tiveram início, também, 

os estudos de ordem genômica das espécies crípticas, aumentando a resolução do que se 

consegue enxergar com código de barra de DNA, atentando, também, para outro aspecto 

da vida biológica nesses ambientes: os micro-organismos, que estão na base de tudo e 

geram sinais importantes sobre o status dos ambientes. O palestrante descreveu algumas 

dessas aplicações, começando pelo código de barras de DNA. Trata-se de uma tecnologia 

que foi desenvolvida na década de 1990 para que se gerasse um identificador molecular 

para cada espécie do planeta (caminhando nessa direção). São pequenos fragmentos de 

DNA, que geralmente em animais são de origem mitocondrial e, em plantas, do cloroplas-

to e, às vezes, de algum fragmento nuclear também. Esses identificadores são pequenos, 

rápidos de serem sequenciados, fáceis de aplicar em várias espécies, ou seja, configuram 

um marcador“universal”, que vale para um grande número de táxons e que capta a varia-

bilidade intraespecífica.  Apresentou, ainda, um gráfico com o barcode “gap” – quando uma 

espécie tem uma variabilidade interna e há uma distância em relação a outra espécie, que 

também tem sua variabilidade. Às vezes isso não é viável, ocorrendo uma sobreposição, 

não sendo possível, muitas vezes, determinar a espécie, mas chega-se ao gênero ou até à 

família. O que se quer, no fim, é atribuir um marcador genético para cada espécie que, ape-

sar de não viabilizar um estudo taxonômico profundo, de fato ajuda a identificar o número 

de espécies e alguma relação entre elas. Outra nomenclatura que vale a pena ser discutida 

é a Unidade Taxonômica Operacional (OTU). Por exemplo, na Amazônia depara-se com 
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isso o tempo todo, ou seja, com códigos de barra para coisas que não se sabe o que são. 

Mas é possível trabalhar com isso, pois quando se juntam várias coisas parecidas e não 

identificadas, tem-se uma OTU. Um identificador é atribuído a essa OTU até o dia em que o 

taxonomista descreve a espécie. Até lá, teremos alguma coisa com a qual é possível traba-

lhar, em vez de ter morfotipos (sp.1, sp.2...). A OTU é útil como ferramenta de trabalho e de 

forma nenhuma anula o trabalho do taxonomista, ao contrário, direciona o seu trabalho, 

uma vez que agrupa coisas parecidas. O palestrante falou rapidamente sobre os processos 

e a estruturação do laboratório. Para código de barras de DNA, automatizaram o processo 

o máximo possível. Para plantas, já está completamente automatizado. Invertebrados são 

mais complicados de tratar, pois há especificidades no tratamento destes, de forma que 

não é possível automatizar o processo (metade é bancada e metade é computacional). A 

análise desses dados no ITV é feita de forma automática até a publicação que vai para os 

bancos públicos e para o banco interno, que guarda as informações ainda em produção 

(plantas, invertebrados, morcegos). É uma ferramenta de banco de dados e analítica ao 

mesmo tempo, podendo gerar análises em tempo real à medida que o dado é produzido. 

Foi dado como exemplo o gênero Circoniscus, em que há vários identificadores de espé-

cimes que ainda não foram, na maioria, identificadas. Mas, pela análise feita, vê-se certa 

estruturação, com populações que são mais distintas entre indivíduos da Serra Norte, da 

Serra Sul, da Serra do Tarzan. Não se sabe qual é a espécie exatamente, mas é possível 

indicar para o taxonomista grupos que indicam ser da mesma espécie. Outra aplicação 

refere-se a identificar a qual planta pertencem as citadas raízes encontradas nas cavernas 

de Carajás. Já existe o código de barras para as plantas que estão na canga, possibilitando 

ligar uma coisa à outra.  Já são mais de 10.000 códigos de barras produzidos e publicados. 

Se o estudo for refinado dá para chegar a qual planta acima emite as raízes para baixo. 

Daria para entender qual seria a área que a planta usaria para emitir as raízes. Mas, muitas 

vezes, o código de barras não é suficiente para fazer a delimitação de espécies. Em muitas 

plantas e invertebrados são poucos os caracteres morfológicos utilizados para determinar 

a espécie e, muitas vezes, precisamos do especialista para fazer isso, e que pode não estar 

disponível o tempo todo. Então os marcadores genéticos ajudam a resolver algumas espé-

cies-problema. Salientou-se que os animais podem trocar material genético (como exem-

plo, citou-se que 3% do genoma humano vem dos neandertais). Está sendo captado o 

processo de evolução acontecendo e há introgressão, pois espécies já bem definidas tam-

bém trocam material genético, havendo transição entre uma e outra. Para ir mais fundo, 

parte-se para estudos de natureza genômica. Primeiramente, foi preciso estabelecer, para 
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invertebrados, um sistema de coleta que permite isso. Quando se trabalhou com material 

histórico, a taxa de sucesso foi muito baixa, mas aumentou muito quando começaram a fa-

zer coletas numa cadeia fria. Em seguida, conseguiu-se fazer a extração de DNA e construir 

essas bibliotecas genômicas. O número de caracteres que se usa para distinguir espécies é 

muito superior ao número de caracteres morfológicos utilizados, o que torna a ferramenta 

muito poderosa. Utiliza-se, para fazer a taxonomia, posicionar um em relação ao outo. Per-

mitem-se também estudos de estruturação genética dessas populações e o desenvolvi-

mento de marcadores diagnósticos. Quando há espécies crípticas e se quer resolver a dis-

tinção entre duas delas, pode ser feito um ensaio específico para isso. Como? Começando 

por fragmentar o DNA de modo aleatório. Consegue-se construir bibliotecas de dois tipos: 

uma, com fragmentos pequenos, e outra, com fragmentos maiores; sequencia-se a pon-

ta dos fragmentos, gerando milhões de fragmentos. Faz-se a remontagem computacio-

nalmente (fazer em ordem reversa). Para remontar uma sequência consenso, verificam-se 

porções de sobreposição e ordena-se; caso tenha marcadores cromossômicos, ordena-se 

no cromossomo. É um trabalho computacionalmente intenso e ainda artesanal. Para fins 

práticos, como foi discutido, e para entender aspectos evolutivos, algumas espécies foram 

selecionadas. Como exemplo, foi utilizada a mitocôndria de Cydnidae. Para mostrar como 

estamos trabalhando num vácuo taxonômico, existem 244 códigos de barra gerados para 

esse gênero depositados no Bold. No Brasil não tínhamos nenhuma informação genômica 

sobre o referido gênero. O mais próximo que se consegue identificar nos bancos de dados 

é outra mitocôndria de um bicho da mesma família. Isso tem implicações importantes, 

pois se queremos mover OTU para espécies, esse buraco tem que ser preenchido com as 

espécies que nos interessam. Guilherme Corrêa mostrou, também, outro genoma, de Cir-

coniscus. Há 19 sequências no Bold, sendo que 16 delas foram produzidas pelo ITV. Não há 

genoma e o mais próximo é um bicho da mesma ordem. Ele lembrou que o que aparece 

na morfologia está codificado no genoma de alguma maneira. Já possuem 20 outros ge-

nomas mitocondriais sequenciados de invertebrados de cavernas. 

Outro nível da biota do ambiente cavernícola são os microorganismos. Quando se quer 

saber da “saúde” de um solo, por exemplo, olhe para os microorganismos. Também nas 

cavernas se quer saber como isso se opera. Existem vários níveis de análise. Pode-se olhar 

para o conteúdo genômico e também para o conteúdo de proteínas que existem no meio, 

pois são os sinais do que está acontecendo na fisiologia do ambiente. A meta é determi-

nar as características de cada área, no que é chamado de assinatura molecular. Para fazer 
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a proteônica, é preciso extrair proteínas dos substratos do solo; depois os peptídeos são 

cortados com tripcina, separados por cromatografia multidimensional e, em seguida, inje-

tados no espectômetro de massa, que mede a massa de cada um dos peptídeos e remon-

ta as sequências das proteínas. Isso é feito em paralelo com o estudo do DNA ambiental 

de microorganismos. Inicia-se com a constituição das bibliotecas; depois faz a montagem 

desses genomas e tenta-se derivar, daí, informações sobre quais são os microorganismos 

e o que estão fazendo lá. Pela sequência ribossomal consegue-se identificar a taxonomia 

dos microorganismos e, através da reconstrução dos genes e anotação funcional desses 

genes, consegue-se dizer um pouco sobre quais são as funções presentes no ambiente. O 

palestrante mostrou um exemplo de caverna que foi separada em três partes, zona fótica, 

afótica e de transição, e os microorganismos foram observados para cada uma. Rodan-

do algumas análises, conseguiu-se separar grupos de bactérias que são características de 

cada uma dessas zonas. Compararam com microorganismos já conhecidos de cavernas 

de outros países e, também, separaram grupos de microorganismos nas diferentes zonas 

de acordo com a função (tradução de genes, fosforilação etc.). Conseguiram, também, re-

gistrar funções ligadas ao estresse a que as bactérias estão submetidas, pela produção de 

antibióticos para controlar o crescimento de outra bactéria. O objetivo é gerar sinais que 

dizem coisas sobre essas cavernas. No futuro, espera-se que essas abordagens possam aju-

dar a direcionar os estudos nas cavernas. Trata-se de um outro jeito de olhar o ambiente, 

não apenas indivíduo por indivíduo. A partir de uma amostra ambiental é possível dizer 

algo sobre as espécies que estão ali. Mostrou o resultado de uma coleta de guano de mor-

cegos insetívoros. Foi feita a extração de DNA de tudo junto, amplificou-se uma região 

deste DNA, foi feito o sequenciamento profundo e comparado com um banco de dados de 

referência para ver a composição taxonômica. Para esse trabalho é necessário ter o banco 

de referência. O palestrante apresentou um trabalho em colaboração com Enrico Bernard, 

no qual eles conseguiram identificar o que o morcego come olhando para o DNA presente 

no guano deste morcego. Conseguiram ver as espécies que têm o código de barras mais 

próximo do que elas comem. A referência depende do que consta no banco de dados. Dá 

uma percepção de onde o morcego vai para obter esse alimento. No caso de frugívoros, 

pode-se conectar o que está no conteúdo intestinal dos morcegos com as plantas que es-

tão na paisagem. Citou como exemplo: uma pedra de canga que foi moída, dela extraíram 

proteínas e DNA, perguntando o que passou no local e deixou rastro molecular (bactérias, 
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fungos, plantas e animais). Entre os animais, encontrou-se o esturjão, porque foi o mais 

próximo que se encontrou pelas referências moleculares, pois ainda não existe referência 

para todos os bichos presentes na canga. Muito tempo tem sido gasto na geração das re-

ferências moleculares. Para plantas na canga já se tem uma referência bastante boa. 

Em síntese, Eduardo Corrêa de Oliveira diz que o que foi feito até agora foi tentar descrever 

molecularmente esse ambiente através de códigos de barra de DNA, de metagenoma, 

metaproteônica, metabarcoding, genoma mitocondrial e genoma nuclear de espécies de 

interesse. Segundo ele: ”A meta é gerar conhecimento e as ferramentas que nos ajudem 

a tratar do assunto em discussão, nos permitindo: identificar as espécies; descrever as es-

pécies; medir os fluxos genéticos entre espécies nas cavernas; contribuir para definição de 

áreas de influência; usar assinaturas moleculares para caracterizar e monitorar os ambien-

tes, verificando a estabilidade dos sinais ao longo do tempo”.
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CONECTIVIDADE DO MEIO SUBTERRÂNEO PARA A DEFINIÇÃO DA ÁREA 
DE INFLUÊNCIA DE CAVIDADES EM ROCHAS FERRÍFERAS  

Lígia Maria Saback Moreira 

Carste Ciência e Meio Ambiente

A palestrante iniciou sua apresentação com o conceito de habitat subterrâneo superficial, 

que vem sendo discutido desde a década de 1980. Citou os pesquisadores David Culver 

e Tanja Pipan, que propuseram, em 2014, sete subdivisões dentro do conceito de habitat 

subterrâneo superficial (HSS), que têm em comum características como zona afótica 

e presença de animais com características decorrentes das restrições do ambiente 

subterrâneo. O meio subterrâneo superficial (MSS) é uma dessas subdivisões. O conceito 

foi definido por Juberthie (1980), embasado inicialmente em rochas não calcárias, e se 

expandiu, posteriormente, para rochas vulcânicas e calcárias. Arbitrariamente foi definido 

que o MSS pode chegar a 10m de profundidade. Pensando no Brasil, ela perguntou: 

existe HSS nos sistemas ferruginosos? A canga poderia ser um tipo de HSS. A canga é um 

conglomerado rico em ferro, composta por clastos de ferro envolvidos por uma matriz 

ferruginosa. Foram apresentadas algumas características da canga: tem uma distribuição 

superficial no relevo; é possível ver a diferença na vegetação da canga e fora dela; 

apresenta clastos de tamanhos e formas diversas, sendo sua composição bem peculiar; 

tem alta porosidade devido à presença de canalículos, que permitem transporte da água e 

de animais; permite rápida infiltração durante eventos de chuva. Foram realizados estudos 

de MSS em duas áreas: a primeira, na Serra da Moeda (MG) e, em seguida, na Serra do Sapo 

(MG). Na área da Serra da Moeda foram feitos 23 furos na canga e, na Serra do Sapo, 21 

furos. Os estudos contaram com a participação de Tanja Pipan e David Culver. Os objetivos 

dos estudos foram compreender melhor a distribuição da fauna nas rochas ferríferas, com 

ênfase na fauna troglomórfica, e inventariar a fauna de invertebrados no MSS de áreas 

com rochas ferríferas. Focando nos estudos conduzidos na Serra do Sapo, foram utilizados 

três métodos de coleta. O primeiro foi uma adaptação de López e Oromí, que consiste na 

perfuração da rocha com uma perfuratriz que funciona a gasolina e uma bombona de 

água; a água é utilizada à medida que o furo é produzido. A perfuração gerou um furo no 

qual foram introduzidos canos de PVC de 90cm de comprimento e 5cm de diâmetro. Os 

canos são abertos para possibilitar a colocação das armadilhas. Em cada armadilha era 
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colocado um pote com propilenoglicol (substância umectante, sem cheiro) e uma isca 

(fígado em eppendorf furado). Em seguida, eram tampados com o auxílio de argila, para 

evitar que a água infiltrasse nas armadilhas em períodos de chuva. O segundo método 

utilizado foi a instalação de armadilhas de folhiço. O folhiço era coletado nas proximidades 

da área de estudo e esterilizado. O saco com o folhiço era inserido em pequenas fendas 

e cavidades, para que fossem colonizados pela fauna. A terceira metodologia foi a 

armadilha de gotejamento, que consiste num funil acoplado a um pote de plástico com 

uma tela, de modo que a água saia e os animais fiquem dentro do pote. Na Serra do Sapo 

foram feitos 21 furos de MSS, instalados 50 sacos de folhiço, e colocados três pontos 

de gotejamento em uma cavidade. Ainda não foi possível identificar todo o material 

biológico coletado pelas armadilhas, mas foi possível perceber que, pelo método do MSS, 

foram coletados muito mais grupos da fauna do que com os outros dois métodos. De 

acordo com a abundância, alguns grupos foram melhores amostrados na armadilha de 

folhiço e outros, na armadilha de MSS, sendo que Copepoda caiu apenas na armadilha 

de gotejamento. Quanto aos organismos troglóbios, foram encontrados nas armadilhas 

de folhiço dois morfótipos de colêmbolos e um de pseudoescorpião; um Copepoda foi 

coletado na armadilha de gotejamento e, na de MSS, que foi a mais rica, foram coletados 

um morfótipo de aranha, um de pseudoescorpião e quatro de colêmbolos.  Os morfótipos 

troglomórficos identificados, até o momento, foram: Caponiidae sp., Trogolaphysa sp.2, 

Trogolaphysa sp.6, Pseudosinella sp.1,  Pararrhopalites sp.1 e Pseudochthonius sp.1, todos 

coletados na armadilha de MSS. Dos 16 troglóbios já amostrados em cavernas da área, seis 

foram coletados na canga (37,5%). Nenhuma das morfoespécies foi amostrada apenas na 

canga. Essas espécies também foram coletadas dentro das cavernas. Concluiu-se, então, 

que os troglóbios ocorrem nos pequenos canais da canga, ou seja, estão transitando 

através da porosidade da rocha. Entre os grupos, Lepidoptera, Psocoptera e Araneae 

foram melhor amostrados nas armadilhas de folhiço. Pseudoscorpiones, Orthoptera, 

Isoptera, Coleoptera, Collembola, Hyemnoptera e Diptera foram melhor amostrados na 

armadilha de López & Oromí (MSS). A armadilha de MSS capturou maior quantidade de 

morfótipos troglóbios do que as outras, proporcionando maior conhecimento da fauna 

presente no meio subterrâneo. O termo de referência do CECAV sugere a manutenção do 

fluxo gênico entre as populações como um aspecto a ser analisado para a delimitação de 

área de influência de cavidades. A palestrante salientou que, dentro do fluxo gênico entre 

populações, existe o fluxo gênico no meio hipógeo. Em seguida, ela colocou algumas 

dificuldades para reflexão. Como definir um limite baseado em dados desconhecidos 
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sobre a área de vida da fauna subterrânea? Deve-se estabelecer toda a área da canga 

como limite da área de influência? E se houver quebra de canga ou outras barreiras? Será 

que a fauna está limitada à porção mais superficial, ou perpassa áreas mais profundas do 

meio subterrâneo? E como devemos delimitar a área de influência de cavernas em rochas 

calcárias (a porosidade é diferente)? E em rochas siliciclásticas? Para finalizar a sua palestra 

e aprofundar a reflexão, trazendo para o contexto atual da consultoria – que conta com 

um tempo muito limitado para se fazer esse tipo de estudo e que tem que apresentar uma 

solução rápida –, Lígia Maria Saback Moreira colocou que podemos entender que o limite 

de área de canga seja uma saída. Mas será que quebras na canga podem ser utilizadas 

como limites? As áreas de influência das cavidades não possuem um caráter permanente. 

Diante disso, sugere-se o monitoramento bioespeleológico com métodos direcionados 

para grupos-alvo da fauna, incluindo os animais troglomórficos, com o intuito de verificar 

se a área de influência delimitada para as cavidades é eficaz, garantindo a dinâmica dos 

processos ecológicos no interior das cavernas.
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COLÊMBOLOS EM AMBIENTES CAVERNÍCOLAS E NO MEIO 
SUBTERRÂNEO SUPERFICIAL – MSS 

Roniere Brito 

Laboratório de Sistemática de Collembola e Conservação

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB 

O palestrante iniciou sua apresentação dizendo que desenvolve, desde 2015, uma tese 

no Quadrilátero Ferrífero (MG) sobre colêmbolos em ambientes cavernícolas. Mostrou o 

roteiro da sua apresentação: introdução sobre a classificação ecológica, objetivo, amos-

tragem (caverna e MSS), dados abióticos e bióticos nas cavernas e no MSS (temperatura, 

umidade, fauna de Collembola).  Introduziu alguns conceitos para contextualização, como 

a classificação de troglomórfico ser diferente de troglóbio. Troglomórficos possuem adap-

tações para viver no ambiente subterrâneo; isso não quer dizer que ele seja um troglóbio, 

mas todos os troglóbios terão essas adaptações. Tais adaptações podem ser no tamanho 

e formato da antena, no número de sensilas, nas patas etc. De acordo com seus caracteres 

e sua distribuição, eles são classificados como possíveis troglóbios. Em síntese, utilizam-se 

as características morfológicas para uma classificação. A coleta é realizada na fauna hipó-

gea e epígea. O objetivo da sua apresentação era detalhar os métodos de coleta de Col-

lembola nas cavernas e no MSS, além de apresentar a fauna coletada nas serras da Moeda 

(Serrinha e Capitão do Mato) e do Gandarela. Em cada uma dessas três áreas mencionadas, 

foram selecionadas três cavernas e três furos de sondagens, já existentes nas referidas áre-

as. Nas cavernas foram realizadas coletas nas zonas de entrada, disfótica e afótica. Foram 

medidas: luminosidade (luxímetro), temperatura e umidade (termo-higrômetro), além da 

coleta da fauna de Collembola no meio hipógeo e epígeo. Para a amostragem no MSS fo-

ram adaptadas armadilhas utilizadas em estudos de Vicente Ortuno, da Universidade de 

Alcalá (Espanha). Os furos utilizados variaram de 9m a 42m de profundidade. Na armadilha 

foi utilizada vegetação do próprio ambiente, junto com uma isca (queijo gorgonzola) no 

interior de um copo plástico. Na parte superior, em alguns furos, foi colocado um termo-hi-

grômetro. O espaçamento das armadilhas não é equidistante e foi definido de acordo com 

o tipo de litologia do furo, por meio de consulta a um geólogo que conhece os materiais 

das áreas. As armadilhas foram colocadas onde ocorreram mudanças nos sedimentos. As 

amostras foram levadas e colocadas em funis de Berlese. Roniere Brito mostrou a distribui-
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ção das armadilhas em cada furo (em diferentes profundidades) e as áreas de amostragem. 

Nas cavernas, a temperatura ficou mais constante na zona afótica, alternando quando da 

proximidade da parte externa. A umidade segue o mesmo ritmo. Com isso é possível de-

limitar, por exemplo, a presença de um troglomórfico dentro de uma caverna, já que são 

necessárias algumas condições abióticas constantes ao longo do tempo. Mostrou a di-

versidade da fauna de Collembola coletada nas cavernas das diferentes áreas, indicando 

os troglomórficos. Mencionou que todas as espécies de Pararrhopalites que possuem no 

laboratório têm certo grau de troglomorfismo, sendo algumas troglóbias. Na zona afótica 

foram encontrados animais troglomórficos dos gêneros: Pseudosinella, Pararrhopalites e 

Trogolaphysa. Já no MSS, até 3,7m a temperatura sofreu oscilação ao longo do tempo. Isso 

não quer dizer que nessa profundidade não há pressões seletivas suficientes para encon-

trar organismos troglóbios. 

Já a 15m tem-se uma temperatura constante, também observada dentro da caverna. Nas 

análises iniciais, com somente 10% do material tratado, foi possível registrar Cyphoderus 

agnotus a 3,5m, 9m, 15m e 21m de profundidade. A 4,5m de profundidade foi coletada 

Pseudosinella sp.
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MAPEAMENTO DAS ARANHAS CAVERNÍCOLAS DO BRASIL, 
ACESSO EM UM CLIQUE 

Igor Cizauskas 

Organização de Apoio à Pesquisa da Biodiversidade – OAPBIO) 

Igor Cizauskas iniciou sua palestra dizendo que apresentaria um trabalho que vem fazen-

do desde 2009, como, também, um mapeamento das aranhas cavernícolas de forma vir-

tual. Nos últimos seis meses ele vem desenvolvendo uma ferramenta virtual para apresen-

tar o mapeamento de espécies, que foi desenvolvida, com a participação do pessoal da 

Matemática da USP, em uma modelagem só para o ambiente cavernícola. Ele relembrou 

alguns conceitos relacionados à área de influência de cavernas. Primeiramente, é preciso 

saber sobre a área de distribuição de todas as espécies já coletadas e suas relações com 

o ambiente subterrâneo. É preciso, inicialmente, organizar o material para disponibilizar 

toda essa diversidade de espécies para todos. O trabalho foi feito para mapear as aranhas 

cavernícolas do Brasil. Para tanto, ele vem fazendo o pareamento de todas as aranhas co-

letadas em cavernas desde 2009. Começou a montar essa coleção no Instituto Butantan, 

atualmente Laboratório Especial de Coleções Zoológicas. As primeiras referências de ara-

nhas coletadas em cavernas é de 1968, mas depósitos em coleções nacionais ocorreram 

a partir de 1972. Para o período de 1972 a 1994 foi feita uma sinopse pelo pesquisador 

Ricardo Pinto da Rocha, na qual estão 71 espécies de aranhas, de 31 famílias, sendo que 

somente 17 espécies estavam nomeadas. Até 2008, ou seja, antes do Decreto Federal Nº 

6.640, existiam aproximadamente 900 cavernas amostradas com informação e cerca de 

6.000 cadastradas. Nesse período, havia somente quatro espécies de aranhas troglóbias 

descritas. Após 2008 e até 2017, a amostragem em cavernas aumentou consideravelmen-

te. Antes havia uma média de 18 a 19 cavernas amostradas por ano, enquanto que neste 

período final temos de uma a duas cavernas amostradas por dia. A entrada de material 

em coleções zoológicas do País aumentou exponencialmente. Foi avaliado, em seguida, 

o que foi perdido no incêndio do Laboratório de Artrópodes do Instituto Butantan, em 

2010: 80 morfoespécies, 27 famílias de 93 cavidades localizadas em 13 estados. Essa perda 

representou 10% do material que estava depositado na coleção. Atualmente a coleção de 

aranhas cavernícolas do Brasil possui informações derivadas de cinco instituições: Instituto 

Butantan, MZUSP, CEBS/UFLA, Museu Nacional do Rio de Janeiro e LES/UFSCar. Até o mo-
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mento foi avaliado, pelo palestrante, um número de quase 30.000 exemplares. Já existem 

607 espécies pertencentes a 59 famílias, embora, georreferenciados, sejam cerca de 17.000 

indivíduos, e já existem 179 espécies nomeadas. O palestrante mostrou, em seguida, ima-

gens com a distribuição atual de cavernas com aranhas registradas, como, também, dis-

cutiu questões relacionadas a lagunas de conhecimento, esforço amostral e número de 

espécies de aranhas por região. Classificou as aranhas georreferenciadas nas categorias 

ecológico-evolutivas: 285 espécies acidentais (50% das espécies coletadas em cavernas), 

256 troglófilas e 26 troglóbias. Espécies acidentais possuem baixa abundância (6,7%), o 

que já era esperado. Trogófilos possuem cerca de 90% da abundância, e troglóbios, cerca 

de 2% das aranhas amostradas. Para classificá-las foram avaliadas as características com-

portamentais e também avaliados exemplares coletados fora de cavernas e presentes nas 

coleções. Por exemplo, aranhas de grande porte construtoras de teia que ocorrem na mata 

foram consideradas acidentais, assim como espécies com adaptação visual para captura 

de presas, aranhas sociais etc. Ele trabalhou com aranhas cavernícolas, retirando as con-

sideradas acidentais. Os troglóbios das famílias Caponiidae (3 espécies), Oonopidae (10 

espécies), Gnaphosidae (11 espécies), Tetrablemmidae (10 espécies) e Ochyroceratidae (7 

espécies) são um grupo de aranhas que possuem o comportamento de captura de presas 

por emboscada. Pholcidae e Hahniidae constroem teias em lençol. Aranhas Symphytogna-

thidae constroem teias orbiculares. Ele apresentou também uma ferramenta virtual (App-

Bio) para auxiliar o estudo das aranhas cavernícolas. Com ela é possível fazer consultas 

pelas espécies/táxon ou pela distribuição nas cavernas registradas no CECAV. Aparece um 

resumo do item que está selecionado, com local de depósito, número de indivíduos, fotos 

etc. É possível fazer download de todas as informações. Foi incorporada sigla/código para 

os diferentes morfótipos para facilitar futuras mudanças. No mapa disponível, diferentes 

colorações foram definidas, de acordo com a riqueza de espécies por caverna e a presen-

ça de espécie troglóbia etc. Ao criar essa ferramenta, Igor Cizauskas pretendeu facilitar 

a comunicação entre os diferentes atores (especialistas, coleções biológicas, consultores, 

órgãos ambientais e fiscalizadores). Seus objetivos foram: disponibilizar virtualmente as 

informações sobre o material testemunho depositado nas coleções de forma padronizada; 

unificar as informações de diferentes coleções biológicas; e auxiliar o acesso aos dados 

biológicos para estudos científicos e ambientais.
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 CONCEITOS EM ECOLOGIA DA PAISAGEM 

Lúcio Cadaval Bedê 

Golder Associates Brasil Consultoria e Projetos 

Lúcio Cadaval iniciou sua palestra abordando elementos essenciais da ecologia da paisa-

gem. Comentou sobre a complexidade do conceito de paisagem, sua flexibilidade e apli-

cabilidade a diferentes escalas e sistemas. Definiu como foco prioritário da ecologia da 

paisagem: as interações recíprocas entre padrões espaciais e processos ecológicos; e as 

causas e consequências da heterogeneidade espacial e sua variação com a escala, con-

forme organismos ou processos de interesse. Ele destacou dois elementos básicos dos 

padrões em paisagens: sua composição (área por tipologia) e sua configuração (arranjo 

espacial). Uma série de elementos influenciam esses padrões, incluindo fatores abióticos e 

bióticos, e perturbações de ordem natural ou antrópica. Ressaltou que a ecologia da paisa-

gem pode ser abordada a partir de unidades discretas (e.g., dados categóricos), com gran-

de variedade de métricas, ou a partir de variáveis contínuas (e.g., densidade de árvores, 

taxas de processos ecossistêmicos etc.). Segundo ele, são tratados como aspectos centrais 

na ecologia da paisagem: a escala (espacial, temporal); a heterogeneidade; as bordas (e.g., 

entre unidades da paisagem); os fluxos (e.g., de matéria, energia, gens etc.); as interações 

recíprocas entre padrões e processos; e limites críticos. Apresentou, rapidamente, alguns 

paradigmas da ecologia da paisagem: o modelo estático de biogeografia de ilhas; o mo-

delo “mancha-corredor-matriz”; e o conceito de gradientes na estrutura de paisagens (e.g., 

medidas contínuas de suitability, extensão, fragmentação, geometria, isolamento, conec-

tância). Destacou, ainda, um componente clássico da ciência da conservação, que é a re-

lação espécies X área, muito utilizada na previsão de impactos da perda de habitats sobre 

a biodiversidade e na priorização para conservação, e apontou limitações à sua aplicação. 

Partiu para outro conceito clássico relacionado: a biogeografia de ilhas e o debate “SLOSS” 

(single large or several small). Com referência à conservação da biodiversidade: qual é a 

melhor opção? Conservar uma ilha / fragmento remanescente de maior tamanho (single 

large) ou um conjunto de pequenas ilhas (several small)? Ele destacou que, atualmente, os 

cientistas da conservação trabalham com ambas as situações: single large (permite prote-

ger mais espécies únicas, atrasa extinções, mantém habitats e processos únicos) e several 

small (permite conservar conjunto heterogêneo de situações, eventualmente abrigando 
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maior diversidade). Ressaltou que a importância de several small  tem sido demonstrada 

em diversos contextos. Quanto ao regime de perturbações na paisagem, salientou que 

nenhuma paisagem permanece inalterada indefinidamente. Paisagens são dinâmicas, 

sofrendo alterações e impactos que se manifestam em diferentes escalas – espaciais e 

temporais. Em ecologia da paisagem, o equilíbrio é um estado transitório; é apenas um 

dos possíveis resultados. O palestrante avaliou como paisagens alteradas afetam a distri-

buição, abundância e persistência de espécies, ressaltando a influência de fatores como: 

a perda, fragmentação e degradação de habitats; a relação entre a área e o formato de 

unidades da paisagem; a permeabilidade da matriz e sua relação com a conectividade; a 

mobilidade da espécie em foco; a dependência da escala em qualquer análise. Colocou a 

conectividade como elemento central da ciência da conservação, que utiliza um amplo 

rol de técnicas para sua qualificação e quantificação. Efeitos de borda foram destacados, 

podendo ser descritos por parâmetros-chave, como magnitude e extensão. Bordas têm 

efeitos marcantes sobre a dinâmica de espécies e comunidades em paisagens alteradas. 

Ele deu exemplos de efeitos de borda de projetos realizados na Nova Zelândia e no Bra-

sil.  A partir desse ponto da palestra, ilustrando a relação entre ecologia da paisagem e a 

questão das áreas de influência de cavernas, ele direcionou sua apresentação para os es-

tudos de impacto ambiental, com foco na conservação de elementos-chave à ecologia e 

funcionalidade dos ecossistemas cavernícolas. Destacou a necessidade de se estabelecer 

modelos conceituais, selecionando indicadores e métodos de investigação, de análise e 

avaliação para o caso das cavernas. Citou o arcabouço da legislação de cavernas para de-

finição de sua relevância. Destacou que, diante da complexidade da análise, é importante 

adotar uma abordagem conservadora. Ressaltou conceitos-chave na análise de impactos 

ambientais sobre a biodiversidade, dentre os quais: grau de ameaça, resiliência, substi-

tuibilidade; habitats críticos; indicadores de funcionalidade; escalas de abordagem; áreas 

de influência; e, por fim, hierarquia de mitigação e monitoramentos como instrumentos 

de apoio à gestão ambiental. Sugeriu que a área de influência de cavernas deveria ser 

tratada como parte integrante do processo de avaliação de impactos. Apresentou, como 

referência útil ao caso dos processos de licenciamento envolvendo cavernas, um modelo 

de arcabouço para compensação de impactos baseado na hierarquia de mitigação (e.g., 

Business and Biodiversity Offsets Programme - BBOP). Lúcio Cadaval acredita que, em função 

das necessidades de fundamentação técnica e científica dos processos de licenciamento, 

a espeleologia esteja caminhando para a definição de uma plataforma específica de miti-

gação e compensação, e que alguns elementos do BBOP poderiam ser usados. Finalizou 
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sua palestra apresentando, ainda, um modelo conceitual utilizado no monitoramento de 

intervenções na paisagem (Conservation Measures Partnership – Open Standards) que, acre-

dita, seria de grande utilidade no apoio à gestão e ao manejo de situações envolvendo 

interferências em cavernas e suas zonas de influência.
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INFLUÊNCIA DA PAISAGEM SOBRE AS COMUNIDADES DE TROGLÓBIOS DE 
CAVERNAS FERRUGINOSAS 

Rodolfo Jaffé Ribbi 

Instituto Tecnológico Vale – ITV

Rodolfo Jaffé Ribbi iniciou sua palestra mostrando uma imagem da mina de ferro do com-

plexo de Carajás, com destaque para cavernas de alta e máxima relevâncias. Muitas vezes, 

a classificação de relevância de caverna pode ser determinada pela ocorrência de trogló-

bios. Nesse sentido, é preciso preservar a caverna e sua área de influência. Ele destacou 

que a legislação estabelece a necessidade de estudos específicos e, na falta destes estu-

dos, deverão ser estabelecidos os 250m de proteção. O intuito do seu trabalho foi enten-

der como a paisagem ao redor dessas cavernas influencia os organismos troglóbios. Para 

isso, ele contou com uma base de dados validada pela equipe de Licenciamento e Espele-

ologia da Vale, que trabalhou nesta base com 473 cavernas com espécies troglóbias. Os 

dados foram obtidos em relatórios de consultorias independentes e foram validados por 

especialistas de diferentes grupos taxonômicos. Também ocorreram revisitas em algumas 

cavernas para confirmação das ocorrências e raridades dessas espécies troglóbias. Os da-

dos apresentados incluem cavernas das serras Norte, Sul e Leste. Serra Norte é uma área 

com uma longa história de mineração (mais de 30 anos). Em Serra Sul, por outro lado, a 

atividade minerária teve início em 2013. Já a Serra Leste apresenta uma história voltada 

para a agricultura. Primeiramente foi avaliado um possível viés na base de dados. É certo 

que cavernas que ocorrem próximas às minas têm mais influência no planejamento mine-

rário, ou seja, as cavernas mais próximas poderiam ter as espécies mais estudadas. Nesse 

caso, cavernas afastadas e próximas teriam diferentes riquezas de espécies, riqueza de tro-

glóbios e presença de troglóbios raros. O estudo avaliou as cavernas estatísticamente, com 

diferentes raios, e não achou nenhuma indicação de qualquer tipo de viés amostral. A 

primeira pergunta a fazer seria: qual é a influência de fatores internos (cavernas) e externos 

(paisagem) sobre as comunidades de espécies troglóbias? Para responder a essa pergunta, 

calculou-se a riqueza de espécies troglóbias, riqueza ponderada por raridade (cada espé-

cie é dividida pelo número de cavernas onde ocorre) e diversidade filogenética (medida 

que indica o tempo evolutivo contido nessa comunidade de organismos; se existem orga-

nismos de ramos filogenéticos bem afastados, a diversidade filogenética vai ser maior; se 
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só existem indivíduos de uma linha, de um grupo taxonômico, a diversidade filogenética 

vai ser menor). Foi construída uma árvore filogenética a partir da lista completa de espé-

cies/morfoespécies, a qual foi comparada com os dados disponíveis na literatura disponí-

vel. Depois, pensou-se em uma métrica de composição, através de uma análise de coorde-

nadas principais (MDS), na qual cada eixo explica a variação na composição dessas 

comunidades; trabalhou-se só com presença/ausência, pois o dado de abundância não 

era muito confiável. Os dois eixos foram usados como métrica de composição das comuni-

dades. Para fatores externos (paisagem), foram utilizados os seguintes parâmetros: área 

total subterrânea, densidade da caverna, declividade, litologia, distância do corpo d’água 

mais próximo, geomorfologia e land cover. Para fatores internos (cavernas), foram defini-

dos: presença de água de percolação, presença de reservatórios d’água, área, detrito, raí-

zes, guano, etc. O palestrante ressaltou que as escalas da paisagem têm uma influência 

diferente para cada processo ecológico que está sendo abordado. Se pensarmos em mor-

cegos, temos que pensar numa escala diferente daquela que pensamos sobre colêmbolo. 

Como não se conhecia a escala relevante da paisagem para explicar padrões de diversida-

de ou da composição de comunidades troglóbias, calculam-se métricas da paisagem em 

quatro escalas diferentes (50m, 100m, 250m e 500m). Em seguida, foi testada estatistica-

mente qual a escala que melhor explicaria os padrões encontrados. Para definição dos 

buffers, usou-se o perímetro da caverna, pois estavam interessados em testar os padrões 

possíveis de conectividade subterrânea. Depois, modelaram-se as variáveis de resposta 

(composição, riqueza e diversidade filogenética) em função das características das caver-

nas e das métricas da paisagem. Identificaram-se quais dessas variáveis explicaria melhor 

usando uma seleção de modelos (AIC-LRT). Então, ele apresentou um resumo dos princi-

pais resultados obtidos. Um deles foi de que ocorreu um efeito muito significativo da área 

da caverna, ou seja, quanto maior a área, maior é a riqueza e a diversidade filogenética das 

espécies troglóbias. A presença de guano também mostrou um efeito importante sobre a 

riqueza e a diversidade filogenética: quanto maior a distância do corpo d’água mais próxi-

mo, maior é a riqueza e a diversidade filogenética. Provavelmente isso é um efeito de ala-

gamentos ou lavagem das comunidades, que fazem com que as comunidades troglóbias 

não consigam se estabelecer em cavernas que fiquem próximas de rios. Foi constatado um 

efeito significativo da área agrícola ao redor da caverna sobre a riqueza e a diversidade fi-

logenética: quanto maior a área agrícola ao redor da caverna, menor é a riqueza de espé-

cies e a diversidade filogenética. A mineração mostrou um efeito sobre a composição de 

espécies, mas não sobre a sua riqueza. Qual foi a escala relevante que melhor explicou es-
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ses padrões? Para responder à questão, ele apresentou gráficos que mostraram, para as 

diferentes escalas avaliadas, qual foi a escala que explicou melhor os padrões de diversida-

de filogenética, a riqueza ponderada e a riqueza de espécies. O AIC (Akaike Information 

Criterion) é um índice de qualidade de cada um dos modelos empregados. Quanto menor 

o AIC, melhor é o modelo. Nesse caso, a agricultura em um raio de 50m explica melhor a 

diversidade filogenética e a riqueza de espécies do que a agricultura em um raio maior. 

50m foi a escala mais relevante para avaliar o efeito da agricultura sobre a riqueza e diver-

sidade filogenética. A escala relevante da área de canga sobre a riqueza ponderada tam-

bém foi a de 50m. A escala que melhor explica o efeito da mineração foi a de 250m. Isso é 

claro, pois, segundo a legislação, a área de influência mínima é de 250m. A mineração lo-

calizada em um raio de 250m muda a composição de espécies. Ele comentou que, depois, 

tentou-se modelar a ocorrência de algumas espécies troglóbias e apresentou um histogra-

ma que mostra o número total de espécies e o número de ocorrências de cada uma delas. 

Foram encontradas pouco mais de 30 espécies, que ocorreram em uma única caverna, e 

uma espécie, que ocorreu em 150 cavernas. Selecionaram-se espécies que ocorreram no 

mínimo em 30 cavernas e modelou-se a ocorrência dessas espécies frequentes. Não é pos-

sível fazer um modelo de ocorrência com uma espécie que ocorre em uma única caverna. 

Foi constatado que a altitude foi importante para explicar a ocorrência de 11 espécies, se-

guida pela presença de guano, inclinação da caverna, presença de reservatórios d’água, 

presença de outras fezes e área da caverna. O palestrante mostrou uma tabela com as es-

pécies frequentes e os efeitos (negativos ou positivos) de cada uma das variáveis. A variá-

vel pode ter efeitos diferentes nas diferentes espécies. Quanto maior a altitude, maior é a 

probabilidade de ocorrência de uma espécie troglóbia, mas menor será a probabilidade de 

ocorrência de outra. A segunda questão do estudo era avaliar se existiam padrões de co-

nectividade subterrânea. A previsão era de que, se realmente existisse alguma conectivi-

dade subterrânea, seria esperado algum tipo de autocorrelação espacial. Ou seja, cavernas 

próximas vão ser mais similares que cavernas distantes. Foi efetivamente o que foi encon-

trado. Quando ocorre uma caverna com alta riqueza de espécies troglóbias, ao lado dela, 

provavelmente, vai ter uma caverna com uma alta riqueza de espécies. Se uma caverna 

apresenta baixa riqueza, uma caverna ao lado provavelmente terá baixa riqueza. Essa au-

tocorrelação positiva também foi registrada para riqueza ponderada e diversidade filoge-

nética. A autocorrelação espacial foi significativa até cerca de 40km. Ocorreu o mesmo 

para cada uma das espécies de troglóbios frequentes. A presença de uma espécie mostra 

uma autocorrelação espacial positiva, ou seja, as cavernas que apresentaram essas espé-
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cies influenciaram a probabilidade de a caverna que está ao lado também apresentar 

aquela espécie. O passo seguinte foi modelar essa conectividade. As cavernas ocorrem em 

áreas de canga ou canga/floresta. A hipótese era de que áreas de canga representam habi-

tats, e tudo que não é canga provavelmente é um não habitat. Sobre esse pressuposto eles 

habitariam uma região como uma matriz gigantesca que representa uma alta resistência à 

dispersão e conseguiriam atravessar apenas áreas conectadas por canga. Para testar isso 

numericamente, utilizou-se a teoria de circuito (programa circuitscape.org), que possibili-

tou o cálculo do índice de resistência da paisagem à dispersão. Usou-se o mapa de land 

cover e também avaliou-se o mapa de rugosidade do terreno, a elevação do terreno e a 

distância geográfica. A previsão era de que, quanto maior fosse a resistência da paisagem 

ao fluxo/dispersão, maior seria a dissimilaridade dessas comunidades de troglóbios. Ou 

seja, cavernas que ficam conectadas teriam comunidades de troglóbios mais similares do 

que cavernas separadas por uma resistência maior. Constatou-se que, dentro das quatro 

variáveis trabalhadas, a distância geográfica foi a que melhor explicou os padrões de simi-

laridade das comunidades de troglóbios. Ou seja, cavernas separadas por grandes distân-

cias geográficas mostraram-se mais diferentes em termos de composição de comunidades 

do que cavernas mais próximas. Vários resultados reforçam o conhecimento disponível em 

biologia subterrânea como, por exemplo, o efeito do tamanho da caverna, a disponibilida-

de de nutrientes, e obtiveram, ainda, alguns resultados novos. Entre eles, o de que a agri-

cultura num raio de 50m reduz a riqueza de espécies troglóbias, enquanto que a minera-

ção, em um raio de 250m, muda a composição de espécies troglóbias. Diante da 

autocorrelação espacial positiva, parece haver uma conectividade entre essas comunida-

des de troglóbios. Além do mais, distância geográfica determina a similaridade das comu-

nidades de troglóbios. Rodolfo Jaffé Ribbi fechou sua palestra fazendo uma reflexão base-

ada nos resultados obtidos: faz mais sentido pensar na proteção de áreas subterrâneas 

prioritárias para conservação do que focar em cavernas isoladas. Indicou o link de um arti-

go que trata do tema apresentado na palestra: https://peerj.com/articles/4531/.
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