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12 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Nas últimas décadas, o País vem empreendendo grande esforço de desenvolvimento, 
visando à modernização de suas estruturas econômicas e sociais e a melhoria da qualidade 
de vida de sua população. 

O País apresenta, ao lado de dimensões continentais e apreciáveis recursos naturais ainda 
não explorados, um quadro socioeconômico marcado por expressiva urbanização não só de 
suas metrópoles, como também de várias cidades médias que despontam como 
microcentros. Estas cidades, ao reunirem grandes populações, também concentram 
expressivas demandas por serviços, entre eles, abastecimento de energia elétrica. 

A energia elétrica constitui, reconhecidamente, um insumo indispensável aos processos de 
produção modernos. Seu uso também está, em geral, associado ao aumento da renda per 
capita e ao avanço na qualidade de vida da população, propiciando melhores níveis de 
habitação, saúde e acesso a serviços. 

Neste contexto, a energia como recurso essencial para a manutenção do modo de vida das 
populações, associada à sustentabilidade de seu consumo, tem sido alvo de discussões 
entre a sociedade civil, as indústrias e as lideranças governamentais. Assim, torna-se 
imprescindível destacar que energias renováveis representam hoje, segundo Goldemberg e 
Paletta (2012), apenas 13% do consumo mundial de energia; combustíveis fósseis 80% e 
energia nuclear 7%. 

As discussões ambientais, com destaque para aquelas referentes ao aquecimento global, 
têm sido, cada vez mais, foco das atenções. O uso de energias renováveis aparece como 
alternativa energética e propicia o cumprimento das metas previstas pelo Protocolo de 
Quioto, o qual busca reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa, principalmente 
pelo uso de combustíveis fósseis. 

Neste cenário, as usinas hidrelétricas, especialmente as PCHs, têm se destacado entre as 
demais fontes renováveis de energia devido ao alto potencial hídrico, à vocação 
hidroenergética brasileira e ao domínio da tecnologia envolvida. 

Projetos de energia renovável contribuem ao desenvolvimento sustentável, quando 
satisfazem as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das gerações futuras. Ou 
seja, a implantação de empreendimentos hidrelétricos de pequeno porte garante geração de 
energia renovável; reduz a demanda ao sistema elétrico nacional; evita os impactos sociais 
e ambientais causados pela construção de grandes hidrelétricas e usinas termelétricas de 
origem fóssil e impulsiona a economia, resultando no aumento da qualidade de vida e dos 
padrões sociais para as comunidades locais. 

O uso da energia na comunidade gera também, conforme Flórez (2014), benefícios 
econômicos indiretos que se refletem em atividades complementares. São eles: 

 redução da poluição ambiental; 

 geração de emprego; 

 alívio da balança de bens e serviços por substituição de recursos de energia 
importados; 

 efeitos sobre o nível de capacitação técnica e profissional; 
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 diminuição do desmatamento que alimenta parte das usinas termelétricas; e, 

 aumento da segurança de abastecimento. 

Neste contexto, a PCH Antônio Dias melhorará o fornecimento de eletricidade com energia 
hidrelétrica limpa e renovável, ao mesmo tempo em que contribuirá com o desenvolvimento 
socioeconômico local. Ademais, o projeto representa uma atividade que, além de não 
apresentar impactos significativos ao meio ambiente local, leva à redução de emissão de 
poluentes atmosféricos, contribuindo para uma matriz energética menos intensiva em 
carbono. 

Ao longo das últimas duas décadas, foi possível observar na região estudada a gradual 
ocupação das terras por atividades agropecuárias. A modificação da fisiografia original hoje 
observada nas áreas de influência do empreendimento, em especial na ADA, advém de 
sucessivas intervenções antrópicas no meio ambiente, daí resultando, atualmente, na 
reduzida quantidade de remanescentes florestais relevantes. 

Os programas sugeridos neste estudo auxiliarão na conservação de espécies e no 
monitoramento da qualidade da água e das comunidades da mastofauna, da avifauna e da 
ictiofauna na ADA da PCH Antônio Dias. Estes programas corresponderão a um incremento 
significativo das informações biológicas e das condições ecológicas no trecho de inserção 
do empreendimento, sendo os seus resultados amplamente divulgados no âmbito do 
Programa de Educação Ambiental e de Comunicação Social propostos. 

O quadro econômico local, por sua vez, é caracterizado por pequenas unidades produtivas, 
direcionadas, prioritariamente, para o desenvolvimento da agropecuária, voltada para o 
consumo e comercialização a nível local. Essas atividades econômicas são levadas a termo, 
em geral, com baixo grau de tecnologia e com taxas de rendimento modestas. 

A implantação da PCH Antônio Dias contribuirá para a dinamização da economia da AID e 
ADA, já que provocará o crescimento econômico de toda a região a partir da elevação da 
receita do Município de Antônio Dias por meio do aumento de empregos diretos e indiretos, 
gerados principalmente durante a fase de implantação da PCH, que tem previsão de 
duração de 21 meses. 

A eficácia das ações de controle propostas neste relatório será majorada com a adoção pelo 
empreendedor de um sistema de gerenciamento socioambiental durante a implantação do 
empreendimento, que possibilitará o acompanhamento contínuo dos efeitos introduzidos 
pelas obras às áreas de estudo (AID e ADA), gerando informações suficientes para orientar 
ações de controle, mitigação dos impactos negativos e potencialização dos impactos 
positivos. 

Vale ressaltar, ainda, que a postura do empreendedor para com a população da AID e ADA 
será a de seguir as orientações deste documento e da legislação pertinente, visando, assim, 
que a PCH Antônio Dias seja um empreendimento social, ambiental e economicamente 
responsável, baseado na ética e transparência. Seguidas tais recomendações, a viabilidade 
do empreendimento é tácita, uma vez que poderá ser construído e operado de maneira 
sustentável e acarretará no maior desenvolvimento socioambiental da região analisada. 

Assim sendo, do ponto de vista ambiental e socioeconômico, a implantação da PCH Antônio 
Dias será vantajosa para a região, tendo em vista a relevância dos impactos positivos e a 
possibilidade de prevenção, mitigação ou compensação dos impactos negativos, não tendo 
sido identificados aspectos que venham a impedir a sua implantação. 
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Ademais, tendo em vista os estudos apresentados e a necessidade do aumento da oferta de 
energia elétrica no Brasil, conclui-se que a implantação do empreendimento será viável sob 
o ponto de vista ambiental e socioeconômico e irá contribuir para a melhoria no 
fornecimento de energia do SIN. 

Em função do exposto, fica claro que o projeto da PCH Antônio Dias possui impactos 
ambientais reduzidos e desenvolve a economia regional, gera empregos resultando, 
consequentemente, em melhoria na qualidade de vida da população local. Desse modo, a 
PCH Antônio Dias poderá se estabelecer com uma base sustentável sem grandes 
consequências negativas para a qualidade ambiental do rio Piracicaba. Em outras palavras, 
sustentabilidade ambiental associada à dinâmica social e viabilidade econômica, 
contribuindo para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e do Brasil. 
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13 EQUIPE TÉCNICA E ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela elaboração do presente EIA é apresentada na  
Tabela 13.1, estando as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) 
apresentadas na sequência. 

Tabela 13.1 – Equipe técnica. 

 
Continua  

Profissional Formação e registro profissional Responsabilidade

Marcelo
Xavier

 Biólogo (PUC-MG) - CRBio 80.074/04-D

Técnico em Meio Ambiente (CEFET-MG)

Especialista em Gerenciamento
de Projetos (PUC-MG)

Coordenação Técnica 
do meio biótico e elaboração 
do tema qualidade da água

Vitor
Malsá

Geógrafo (UFMG)
CREA-MG 188.344/D

Especialista em Geoprocessamento (UFMG)

Coordenação Técnica e 
elaboração do meio físico

Júlia
Bonome

Engenheira Ambiental (UFMG)
CREA-MG 205.689/D

Graduanda em Engenharia Civil (FUMEC)

Coordenação Técnica e 
elaboração do meio 

socioeconômico

Coordenação Técnica

Diretoria

Joana
Cruz

Engenheira Civil (UFMG) - CREA-MG 84.308/D

Mestre em Saneamento, Meio Ambiente
e Recursos Hídricos (UFMG)

Especialista em Pequenas
Centrais Hidrelétricas (UNIFEI)

Coordenação Geral

Luciano
Cota

Biólogo (UFMG) - CRBio 62.038/04-D

Especialista em Gerenciamento Municipal
de Recursos Hídricos (UFMG)

Especialista em Gestão de Projetos (FDC)

Coordenação Técnica
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Continuação 

  

Profissional Formação e registro profissional Responsabilidade

Wander 
Amaral

Engenheiro Florestal (UFVJM)
CREA/MG 156.346/D

Especialista em Georreferenciamento 
de Imóveis Rurai (FEAMIG)

Mestre em Ciência Florestal (UFVJM)

Doutorando em Ciência Florestal (UFVJM)

Elaboração do 
tema Flora

Vitor
Borges

Biólogo (PUC-MG) - CRBio 80.073/04-D

Mestre em Zoologia dos Vertebrados (PUC-MG)

Elaboração do
tema Herpetofauna

Luiz
Gabriel

Biólogo (UFMG) - CRBio 57.741/04-D

Mestre em Zoologia dos Vertebrados (PUC-MG)

Especialista em Avaliação de Flora
e Fauna em Estudos Ambientais (UFLA)

Elaboração do
tema Avifauna

Rodolfo 
Assis

Biólogo (UFMG) - CRBio 104.927/04-D

Mestrando em Ecologia, Conservação e 
Manejo da Vida Silvestre (UFMG)

Elaboração do 
tema Mastofauna

Diego 
Nunes

Biólogo (PUC-MG) - CRBio 80.165/04-D

Mestre em Zoologia dos Vertebrados (PUC-MG)

Elaboração do 
tema Ictiofauna

Profissional Formação e registro profissional Responsabilidade

Júlia 
Alvarenga

Engenheira Ambiental (UFMG)
CREA/MG 199.378/D

Apoio Técnico

Leonardo 
Gomes

Graduando em Engenharia Ambiental (UFMG) Apoio Técnico

Ana Carolina 
Alvarenga

Graduanda em Biologia (UFMG) Apoio Técnico

Júlia Nunes Graduanda em Geografia (UFMG) Apoio Técnico

Equipe de Apoio

Equipe Técnica
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14 CERTIFICADOS DE REGULARIDADE IBAMA 

  



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
4915032       24/10/2018 24/10/2018 24/01/2019

Dados básicos:
CNPJ : 07.895.877/0001-37

Razão Social : AZURIT ENGENHARIA LTDA.

Nome fantasia : AZURIT ENGENHARIA

Data de abertura : 21/03/2006

Endereço:
logradouro: AVENIDA CARANDAÍ

N.º: 288 Complemento: SALA 201

Bairro: FUNCIONÁRIOS Município: BELO HORIZONTE

CEP: 30130-060 UF: MG

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código Atividade

0003-00 Consultoria técnica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –

ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente -

CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

jurídica inscrita.

Chave de autenticação 5LUJQQSRD2HSP4ZS

IBAMA - CTF/AIDA 24/10/2018 - 10:26:31



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5672710       24/10/2018 24/10/2018 24/01/2019

Dados básicos:
CPF: 036.203.716-79

Nome: JOANA CRUZ DE SOUZA

Endereço:
logradouro: RUA PIAUÍ

N.º: 741 Complemento: 1002

Bairro: SANTA EFIGÊNIA Município: BELO HORIZONTE

CEP: 30150-320 UF: MG

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2142-05 Engenheiro Civil Elaborar projetos de engenharia civil

2142-05 Engenheiro Civil Gerenciar obras civis

2142-05 Engenheiro Civil Prestar consultoria, assistência e assessoria

2142-05 Engenheiro Civil Controlar qualidade do empreendimento

2142-05 Engenheiro Civil Coordenar operação e manutenção do empreendimento

2142-05 Engenheiro Civil Pesquisar tecnologias

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 8XPVEL148PQ5TQH3

IBAMA - CTF/AIDA 24/10/2018 - 11:39:18



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
3619074       10/10/2018 10/10/2018 10/01/2019

Dados básicos:
CPF: 032.630.186-04

Nome: LUCIANO ROSA COTA

Endereço:
logradouro: RUA PAULO PIEDADE CAMPOS, APTO 304

N.º: 315 Complemento: APTO 304

Bairro: ESTORIL Município: BELO HORIZONTE

CEP: 30455-250 UF: MG

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Estudar seres vivos

2211-05 Biólogo Inventariar biodiversidade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

2211-05 Biólogo Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação AAEGI1NFKBLFB2AR

IBAMA - CTF/AIDA 10/10/2018 - 16:12:18



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5222808       22/10/2018 22/10/2018 22/01/2019

Dados básicos:
CPF: 062.184.636-80

Nome: MARCELO XAVIER DE OLIVEIRA

Endereço:
logradouro: RUA JOAQUIM FRANCISCO DA SILVEIRA

N.º: 93 Complemento: CASA

Bairro: IPIRANGA Município: BELO HORIZONTE

CEP: 31160-200 UF: MG

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Estudar seres vivos

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

2211-05 Biólogo Manejar recursos naturais

2211-05 Biólogo Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 7Q6Z6HCZS8W3Y3GJ

IBAMA - CTF/AIDA 22/10/2018 - 14:15:06



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6842452       24/10/2018 24/10/2018 24/01/2019

Dados básicos:
CPF: 110.916.346-02

Nome: JÚLIA BONOME VIANNA

Endereço:
logradouro: RUA ALVARENGA PEIXOTO

N.º: 279 Complemento: 801

Bairro: LOURDES Município: BELO HORIZONTE

CEP: 30180-120 UF: MG

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2140-05 Engenheiro Ambiental Elaborar projetos ambientais

2140-05 Engenheiro Ambiental Gerenciar implantação do sistema de gestão ambiental-sga

2140-05 Engenheiro Ambiental Controlar emissões de poluentes

2140-05 Engenheiro Ambiental Gerir resíduos

2140-05 Engenheiro Ambiental Implantar projetos ambientais

2140-05 Engenheiro Ambiental Implementar procedimentos de remediação

2140-05 Engenheiro Ambiental Prestar consultoria, assistência e assessoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 3F66ANWWFFDV7BPC

IBAMA - CTF/AIDA 24/10/2018 - 11:34:56



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6589998       22/10/2018 22/10/2018 22/01/2019

Dados básicos:
CPF: 122.888.207-05

Nome: JULIA FRANÇA ALVARENGA

Endereço:
logradouro: RUA HERVAL

N.º: 266 Complemento: 901

Bairro: SERRA Município: BELO HORIZONTE

CEP: 30240-010 UF: MG

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2140-05 Engenheiro Ambiental Elaborar projetos ambientais

2140-05 Engenheiro Ambiental Gerenciar implantação do sistema de gestão ambiental-sga

2140-05 Engenheiro Ambiental Controlar emissões de poluentes

2140-05 Engenheiro Ambiental Gerir resíduos

2140-05 Engenheiro Ambiental Implantar projetos ambientais

2140-05 Engenheiro Ambiental Implementar procedimentos de remediação

2140-05 Engenheiro Ambiental Prestar consultoria, assistência e assessoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação TMZAT5DNQNJS9HAD

IBAMA - CTF/AIDA 22/10/2018 - 14:28:27



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6875654       13/11/2018 24/10/2018 24/01/2019

Dados básicos:
CPF: 089.227.576-63

Nome: WANDER GLADSON AMARAL

Endereço:
logradouro: RUA JOÃO EVANGELISTA ROCHA

N.º: 755 Complemento: CASA

Bairro: VILA OPERARIA Município: DIAMANTINA

CEP: 39100-000 UF: MG

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2221-20 Engenheiro Florestal
Prestar assistência e consultoria técnicas e extensão

rural

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 3YATER8TTNVLAYW8

IBAMA - CTF/AIDA 13/11/2018 - 16:10:30



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
2309017       18/10/2018 18/10/2018 18/01/2019

Dados básicos:
CPF: 085.364.516-70

Nome: VITOR SOUZA BORGES

Endereço:
logradouro: RUA MONTEVIDÉU

N.º: SION Complemento: 402

Bairro: 202 Município: BELO HORIZONTE

CEP: 30315-560 UF: MG

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Estudar seres vivos

2211-05 Biólogo Inventariar biodiversidade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

2211-05 Biólogo Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação T4PJK3BWKKI5TEN1

IBAMA - CTF/AIDA 18/10/2018 - 15:50:50



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
2150417       08/11/2018 08/11/2018 08/02/2019

Dados básicos:
CPF: 079.797.426-13

Nome: LUIZ GABRIEL MAZZONI PRATA FERNANDES

Endereço:
logradouro: RUA DOS TIMBIRAS

N.º: 225 Complemento: APT 501

Bairro: FUNCIONÁRIOS Município: BELO HORIZONTE

CEP: 30140-060 UF: MG

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Estudar seres vivos

2211-05 Biólogo Inventariar biodiversidade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

2211-05 Biólogo Manejar recursos naturais

2211-05 Biólogo Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação ZWS64X67S7RBHYAH

IBAMA - CTF/AIDA 08/11/2018 - 12:11:59



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6195329       23/10/2018 23/10/2018 23/01/2019

Dados básicos:
CPF: 095.496.836-05

Nome: RODOLFO ASSIS MAGALHÃES

Endereço:
logradouro: RUA DOS TUPIS

N.º: 274 Complemento: 801

Bairro: CENTRO Município: BELO HORIZONTE

CEP: 30190-060 UF: MG

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Inventariar biodiversidade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

2211-05 Biólogo Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 4JV3KCKQF4N23CCW

IBAMA - CTF/AIDA 23/10/2018 - 22:30:08



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5244159       19/09/2018 19/09/2018 19/12/2018

Dados básicos:
CPF: 086.865.616-08

Nome: DIEGO MENDES FERREIRA NUNES

Endereço:
logradouro: RUA AÇUCENAS

N.º: 630 Complemento: 802 B

Bairro: NOVA SUÍSSA Município: BELO HORIZONTE

CEP: 30421-310 UF: MG

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
23-12 Mineração

23-2 Pequena Central Hidroelétrica

23-1 usina hidroelétrica

20-54 Exploração de recursos aquáticos vivos - Lei nº 11.959/2009: art. 2º, II (aquicultura)

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo
Realizar consultoria e assessoria na área biológica e

ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

IBAMA - CTF/AIDA 19/09/2018 - 11:07:01
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16 GLOSSÁRIO 

A 

 Abundância (meio biótico) - Número de indivíduos de determinada espécie.  

 Afluente (ou tributário) - Curso d'água que desemboca em outro curso d'água de 
maior porte. 

 Antrópico (ou antropizado) - Relativo à humanidade, à sociedade humana, 
compreendendo os fatores sociais, econômicos e culturais. Ação do homem sobre o 
meio. 

 Área de Preservação Permanente (APP) - Faixa de terra de largura variável, coberta 
ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

 Assoreamento - Fenômeno de acumulação de sedimentos, areia ou detritos 
quaisquer devido aos processos erosivos causados pelas águas, ventos e processos 
químicos, antrópicos e físicos, que desagregam os solos e rochas, formando 
sedimentos que serão transportados. 

B 

 Bacia hidrográfica - Conjunto de terras onde ocorre a drenagem das águas para um 
rio principal e seus afluentes. 

 Balanço Hídrico Climatológico - Ferramenta utilizada para a estimativa da deficiência 
e do excedente hídrico, da reposição e da retirada da água do solo e da quantidade 
de água armazenada no mesmo. 

 Benfeitoria - São as construções de uma propriedade, a exemplo: casa sede; curral; 
chiqueiro; galinheiro etc. 

 Bioma - Agrupamento de unidades biológicas em categorias baseadas em suas 
formas vegetais dominantes, como, por exemplo, Cerrado e Mata Atlântica. 

C 

 Campanha de campo - Período de tempo em que são realizados trabalhos em 
campo na área de estudo para a coleta de dados primários.  

 Coliformes termotolerantes - São grupos de bactérias indicadoras de contaminação 
fecal. 

 Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) - Órgão normativo e deliberativo que tem por 
finalidade promover o gerenciamento de recursos hídricos nas suas respectivas 
bacias hidrográficas. São competências dos comitês, dentre outras: arbitrar conflitos 
relacionados com o uso da água; aprovar e acompanhar a execução dos Planos 
Diretores de Recursos Hídricos e estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso da 
água. 

 Compilação - Resumo, síntese. 
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 Comunidade (meio biótico) - Conjunto de indivíduos de diferentes espécies 
biológicas que vivem numa determinada área. 

 Conservação da biodiversidade - Conjunto de práticas de proteção da abundância e 
riqueza (biodiversidade) de todas as espécies, e o ambiente onde vivem, a despeito 
da presença humana. 

 Consulta pública - Processo democrático de apresentação para a população de certo 
documento. 

D 

 Dados primários - Informações obtidas por meio de visita e campanhas amostrais na 
área onde se insere o empreendimento. 

 Dados secundários - Informações obtidas por meio de estudos realizados 
anteriormente. 

 Datum - Refere-se ao modelo matemático teórico da representação da superfície da 
Terra ao nível do mar utilizado pelos cartógrafos numa dada carta ou mapa. 

 Degradação ambiental - Termo usado para qualificar os processos resultantes dos 
danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas 
propriedades, tais como a qualidade ou a capacidade produtiva dos recursos 
ambientais. 

 Demográfico - Conhecimento e ou estudo referente à quantidade de um determinado 
grupo de pessoas por um determinado território. 

 Desenvolvimento sustentável - Modelo de desenvolvimento com o objetivo de 
conciliar a geração de riqueza e a proteção do meio ambiente. 

 Dessedentação - Saciar a sede. No caso específico desde EIA, refere-se ao ato de 
dar de beber aos animais, em especial, ao gado. 

 Destoca - Ato de arrancar tocos que ficam em um terreno depois que se abateram as 
árvores. 

 Diagnóstico ambiental - Estudo da situação de qualidade de um sistema ambiental 
ou de uma área, a partir das interações e da dinâmica dos componentes físicos e 
biológicos (naturais) e os fatores sociais e econômicos. 

 Difuso - Elemento que consegue se espalhar por várias ou todas as direções. 

 Diretrizes - Regras, direcionamento, indicações. 

 Diversidade - Variedade de espécies de organismos vivos de uma determinada 
comunidade, habitat ou região. 

 Dossel - Estrato superior das florestas onde se localizam as copas das árvores. 

E 

 Edáfico - Pertencente ou relativo ao solo. 
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 Endemismo (meio biótico) - fenômeno no qual uma espécie ocorre exclusivamente 
em determinada região geográfica. 

 Educação ambiental - Processo de aprendizagem e comunicação de problemas 
relacionados à interação dos homens com seu ambiente natural. É o instrumento de 
formação de uma consciência, por meio do conhecimento e da reflexão sobre a 
realidade ambiental. 

 Efluente doméstico - Esgoto gerado nas residências ou nas instalações hidráulico-
sanitárias, tais como cozinha, chuveiro, pia, lavatório, vaso sanitário, ducha sanitária, 
banheira, bebedouro e mictório. 

 Estudo de Impacto Ambiental - Relatório técnico onde se avaliam as consequências 
para o ambiente decorrentes de um determinado projeto. 

 Endemismo - Espécie ou grupo de espécies que ocorre em um local restrito. 

 Entorno - Inclui todos os fatores que influem na área ao redor do reservatório e tem 
relação direta com ele. Território adjacente a uma população, a um determinado 
núcleo; circunvizinhança, arredor, cercania. 

 Erosão - Processo pelo qual a camada superficial do solo ou parte do solo é retirada 
pela força das chuvas, dos ventos e das ondas. Essas partes do solo são 
transportadas e depositadas em outro lugar. 

 Escherichia coli (E. coli) - Nome científico de uma espécie bactéria que habita o 
intestino de animais de sangue quente, cuja presença pode indicar a contaminação 
por esgotos em águas e alimentos. 

 Espécie - Agrupamento de populações naturais, com características semelhantes, 
que se reproduz gerando descendentes férteis. 

 Espécie exótica - Espécie animal ou vegetal que se instala em locais onde não é 
naturalmente encontrada. 

 Espécie migratória - Espécie animal que se desloca por grandes distâncias, de um 
ambiente para o outro, em busca de recursos alimentares ou locais propícios para a 
sua reprodução / criação de filhotes. 

 Espécies ameaçadas de extinção - Espécies vulneráveis, cuja população total está 
diminuindo rapidamente e que pode desaparecer em áreas específicas ou em seu 
todo, sobretudo como resultado de ações causadas pelo homem. 

 Estratigrafia - Ramo da geologia que estuda os estratos ou camadas de rochas. 

F 

 Fauna - Termo coletivo para a vida animal de uma determinada região ou período de 
tempo. Conjunto de seres vivos que compõe a biodiversidade animal. 

 Fitofisionomia - Aspecto da vegetação de uma área geográfica. 

 Flora - Termo coletivo para a vida vegetal de uma determinada região ou período de 
tempo. Conjunto de plantas de uma determinada área. 
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 Fluvial - Adjetivo referente às águas de rios e outros cursos d’água. 

 Foco erosivo - Ponto central e de referência para localização de um determinado 
processo erosivo (ver Processo erosivo). 

 Plantas forrageira - Plantas, geralmente herbáceas, que podem servir de alimento 
para animais no pasto ou colhidas e guardadas, para posterior uso. 

G 

 Gabião - É uma estrutura metálica armada, feita de arames ou malha (tipo cesto), 
preenchida com pedra britada, usada para contenção de erosão. 

 Geomorfologia - Formas da superfície terrestre. 

H 

 Habitat - Ambiente favorável para o desenvolvimento, a sobrevivência e a 
reprodução de espécies de seres vivos. 

 Hidrobiologia - Estudo dos organismos que vivem na água. 

I 

 Índice de Qualidade da Água - Significa uma espécie de nota atribuída à qualidade 
da água, podendo variar entre zero (0) e 100, levando em conta os teores de 
diferentes parâmetros importantes para a avaliação da qualidade da água em seus 
diferentes usos. 

 Intemperismo - Conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que 
ocasionam a desintegração e a decomposição das rochas. 

 Impacto ambiental - Qualquer alteração, positiva ou não, das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer atividade humana 
que, diretamente, afete: (I) a saúde, a segurança e o bem-estar da população; (II) as 
atividades sociais e econômicas; (III) a biota; (IV) as condições estéticas e sanitárias 
do meio ambiente; (V) a qualidade dos recursos ambientais. 

J 

 Jusante - tudo que se encontra no trecho posterior a um determinado ponto de 
referência. 

L 

 Licença de Instalação - Documento que autoriza o início da instalação do 
empreendimento ou atividade. 

 Licença Prévia - Documento que autoriza a localização e estabelece os requisitos 
básicos a serem obedecidos nas fases de implantação e operação. 

 Licenciamento ambiental - Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental avalia se o 
empreendimento é viável ambientalmente, sendo imposto, se necessário, uma série 
de atividades a serem cumpridas pelo empreendedor. 
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 Limnológico - Relativo ao estudo da qualidade das águas e dos seres vivos 
microscópicos ou de tamanho muito reduzido que habitam os rios e lagos. 

 Linha de Transmissão - Sistema usado para transmitir energia eletromagnética por 
meio de cabeamentos suportados por torres de transmissão.  

 Lótico - Ambiente aquático de água corrente, tal como rios, riachos, ribeirões, 
corredeiras, nascentes, entre outros. 

M 

 Meio biótico - Refere-se àquilo que é característico dos seres vivos. Relativo à biota 
e inclui todos os seres/organismos vivos, sejam eles animais, plantas ou bactérias. 

 Meio físico - Segmento abiótico (sem vida) do meio ambiente. Refere-se ao clima, 
hidrologia, geologia, geomorfologia, pedologia etc.. 

 Meio socioeconômico - Refere-se aos aspectos sociais e econômicos de uma área 
ou população. 

 Medidas mitigadoras - Conjunto de ações e programas que visam a reduzir ou 
remediar um determinado impacto ambiental negativo. 

 Medidas compensatórias - Conjunto de ações e programas que visam compensar 
um determinado impacto ambiental negativo sem necessariamente mitigá-lo. 

 Montante - tudo que se encontra no trecho anterior a um determinado ponto de 
referência. 

O 

 Organizações Não Governamentais (ONG) - Grupo social organizado, sem fins 
lucrativos, que atua no campo das políticas públicas, geralmente cobrindo uma 
lacuna/carência não suprida pelo governo. 

P 

 Pedologia - Disciplina das ciências da terra que se dedica ao estudo dos solos. 

 Per capita - Relação entre o rendimento total dos moradores, ou das pessoas de 
uma família, dividido pelo número de pessoas do domicílio ou da família. 

 Plano Básico Ambiental - documento que traça todas as ações e os programas de 
gerenciamento das questões ambientais de uma obra. 

 Planície de Inundação - Toda a região à margem de um curso d'água que fica 
inundada durante as cheias. São áreas muito propícias à agricultura devido à 
fertilidade do solo. 

 Plano Diretor - Instrumento básico de um processo de planejamento de um 
determinado território, para a implantação da política de desenvolvimento urbano, 
norteando a ação dos agentes públicos e privados. 

 Pluvial - Adjetivo referente às águas das chuvas. 
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 População (meio biótico) - Conjunto de indivíduos de uma determinada espécie que 
habitam uma determinada área geográfica. 

 Processo erosivo - Fenômeno de transformação do solo, seja ele de origem natural 
ou antrópica, a partir da retirada e/ou transferência de sedimento. 

R 

 Relatório de Impacto Ambiental - Documento que traz um resumo do EIA, em 
linguagem simples, clara e objetiva, destinando-se à comunidade leiga. 

 Relevo - Diversidade de aspectos da superfície da crosta terrestre, ou seja, conjunto 
dos desnivelamentos da superfície do globo. 

 Resíduo sólido - Parte do resíduo gerado após a produção, utilização ou 
transformação de bens de consumo. Originário de indústrias, comércio, residências, 
construção civil etc. 

 Revegetação - Recuperação de uma área degradada ou desprovida de vegetação a 
partir do plantio de espécies vegetais, seja elas de gramíneas, arbustos ou árvores. 

 Riqueza (meio biótico) - Número de espécies em uma determinada área geográfica, 
região ou comunidade. 

S 

 Sedimento - Material originado dos destroços de rochas pré-existentes, susceptíveis 
de ser transportado e depositado. 

 Serapilheira - Camada de matéria orgânica morta acumulada sobre o solo, 
composta, principalmente, por folhas, galhos e troncos. 

 Silvicultura - Ciência que se dedica ao estudo dos métodos naturais e artificiais de 
regenerar e melhorar os povoamentos florestais e que compreende o estudo 
botânico das espécies, além da identificação, caracterização e prescrição da 
utilização das madeiras. 

 Sistema Nacional de Unidades de Conservação - Conjunto de categorias de 
unidades de conservação federais, estaduais e municipais do Brasil. 

 Subestação de Energia - Conjunto de equipamentos industriais interligados entre si 
com os objetivos de controlar o fluxo de potência, modificar tensões e alterar a 
natureza da corrente elétrica assim como garantir a proteção do sistema elétrico. 

T 

 Talude - posição de acomodação de um terreno após sua terraplanagem. 

 Termo de referência - Documento que serve de orientação para a execução de uma 
atividade. 

 Terraplanagem - é uma técnica construtiva que visa aplainar e aterrar um terreno de 
forma conveniente ou de permitir a execução de fundações. 
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 Tipologia - No caso deste EIA, trata-se do tipo de empreendimento, enquadrado em 
classes de porte e potencial poluidor. 

U 

 Unidade de Conservação - Espaço territorial delimitado por instrumento legal, onde 
as condições naturais originais devem receber especiais cuidados de conservação, a 
fim de promover a preservação dos recursos naturais. 

V 

 Vazão - Quantidade de água que passa numa seção transversal de um rio por 
unidade de tempo. 

 Vegetação ripária - A vegetação ripária ou ripícola é um tipo de vegetação presente 
em espaços próximos a corpos da água (ou zona ripária). Quando assume 
fisionomia florestal, é chamada floresta ou mata ripária, e inclui vários subtipos, entre 
eles, a mata ciliar, a mata de galeria e a mata paludosa. 

 Vicinal - Designação dada em certas regiões do Brasil a estradas de caráter 
secundário, na maioria das vezes municipais, que cortam as propriedades rurais. 

Z 

 Zoneamento Ecológico-Econômico - Instrumento de planejamento e ordenamento do 
território, harmonizando as relações econômicas, sociais e ambientais que nele 
acontecem. 
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17.1 Anexo 1 

Despacho ANEEL, nº 1.587, de 19 de julho de 2006.  



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 

DESPACHO Nº 1.587, DE 19 DE JULHO DE 2006 
 
 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO E ESTUDOS HIDROENERGÉTICOS DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, EM EXERCÍCIO, de acordo com a 
Portaria nº 216, de 10 de janeiro de 2006, no uso das atribuições estabelecidas na Resolução 
Normativa nº 116, de 29 de novembro de 2004, com amparo no artigo 1º do Decreto nº 4.932, de 23 
de dezembro de 2003, com a redação dada pelo Decreto nº 4.970, de 30 de janeiro de 2004 e o que 
consta dos Processos n.os 48500.002935/01-52 e 48500.008189/00-57, resolve: I – Aprovar a 
Revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Doce, o qual tem uma área de drenagem total 
de 82.790 km², desembocando diretamente no Oceano Atlântico, localizado na sub-bacia 56, bacia 
hidrográfica do rio Doce, nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, apresentados pela 
Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FUMEC/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 17.253.253/0003-
31, e contratados pela ANEEL. II – Estes estudos de revisão identificaram um potencial total de 
980,5 MW distribuídos em 36 aproveitamentos, apresentados nas tabelas em Anexo. III – Informar 
que somente os aproveitamentos hidrelétricos denominados Sapé, localizado no rio do Tanque e 
Resplendor, localizado no Médio Rio Doce tiveram suas potências estimadas alteradas: o primeiro 
aumentou de 19,0 MW para 19,5 MW e o segundo diminuiu de 164,0 MW para 144,0 MW. IV – A 
presente aprovação não exime a Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FUMEC/MG de suas 
responsabilidades pelos estudos e seu registro perante o Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA, e não assegura qualquer direito quanto à obtenção da concessão 
ou autorização do aproveitamento do potencial hidráulico, devendo a mesma atender as disposições 
da legislação vigente. V – Revogar os Despachos ANEEL nº 1028, de 21 de dezembro de 2001 e nº 
286, de 16 de maio de 2002, e conseqüentemente quaisquer registros ativos de aproveitamentos 
concedidos a quaisquer interessados com base nos aludidos Despachos. VI – A descrição das 
características dos aproveitamentos referidos no inciso II, contida no Anexo deste Despacho, 
encontra-se no Processo supracitado e está disponível no endereço SGAN – Quadra 603 – Módulo I 
– Brasília – DF, bem como no endereço eletrônico www.aneel.gov.br.  

 
 

FABIANO MAFRA SIQUEIRA 
 
 
 

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 20.07.2006, seção 1, p. 45, v. 143, n. 138 e o 
retificado no D.O. de 13.10.2009. 
 
(Suspenso pelo DSP SGH/ANEEL 1.144 de 20.03.2008, no que se refere ao trecho citado.) 
 
(Homologados os novos níveis operacionais das PCH Santo Antônio do Porto PCH Pirapitinga, 
pelo DSP SCG/ANEEL 2.169 de 29.06.2012.) 
 
(Reduzida a capacidade instalada da UHE Travessão e homologa a potência de referência, pelo DSP 
ANEEL 1.198 de 23.04.2013.) 
 
 

 
 
 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20011028.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp2002286.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/pubdsp20061587.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/retdsp20061587.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20081144.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20122169.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20122169.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20131198.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20131198.pdf


ANEXO 
 
Alto Rio Doce (Área 1, das nascentes até a confluência dos rios Doce e Piracicaba, incluindo esse 
curso d’água) – Total de Potência Instalada = 290,3 MW 
 

Rio Gualaxo do Sul: Potência = 18,0 MW 

Aproveitamentos 

Coordenadas 
Geográficas 
do Eixo do 
Barramento 

Posição 
(Dist. da 

Foz) 
 

[km] 

Área de 
Drenag. 

 
 

[km2] 

N.A 
máximo 

normal de 
montante 

[m] 

N.A 
normal 

de 
jusante 

 
[m] 

Potência 
Instalad

a 
 
 

[MW] 

Área do 
Reserva- 

tório 
 

[km2] 

Paraíso 
20° 23’ 31” S  
43° 11’ 22” 

W 
10,70 843,00 488,30 450,00 10,0 1,17 

Mainart (*) 
20° 28’ 28” S  
43° 20’ 44” 

W  
50,80 501,50 660,00 604,20 8,0 3,38 

 
Rio do Carmo: Potência = 22,3 MW 

Aproveitamentos 

Coordenadas 
Geográficas 
do Eixo do 
Barramento 

Posição 
(Dist. da 

Foz) 
 

[km] 

Área de 
Drenag. 

 
 

[km2] 

N.A 
máximo 

normal de 
montante 

[m] 

N.A 
normal 

de 
jusante 

 
[m] 

Potência 
Instalad

a 
 
 

[MW] 

Área do 
Reserva- 

tório 
 

[km2] 

Rosário 
20° 18’ 04” S 
43° 04’ 21” 

W 
27,90 1.479,80  396,00 374,00 11,0 3,01 

Covanca 
20° 21’ 08” S 
43° 10’ 14” 

W 
58,80 1.301,20  445,00 419,00 11,3 1,80 

 
Rio Xopotó: Potência = 29,5 MW 

Aproveitamentos 

Coordenadas 
Geográficas 
do Eixo do 
Barramento 

Posição 
(Dist. da 

Foz) 
 

[km] 

Área de 
Drenag. 

 
 

[km2] 

N.A 
máximo 

normal de 
montante 

[m] 

N.A 
normal 

de 
jusante 

 
[m] 

Potência 
Instalad

a 
 
 

[MW] 

Área do 
Reserva- 

tório 
 

[km2] 

Normandes 
20° 47’ 31” S 
43° 07’ 12” 

W 
8,50 2.083,00  620,00 587,00 17,0 10,02 

Brás Pires (*) 
 20° 51’ 50” S 

43° 16’ 13” 
W 

55,30 1.067,00  645,00 627,00 5,0 2,50 

Cipotânea (*) 
20° 54’ 42” S 
43° 21’ 34” 

W 
76,00 797,00 680,00 645,00 7,5 24,40 

 
 



Rio Turvo Limpo: Potência = 10,0 MW 

Aproveitamentos 

Coordenadas 
Geográficas 
do Eixo do 
Barramento 

Posição 
(Dist. da 

Foz) 
 

[km] 

Área de 
Drenag. 

 
 

[km2] 

N.A 
máximo 

normal de 
montante 

[m] 

N.A 
normal 

de 
jusante 

 
[m] 

Potência 
Instalad

a 
 
 

[MW] 

Área do 
Reserva- 

tório 
 

[km2] 

Turvo (*) 
20° 35’ 44” S 
42° 59’ 35” 

W 
5,80 840,00  600,00 555,00 10,0 10,02 

 
Rio Piranga: Potência = 74,0 MW 

Aproveitamentos 

Coordenadas 
Geográficas 
do Eixo do 
Barramento 

Posição 
(Dist. da 

Foz) 
 

[km] 

Área de 
Drenag. 

 
 

[km2] 

N.A 
máximo 

normal de 
montante 

[m] 

N.A 
normal 

de 
jusante 

 
[m] 

Potência 
Instalad

a 
 
 

[MW] 

Área do 
Reserva- 

tório 
 

[km2] 

Pontal 
20° 21’ 11” S 
42° 55’ 14” 

W 
18,00 6.299,00  387,00 367,00 30,0 1,40 

Guaraciaba 
20° 34’ 36” S 
43° 01’ 15” 

W 
103,00 4.448,00  567,00 549,40 19,5 8,30 

Porto Firme 
20° 41’ 09” S 
43° 05’ 01” 

W 
142,80 4.200,00  585,00 569,25 16,5 8,87 

Encoberto (*) 
 20° 46’ 13” S 

43° 11’ 58” 
W 

174,80 1.798,00  605,00 586,50 8,0 4,91 

 
 
 

Rio Casca: Potência = 19,0 MW 

Aproveitamentos 

Coordenadas 
Geográficas 
do Eixo do 
Barramento 

Posição 
(Dist. da 

Foz) 
 

[km] 

Área de 
Drenag. 

 
 

[km2] 

N.A 
máximo 

normal de 
montante 

[m] 

N.A 
normal 

de 
jusante 

 
[m] 

Potência 
Instalad

a 
 
 

[MW] 

Área do 
Reserva- 

tório 
 

[km2] 

Corredeira do 
Jacaré 

20° 20’ 50” S 
42° 40’ 28” 

W 
85,60 1.685,00 383,00 345,40 11,5 8,19 

Cachoeira 
Alegre (*) 

20° 37’ 18” S 
42° 40’ 12” 

W  
165,80 709,00 590,00 536,00 7,5 5,40  

 
 
 
 
 



Rio Santa Bárbara: Potência = 24,0 MW 

Aproveitamentos 

Coordenadas 
Geográficas 
do Eixo do 
Barramento 

Posição 
(Dist. da 

Foz) 
 

[km] 

Área de 
Drenag. 

 
 

[km2] 

N.A 
máximo 

normal de 
montante 

[m] 

N.A 
normal 

de 
jusante 

 
[m] 

Potência 
Instalad

a 
 
 

[MW] 

Área do 
Reserva- 

tório 
 

[km2] 

Taquari 
19° 46’ 52” S 
43° 06’ 13” 

W 
0,60 1.598,60  577,00 524,00 24,0 4,22 

 
Rio Piracicaba: Potência = 36,5 MW 

Aproveitamentos 

Coordenadas 
Geográficas 
do Eixo do 
Barramento 

Posição 
(Dist. da 

Foz) 
 

[km] 

Área de 
Drenag. 

 
 

[km2] 

N.A 
máximo 

normal de 
montante 

[m] 

N.A 
normal 

de 
jusante 

 
[m] 

Potência 
Instalad

a 
 
 

[MW] 

Área do 
Reserva- 

tório 
 

[km2] 

Água Limpa 
19° 35’ 53” S 
42° 44’ 54” 

W 
39,05 4.918,00  245,00 231,30 16,5 4,50 

Quenta Sol (*) 
19° 43’ 56” S 
42° 58’ 24” 

W  
81,70 4.055,00  504,00 495,00 9,0 5,60 

Sete Moinhos 
(*) 

 19° 58’ 36” S 
43° 13’ 18” 

W 
153,00  566,00  666,00 621,00 11,0 27,09 

 

Rio Doce: Potência = 57,0 MW 

Aproveitamentos 

Coordenadas 
Geográficas 
do Eixo do 
Barramento 

Posição 
(Dist. da 

Foz) 
 

[km] 

Área de 
Drenag. 

 
 

[km2] 

N.A 
máximo 

normal de 
montante 

[m] 

N.A 
normal 

de 
jusante 

 
[m] 

Potência 
Instalad

a 
 
 

[MW] 

Área do 
Reserva- 

tório 
 

[km2] 

Biboca 
20° 00’ 45” S 
42° 42’ 35” 

W 
494,10 9.636,00  277,50 253,00 57,0 26,27 

 

NOTA: (*) Aproveitamentos estudados em nível de reconhecimento. 
 
Médio Rio Doce (Área 2, da confluência dos rios Doce e Piracicaba até a divisa dos estados de 
Minas Gerais e Espírito Santo) – Total de Potência Instalada = 654,2 MW 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rio do Tanque: Potência = 29,5 MW 

Aproveitamentos 

Coordenadas 
Geográficas 
do Eixo do 
Barramento 

Posição 
(Dist. da 

Foz) 
 

[km] 

Área de 
Drenag. 

 
 

[km2] 

N.A 
máximo 

normal de 
montante 

[m] 

N.A 
normal 

de 
jusante 

 
[m] 

Potência 
Instalad

a 
 
 

[MW] 

Área do 
Reserva- 

tório 
 

[km2] 

Sapé 19° 16’ 44” S 
42° 58’ 42” W 6,50 1.734,00 455,00 413,00 19,5 4,24 

Cabeça de Boi 
(*) 

19° 43’ 55” S 
43° 23’ 04” W 67,55 757,00 600,00 550,00 10,0 3,00 

 
Rio Corrente Grande: Potência = 21,5 MW 

Aproveitamentos 

Coordenadas 
Geográficas 
do Eixo do 
Barramento 

Posição 
(Dist. da 

Foz) 
 

[km] 

Área de 
Drenag. 

 
 

[km2] 

N.A 
máximo 

normal de 
montante 

[m] 

N.A 
normal 

de 
jusante 

 
[m] 

Potência 
Instalad

a 
 
 

[MW] 

Área do 
Reserva- 

tório 
 

[km2] 

Figueirinha I 18° 56’ 53” S 
42° 34’ 11” W 91,80 1.317,00 544,00 487,00 13,5 1,58 

Figueirinha II 
(*) 

18° 54’ 23” S 
42° 38’ 58” W 106,80 1.135,00 587,00 544,00 8,0 1,30 

 
Rio Suaçuí Pequeno: Potência = 24,7 MW 

Aproveitamentos 

Coordenadas 
Geográficas 
do Eixo do 
Barramento 

Posição 
(Dist. da 

Foz) 
 

[km] 

Área de 
Drenag. 

 
 

[km2] 

N.A 
máximo 

normal de 
montante 

[m] 

N.A 
normal 

de 
jusante 

 
[m] 

Potência 
Instalad

a 
 
 

[MW] 

Área do 
Reserva- 

tório 
 

[km2] 

Santa Rita (*) 18° 54’ 23” S 
42° 38’ 58” W 8,40 1.673,00 198,80 170,00 8,9 5,60 

Santo Antônio 
do Porto 

18° 45’ 14” S 
42° 10’ 01” W 55,80 1.337,00 265,00 

261,33* 198,80 15,8 2,33 

*Cota correspondente à confluência dos rios Suaçuí-Pequeno e Tronqueiras. 
 

Rio Caratinga: Potência = 12,0 MW 

Aproveitamentos 

Coordenadas 
Geográficas 
do Eixo do 
Barramento 

Posição 
(Dist. da 

Foz) 
 

[km] 

Área de 
Drenag. 

 
 

[km2] 

N.A 
máximo 

normal de 
montante 

[m] 

N.A 
normal 

de 
jusante 

 
[m] 

Potência 
Instalad

a 
 
 

[MW] 

Área do 
Reserva- 

tório 
 

[km2] 

Borges 19º 11’ 57” S 
41º 40’ 40”  W 42,00 2.721,00 195,00 152,50 12,0 5,75 

 
 
 
 
 



Rio Manhuaçu: Potência = 103,5 MW 

Aproveitamentos 

Coordenadas 
Geográficas 
do Eixo do 
Barramento 

Posição 
(Dist. da 

Foz) 
 

[km] 

Área de 
Drenag. 

 
 

[km2] 

N.A 
máximo 

normal de 
montante 

[m] 

N.A 
normal 

de 
jusante 

 
[m] 

Potência 
Instalad

a 
 
 

[MW] 

Área do 
Reserva- 

tório 
 

[km2] 

Travessão 19º 29’ 24” S 
41º 07’ 48” W 5,95 8.857,00 122,00 79,00 55,0 10,39 

Tabaúna 19º 29’ 51” S 
41º 19’24” W 29,80 8.054,00 150,00 128,00 27,0 10,63 

Serra do Azeite 19º 30’ 13” S 
41º 39’ 13” W 109,60 3.261,00 267,00 246,00 13,5 4,52 

Santa Filomena 
(*) 

19º 58’ 19” S 
41º 50’ 30” W 219,20 1.938,00 486,00 468,00 8,0 7,63 

 
Rio Doce: Potência = 463,0 MW 

Aproveitamentos 

Coordenadas 
Geográficas 
do Eixo do 
Barramento 

Posição 
(Dist. da 

Foz) 
 

[km] 

Área de 
Drenag. 

 
 

[km2] 

N.A 
máximo 

normal de 
montante 

[m] 

N.A 
normal 

de 
jusante 

 
[m] 

Potência 
Instalad

a 
 
 

[MW] 

Área do 
Reserva- 

tório 
 

[km2] 

Resplendor 19° 16’ 33” S 
41° 16’ 33” W 197,40 59.962,00 102,00 90,00 144,0 3,54 

Crenaque 19° 13’ 09” S 
41° 22’ 08” W 210,00 59.636,00 112,00 105,00 81,0 6,14 

Galiléia 19° 00’ 31” S 
41° 33’ 46” W 245,15 55.035,00 145,00 123,00 238,0 66,13 

NOTA: (*) Aproveitamentos estudados em nível de reconhecimento. 
 
Baixo Rio Doce (Área 3, da divisa dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo até a foz do rio 
Doce com o Oceano Atlântico) – Total de Potência Instalada = 36,0 MW 
 

Rio Guandu: Potência = 36,0 MW 

Aproveitamentos 

Coordenadas 
Geográficas 
do Eixo do 
Barramento 

Posição 
(Dist. da 

Foz) 
 

[km] 

Área de 
Drenag. 

 
 

[km2] 

N.A 
máximo 

normal de 
montante 

[m] 

N.A 
normal 

de 
jusante 

 
[m] 

Potência 
Instalad

a 
 
 

[MW] 

Área do 
Reserva- 

tório 
 

[km2] 

Maria Bonita (*) 19º 58’ 22” S 
41º 01’ 39” W 9,50 2.109,00 109,00 80,00 8,5 6,51 

Santa Rosa 19º 41’ 37” S 
41º 02’ 01” W 31,40 1.813,00 147,00 109,00 10,0 5,50 

São Luiz 19º 57’ 46” S 
41º 02’ 01” W 99,80 1.227,00 264,00 193,00 17,5 0,98 

NOTA: (*) Aproveitamento estudado em nível de reconhecimento. 
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17.2 Anexo 2 

Despacho ANEEL nº 455, de 22 de fevereiro de 2007.  



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 

DESPACHO Nº 455, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007 
 
 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO E ESTUDOS HIDROENERGÉTICOS DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL no uso das atribuições estabelecidas na 
Resolução Normativa n.º 116 e na Portaria nº 145, ambas de 29 de novembro de 2004, com amparo no 
artigo 1º do Decreto n.º 4.932, de 23 de dezembro de 2003, com a redação dada pelo Decreto n.º 4.970, de 
30 de janeiro de 2004 e na Resolução ANEEL nº 395, de 04 de dezembro de 1998 e o que consta do 
Processo n.o 48500.000011/2007-06, resolve: I – Efetivar como ativo o registro para a realização do 
Projeto Básico da PCH Água Limpa, com potência estimada de 16,5 MW, às coordenadas 19º35’53” de 
Latitude Sul e 42º44’54” de Longitude Oeste, situada no rio Piracicaba, sub-bacia 56, bacia hidrográfica 
do Atlântico Leste, no Estado de Minas Gerais, solicitado pela empresa Fontis Companhia de Energia 
Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 06.309.190/0001-00, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do 
artigo 7º, da Resolução ANEEL nº 395/98. II – Informar que o registro não gera direito de preferência 
para a obtenção de concessão para serviço público ou uso de bem público e tampouco para outorga de 
autorização para exploração de centrais hidrelétricas até 30 MW. III - Revogar o Despacho nº 050, de 11 
de janeiro de 2007. 

 
 
 
 

AMILTON GERALDO 
 
 
 

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 23.02.2007, seção 1, p. 67, v. 144, n. 37. 
 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/res1998395.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp2007050.pdf
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17.3 Anexo 3 

Despacho ANEEL nº 2.619, de 17 de julho de 2009.  



 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 

DESPACHO Nº 2.619, DE 17 DE JULHO DE 2009 
 
 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO E ESTUDOS HIDROENERGÉTICOS DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições estabelecidas no 
art. 23, V, da Portaria MME nº 349, de 28 de novembro de 1997, com a redação conferida pela Resolução 
Normativa ANEEL nº 116, de 29 de novembro de 2004, bem como na Portaria nº 963, de 24 de junho de 
2008, em cumprimento ao disposto no art. 5º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, nos arts. 3º, 3º-A, 26 
e 28 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e no Decreto nº 4.932, de 23 de dezembro de 2003, com 
suas atualizações posteriores, bem como na Resolução ANEEL nº 395, de 4 de dezembro de 1998, tendo 
em vista o que consta do Processo no 48500.000011/2007-06, resolve: I – Anuir com o pedido de 
transferência de titularidade do Processo no 48500.000011/2007-06, referente ao Projeto Básico da PCH 
Água Limpa, com potência estimada de 18 MW, localizada no rio Piracicaba, sub-bacia 56, bacia 
hidrográfica do Atlântico Leste, no Estado de Minas Gerais, solicitado pela empresa Fontis Companhia de 
Energia Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 06.309.190/0001-00, para a empresa Alupar Investimento S.A., 
inscrita no CNPJ sob o no 08.364.948/0001-38. II – Todos os atos referentes ao processo em tela e 
subseqüentes à publicação do presente Despacho devem ser expedidos em nome da empresa Alupar 
Investimento S.A.. III – A presente transferência não exime as empresas de suas responsabilidades pelos 
estudos e seu registro perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA. 

 
 
 
 

JAMIL ABID 
 
 
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 20.07.2009, seção 1, p. 66, v. 146, n. 136. 
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17.4 Anexo 4 

Despacho ANEEL nº 3.519, de 15 de outubro de 2013.  



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 

DESPACHO Nº 3.519, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.    
 

Texto Original 
 
  

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO E ESTUDOS HIDROENERGÉTICOS DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições 
estabelecidas nas Portarias nº 1.807, de 10 de maio de 2011 e nº 2.280, de 19 de junho de 2012, e 
considerando o que consta da Resolução Aneel nº 395, de 4 de dezembro de 1998, e do Processo n° 
48500.000011/2007-06, resolve: (i) – Aprovar o Projeto Básico da PCH Água Limpa, de 
titularidade da empresa Alupar Investimento S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 08.364.948/0001-38, 
situada no rio Piracicaba, integrante da sub-bacia 56, bacia hidrográfica do Atlântico Leste, 
município de Antônio Dias, estado de Minas Gerais, com as características dadas pela tabela 
abaixo: 

 
Características Básicas  

Coordenadas de referência do Eixo do Barramento 19º 36’ 57” S ; 42º 47’ 19” W 
Coordenadas de referência da Casa de Força  19º 36’ 54” S ; 42º 47’ 16” W 

Potência Instalada Total (MW)  23 
Número de unidades 2 

Potência por gerador (kVA)/fator de potência 12.780 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 11.980 / 17,68 

Tipo de turbina Kaplan S 
Rendimento nominal por turbina (%) 91,0 
Rendimento nominal por gerador (%) 97,0 

Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 1,26 
Indisponibilidade programada (%) 3,73 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 0,368 

N. A. máximo normal de montante (m)  255,10 
N. A. máximo normal de jusante (m)  236,70 

Queda bruta nominal (m) 18,4 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,593 

Consumo Interno (MW médio) 0,069 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 0,0 

Vazão de Usos Consuntivos (m3/s) 2,06 
Vazão de projeto do vertedouro (m3/s)  3687 

Área do Reservatório no N.A. máx. normal (km2)  0,39 
Série de Vazões Médias Mensais  Jan./1931 a Dez./2008 

Descarga média de longo termo (m3/s)  89,70 
 

  
  

 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20133519.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/prt20111807.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/prt20122280.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/res1998395.pdf


ANEXO I – SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS DA PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA 
ÁGUA LIMPA 

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1931 170,7 98,4 239,8 89 70,2 62,8 48,2 39,8 33,5 74,3 58,6 88 
1932 220,9 121,5 102,6 70,2 63,9 66 50,3 41,9 38,7 70,2 96,3 202,1 
1933 378 143,5 113,1 99,5 75,4 61,8 59,7 51,3 51,3 103,7 107,8 227,2 
1934 224,1 101,6 113,1 85,9 91,1 59,7 52,4 46,1 59,7 54,4 79,6 136,1 
1935 167,5 172,8 129,8 120,4 79,6 63,9 53,4 45 39,8 52,4 59,7 113,1 
1936 70,2 116,2 99,5 79,6 54,4 47,1 39,8 38,7 44 50,3 91,1 151,8 
1937 234,5 230,4 123,6 92,1 82,7 63,9 55,5 45 42,9 57,6 104,7 277,5 
1938 138,2 118,3 95,3 95,3 72,2 57,6 47,1 50,3 53,4 59,7 76,4 139,3 
1939 241,9 151,8 90 78,5 60,7 50,3 45 42,9 40,8 49,2 42,9 67 
1940 115,2 105,8 126,7 69,1 51,3 42,9 35,6 31,4 33,5 42,9 138,2 135,1 
1941 138,2 112 150,8 118,3 68,1 58,6 55,5 49,2 52,4 58,6 56,5 127,7 
1942 215,7 131,9 151,8 92,1 70,2 59,7 50,3 44 46,1 55,5 102,6 302,6 
1943 412,6 211,5 261,8 144,5 103,7 86,9 73,3 62,8 52,4 70,2 84,8 235,6 
1944 137,2 213,6 138,2 115,2 83,8 69,1 57,6 51,3 45 45 75,4 167,5 
1945 407,3 251,3 210,5 195,8 113,1 99,5 82,7 63,9 57,6 61,8 105,8 278,5 
1946 251,3 135,1 139,3 138,2 88 71,2 61,8 52,4 50,3 48,2 102,6 102,6 
1947 127,7 108,9 171,7 101,6 73,3 59,7 54,4 51,3 50,3 56,5 81,7 218,8 
1948 162,3 147,6 146,6 86,9 69,1 62,8 53,4 47,1 44 44 77,5 342,4 
1949 369,6 422 193,7 162,3 107,8 92,1 73,3 60,7 53,4 70,2 99,5 164,4 
1950 167,5 148,7 129,8 104,7 76,4 62,8 55,5 48,2 48,2 48,2 105,8 156 
1951 107,8 175,9 226,2 140,3 84,8 72,2 63,9 60,7 45 48,2 46,1 86,9 
1952 165,4 217,8 272,2 125,7 95,3 77,5 72,2 62,8 64,9 62,8 92,1 171,7 
1953 90 122,5 109,9 92,1 71,2 63,9 55,5 49,2 55,5 64,9 93,2 137,2 
1954 85,9 82,7 57,6 69,1 57,6 49,2 46,1 41,9 41,9 40,8 58,6 81,7 
1955 141,4 79,6 67 73,3 56,5 52,4 46,1 45 39,8 49,2 69,1 149,7 
1956 103,7 51,3 77,5 48,2 50,3 49,2 40,8 37,7 35,6 36,6 76,4 187,4 
1957 144,5 127,7 147,6 134 94,2 69,1 60,7 55,5 54,4 52,4 107,8 212,6 
1958 162,3 121,5 89 89 70,2 55,5 59,7 53,4 54,4 53,4 58,6 76,4 
1959 78,5 50,3 95,3 49,2 45 38,7 31,4 25,1 26,2 44 83,8 92,1 
1960 150,8 119,4 156 68,1 60,7 56,5 50,3 45 47,1 42,9 80,6 166,5 
1961 279,6 198,9 123,6 80,6 71,2 61,8 55,5 48,2 45 40,8 93,2 63,9 
1962 185,3 178 112 63,9 57,6 44 46,1 41,9 44 53,4 98,4 247,1 
1963 116,2 83,8 60,7 53,4 45 36,6 35,6 34,6 34,6 38,7 49,2 39,8 
1964 216,7 178 81,7 71,2 53,4 47,1 54,4 42,9 42,9 76,4 115,2 166,5 
1965 172,8 217,8 201 106,8 89 68,1 61,8 56,5 50,3 88 127,7 107,8 
1966 213,6 136,1 129,8 74,3 63,9 55,5 55,5 48,2 47,1 51,3 72,2 145,5 
1967 142,4 134 96,3 66 52,4 51,3 51,3 38,7 55,5 58,6 100,5 107,8 
1968 105,8 98,4 88 75,4 54,4 52,4 44 37,7 46,1 62,8 92,1 111 
1969 105,8 80,6 88 54,4 44 41,9 35,6 33,5 32,5 52,4 100,5 125,7 
1970 165,4 85,9 64,9 70,2 46,1 39,8 41,9 33,5 51,3 71,2 89 79,6 
1971 58,6 46,1 44 39,8 26,2 35,6 28,3 24,1 35,6 67 171,7 128,8 
1972 64,9 86,9 123,6 71,2 50,3 39,8 44 37,7 49,2 57,6 89 153,9 
1973 126,7 76,4 178 89 63,9 53,4 47,1 42,9 39,8 73,3 128,8 179,1 
1974 162,3 94,2 121,5 97,4 68,1 56,5 49,2 46,1 37,7 54,4 55,5 108,9 
1975 124,6 97,4 60,7 71,2 50,3 44 48,2 38,7 40,8 53,4 101,6 68,1 



Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1976 46,1 62,8 59,7 46,1 41,9 34,6 35,6 29,3 50,3 79,6 138,2 151,8 
1977 245 134 81,7 79,6 42,9 42,9 44 36,6 38,7 42,9 50,3 83,8 
1978 163,3 146,6 117,3 78,5 69,1 59,7 50,3 41,9 47,1 50,3 76,4 101,6 
1979 239,8 571,7 209,4 138,2 108,9 94,2 71,2 61,8 63,9 54,4 119,4 181,1 
1980 273,3 175,9 94,2 130,9 85,9 68,1 61,8 50,3 45 46,1 80,6 177 
1981 155 79,6 96,3 82,7 57,6 53,4 47,1 45 32,5 57,6 188,5 183,2 
1982 255,5 142,4 235,6 143,5 106,8 94,2 77,5 61,8 60,7 67 56,5 116,2 
1983 246,1 191,6 169,6 134 96,3 85,9 68,1 59,7 62,8 159,2 158,1 238,7 
1984 120,4 78,5 93,2 76,4 56,5 46,1 38,7 47,1 60,7 50,3 73,3 212,6 
1985 369,6 231,4 255,5 159,2 120,4 93,2 83,8 73,3 68,1 81,7 106,8 124,6 
1986 211,5 116,2 88 73,3 69,1 55,5 53,4 59,7 40,8 45 61,8 121,5 
1987 93,2 59,7 94,2 86,9 63,9 56,5 50,3 41,9 45 44 57,6 204,2 
1988 125,7 164,4 86,9 81,7 58,6 50,3 42,9 39,8 36,6 47,1 56,5 71,2 
1989 72,2 74,3 79,6 41,9 28,3 41,9 34,6 32,5 33,5 59,7 76,4 224,1 
1990 75,4 52,4 39,8 39,8 39,8 29,3 30,4 31,4 34,6 41,9 55,5 52,4 
1991 209,4 146,6 160,2 93,2 62,8 48,2 39,8 36,6 40,8 46,1 81,7 62,8 
1992 282,7 272,2 95,3 73,3 69,1 55,5 49,2 41,9 50,3 67 185,3 220,9 
1993 147,6 108,9 78,5 73,3 54,4 50,3 44 41,9 39,8 41,9 50,3 89 
1994 146,6 54,4 96,3 68,1 59,7 50,3 40,8 34,6 30,4 38,7 64,9 141,4 
1995 60,7 120,4 76,4 56,5 46,1 38,7 31,4 28,3 26,2 37,7 69,1 225,1 
1996 144,5 76,4 58,6 46,1 35,6 31,4 29,3 27,2 30,4 39,8 161,3 179,1 
1997 379 112 158,1 97,4 72,2 63,9 52,4 44 46,1 56,5 69,1 153,9 
1998 131,9 148,7 86,9 61,8 63,9 52,4 42,9 46,1 36,6 53,4 118,3 85,9 
1999 102,6 54,4 108,9 54,4 40,8 36,6 33,5 30,4 29,3 37,7 103,7 117,3 
2000 165,4 150,8 117,3 74,3 52,4 42,9 39,8 38,7 44 36,6 108,9 124,6 
2001 107,8 53,4 54,4 35,6 33,5 31,4 29,3 29,3 31,4 40,8 88 118,3 
2002 206,3 183,2 90 63,9 53,4 44 41,9 37,7 42,9 34,6 85,9 144,5 
2003 325,6 98,4 90 66 54,4 46,1 41,9 39,8 40,8 38,7 73,3 105,8 
2004 222 155 139,3 149,7 86,9 72,2 66 52,4 42,9 50,3 55,5 143,5 
2005 142,4 107,8 218,8 89 74,3 64,9 54,4 48,2 53,4 48,2 115,2 165,4 
2006 64,9 63,9 116,2 67 49,2 42,9 37,7 34,6 37,7 70,2 109,9 202,1 
2007 184,3 147,6 71,2 69,1 51,3 47,1 41,9 36,6 32,5 40,8 49,2 67 
2008 91,1 145,9 119 91,7 43,8 35,9 31,7 32,3 36,6 36,2 96,9 273,4 

 
 
 
 

ODENIR JOSÉ DOS REIS 
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17.5 Anexo 5 

Portaria ANEEL nº 346, de 17 de julho de 2014.  



GABINETE DO MINISTRO 

 

 

PORTARIA Nº 346, DE 17 DE JULHO DE 2014 

 

 

O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto nos 

arts. 60 e 63, do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, nos termos do Edital do Leilão nº 

10/2013-ANEEL, e o que consta do Processo nº 48500.000011/2007-06, resolve: 

 

Art. 1º Autorizar a empresa Água Limpa Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

19.623.360/0001-78, com Sede na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.855, Bloco I, 9º Andar, Sala 

L, Vila Olímpia, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, a estabelecer-se como Produtor 

Independente de Energia Elétrica, mediante a exploração de potencial hidráulico localizado no Rio 

Piracicaba, Bacia Hidrográfica Atlântico Leste, Sub-Bacia 56, Município de Antônio Dias, Estado 

de Minas Gerais, nas Coordenadas Planimétricas E=732013 m e N=7829610 m, Fuso 23S, Datum 

SIRGAS2000, por meio da implantação da Pequena Central Hidrelétrica denominada PCH Água 

Limpa, constituída por duas Unidades Geradoras de 11.500 kW, totalizando 23.000 kW de 

capacidade instalada e 11.440 kW médios de garantia física de energia. 

 

Parágrafo único. A energia elétrica produzida pela autorizada destina-se à 

comercialização na modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica, conforme 

estabelecido nos arts. 12, 15 e 16, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. 

 

Art. 2º Deverá a autorizada implantar, por sua exclusiva responsabilidade e ônus, o 

Sistema de Transmissão de Interesse Restrito da PCH Água Limpa, constituído de uma Subestação 

Elevadora de 13,8/69 kV, junto à Usina, e uma Linha de Transmissão em 69 kV, com cerca de trinta 

e quatro quilômetros de extensão, em Circuito Simples, interligando a Subestação Elevadora ao 

Barramento de 69 kV da Subestação SE Nova Era 1, de propriedade da Companhia Energética de 

Minas Gerais - Cemig, em consonância com as normas e regulamentos aplicáveis. 

 

Art. 3º Constituem obrigações da autorizada: 

 

I - cumprir o disposto na Resolução Normativa ANEEL nº 389, de 15 de dezembro de 

2009; 

 

II - implantar a Central Geradora Hidrelétrica conforme Cronograma apresentado à 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, obedecendo aos marcos descritos a seguir: 

 

a) início da Montagem do Canteiro de Obras: até 1º de setembro de 2014; 

 

b) Solicitação de Acesso ao Sistema Interligado: até 22 de outubro de 2014; 

 

c) início das Obras Civis das Estruturas: até 1º de maio de 2015; 

 

d) início da Concretagem da Casa de Força: até 1º de setembro de 2015; 

 

e) início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras: até 2 de janeiro de 

2016; 

 

f) Desvio do Rio: até 1º de março de 2016; 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2009389.pdf


g) início das Obras do Sistema de Transmissão de Interesse Restrito: até 1º de março de 

2016; 

 

h) início do Enchimento do Reservatório: até 30 de outubro de 2016; 

 

i) obtenção da Licença de Operação: até 30 de outubro de 2016; 

 

j) conclusão da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras: até 30 de outubro 

de 2016; 

 

k) início da Operação em Teste da 1ª Unidade Geradora: até 1º de novembro de 2016; 

 

l) início da Operação Comercial da 1ª Unidade Geradora: até 30 de novembro de 2016; 

 

m) início da Operação em Teste da 2ª Unidade Geradora: até 1º de dezembro de 2016; e 

 

n) início da Operação Comercial da 2ª Unidade Geradora: até 30 de dezembro de 2016; 

 

III - manter, nos termos do Edital do Leilão nº 10/2013-ANEEL, a Garantia de Fiel 

Cumprimento das Obrigações assumidas nesta Portaria, no valor de R$ 7.120.505,50 (sete milhões, 

cento e vinte mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos), que vigorará até três meses após o 

início da operação da última Unidade Geradora da PCH Água Limpa; 

 

IV - submeter-se aos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico 

- ONS; 

 

V - aderir à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE; 

 

VI - firmar Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEAR, 

nos termos do Edital do Leilão nº 10/2013-ANEEL; e 

 

VII - encaminhar à ANEEL, ao término da construção ou quando solicitado, 

informações relativas aos custos com a implantação do Empreendimento, na forma e periodicidade 

a serem definidas em regulamento próprio. 

 

Parágrafo único. Pelo descumprimento das obrigações decorrentes da legislação de 

regência de produção e comercialização de energia elétrica e do disposto nesta Portaria, a 

autorizada ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas normas legais vigentes. 

 

Art. 4º Estabelecer em cinquenta por cento, nos termos do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.427, 

de 26 de dezembro de 1996, o percentual de redução a ser aplicado às Tarifas de Uso dos Sistemas 

Elétricos de Transmissão e de Distribuição, para o transporte da energia elétrica gerada e 

comercializada pela PCH Água Limpa, enquanto a potência injetada nos Sistemas de Transmissão 

ou Distribuição for menor ou igual a 30.000 kW, nos termos da legislação e das regras de 

comercialização vigentes. 

 

Art. 5º A presente autorização vigorará pelo prazo de trinta e cinco anos, contado a 

partir da publicação desta Portaria. 

 

 

 



Parágrafo único. A revogação da autorização não acarretará ao Poder Concedente, em 

nenhuma hipótese, qualquer responsabilidade quanto a encargos, ônus, obrigações ou 

compromissos assumidos pela autorizada com relação a terceiros, inclusive aquelas 

relativas aos seus empregados. 

 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

EDISON LOBÃO 

 

 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 18.07.2014, seção 1, p. 82, v. 151, n. 136. 

 

(Alterada a denominação da pequena central hidrelétrica para PCH Antônio Dias, pelo DSP 

SCG/ANEEL 4.014 de 01.10.2014) 

 

(Alterada as coordenadas geográficas da PCH, pelo DSP SCG/ANEEL 743 de 23.03.2015) 

 

(Alterado o sistema de transmissão de interesse restrito da PCH, pelo DSP SCG/ANEEL 2.945 de 

09.11.2016) 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20144014.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20144014.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp2015743.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20162945.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20162945.pdf
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17.6 Anexo 6 

Despacho ANEEL nº 4.014, de 1º de outubro de 2014.  



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 
 

DESPACHO Nº 4.014, DE 1º DE OUTUBRO DE 2014 
 

Texto Original 
 

O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO 
SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, considerando o 
disposto na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008 E NA Portaria nº 1.850, de 5 de 
julho de 2011, e o que consta do Processo nº 48500.000011/2007-06, resolve: alterar a denominação da 
Pequena Central Hidrelétrica Água Limpa, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de 
Geração (CEG) PCH.PH.MG.031668-7.01, objeto da Portaria nº 346, de 17 de julho de 2014, outorgada à 
empresa Água Limpa Energia S. A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.623.360/0001-78, de Água Limpa 
para Antônio Dias. 

 
 
 
 

HUMBERTO CUNHA DOS SANTOS 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20144014.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/prt2014346mme.pdf
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17.7 Anexo 7 

Despacho ANEEL nº 398, de 19 de fevereiro de 2015.  



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 

DESPACHO Nº 398, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2015.    
 

 Texto Original 
 

O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso das atribuições estabelecidas na 
Portaria nº 2.280, de 19 de junho de 2012, e considerando o que consta da Resolução Aneel nº 395, de 4 
de dezembro de 1998 e do Processo nº 48500.000011/2007-06, resolve: (i) – Aprovar o Projeto Básico 
revisado da PCH Antônio Dias, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) 
PCH.PH.MG.031668-7.01, de titularidade da empresa Água Limpa Energia S.A., inscrita no CNPJ sob o 
n° 19.623.360/0001-78, situada em trecho do rio Piracicaba, sub-bacia 56, na bacia hidrográfica do 
Atlântico Leste, no município de Antônio Dias, no estado de Minas Gerais, com as características dadas 
pela tabela abaixo: 

 
Características Básicas  

Coordenadas de referência do Eixo do Barramento 19º37’01”S 42º47’40”O 
Coordenadas de referência da Casa de Força  19º36’59”S 42º47’38”O 

Potência Instalada Total (kW)  23.000 
Número de unidades 2 

Potência por gerador (kVA)/fator de potência 12.780 / 0,90 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 11.500 / 21,30 

Tipo de turbina Kaplan S 
Rendimento nominal por turbina (%) 92,50 
Rendimento nominal por gerador (%) 97,00 

Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 1,26 
Indisponibilidade programada (%) 3,73 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 0,73 (~3,76 %) 

N. A. máximo normal de montante (m)  255,10 
N. A. máximo normal de jusante (m)  235,70 

Queda bruta nominal (m) 19,40 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 1,593 

Consumo Interno (MW médio) 0,069 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m3/s) 0,00 

Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 2,06 
Vazão de projeto do vertedouro (m³/s)  3.496,81 

Área do Reservatório no N.A. máx. normal (km2)  0,22 
Série de Vazões Médias Mensais  Jan/1931 a Dez/2012 

Descarga média de longo termo (m3/s)  91,42 
 

  
 
 

HÉLVIO NEVES GUERRA 
 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp2015398.pdf


ANEXO I – SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS DA PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA 
ANTÔNIO DIAS  

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1931 174,5 100,6 245,1 90,99 71,72 64,23 49,24 40,68 34,26 76,01 59,95 89,92 
1932 225,9 124,2 104,9 71,72 65,3 67,44 51,38 42,82 39,61 71,72 98,49 206,6 
1933 386,5 146,7 115,6 101,7 77,08 63,16 61,02 52,45 52,45 106 110,3 232,3 
1934 229,1 103,8 115,6 87,78 93,13 61,02 53,52 47,1 61,02 55,67 81,36 139,2 
1935 171,3 176,6 132,7 123,1 81,36 65,3 54,6 46,03 40,68 53,52 61,02 115,6 
1936 71,72 118,8 101,7 81,36 55,67 48,17 40,68 39,61 44,96 51,38 93,13 155,2 
1937 239,8 235,5 126,3 94,2 84,57 65,3 56,74 46,03 43,89 58,88 107,1 283,7 
1938 141,3 121 97,42 97,42 73,86 58,88 48,17 51,38 54,6 61,02 78,15 142,4 
1939 247,3 155,2 92,06 80,29 62,09 51,38 46,03 43,89 41,75 50,31 43,89 68,51 
1940 117,8 108,1 129,5 70,65 52,45 43,89 36,4 32,11 34,26 43,89 141,3 138,1 
1941 141,3 114,5 154,2 121 69,58 59,95 56,74 50,31 53,52 59,95 57,81 130,6 
1942 220,5 134,9 155,2 94,2 71,72 61,02 51,38 44,96 47,1 56,74 104,9 309,4 
1943 421,8 216,2 267,6 147,7 105,98 88,85 74,93 64,23 53,52 71,72 86,71 240,9 
1944 140,2 218,4 141,3 117,8 85,64 70,65 58,88 52,45 46,03 46,03 77,08 171,3 
1945 416,4 256,9 215,2 200,2 115,61 101,7 84,57 65,3 58,88 63,16 108,1 284,8 
1946 256,9 138,1 142,4 141,3 89,92 72,79 63,16 53,52 51,38 49,24 104,9 104,9 
1947 130,6 111,3 175,6 103,8 74,93 61,02 55,67 52,45 51,38 57,81 83,5 223,7 
1948 165,9 150,9 149,9 88,85 70,65 64,23 54,6 48,17 44,96 44,96 79,22 350,1 
1949 377,9 431,4 198 165,9 110,26 94,2 74,93 62,09 54,6 71,72 101,7 168,1 
1950 171,3 152 132,7 107,1 78,15 64,23 56,74 49,24 49,24 49,24 108,1 159,5 
1951 110,3 179,8 231,2 143,5 86,71 73,86 65,3 62,09 46,03 49,24 47,1 88,85 
1952 169,1 222,7 278,3 128,5 97,42 79,22 73,86 64,23 66,37 64,23 94,2 175,6 
1953 92,06 125,3 112,4 94,2 72,79 65,3 56,74 50,31 56,74 66,37 95,27 140,2 
1954 87,78 84,57 58,88 70,65 58,88 50,31 47,1 42,82 42,82 41,75 59,95 83,5 
1955 144,5 81,36 68,51 74,93 57,81 53,52 47,1 46,03 40,68 50,31 70,65 153,1 
1956 106 52,45 79,22 49,24 51,38 50,31 41,75 38,54 36,4 37,47 78,15 191,6 
1957 147,7 130,6 150,9 137 96,34 70,65 62,09 56,74 55,67 53,52 110,3 217,3 
1958 165,9 124,2 90,99 90,99 71,72 56,74 61,02 54,6 55,67 54,6 59,95 78,15 
1959 80,29 51,38 97,42 50,31 46,03 39,61 32,11 25,69 26,76 44,96 85,64 94,2 
1960 154,2 122 159,5 69,58 62,09 57,81 51,38 46,03 48,17 43,89 82,43 170,2 
1961 285,8 203,4 126,3 82,43 72,79 63,16 56,74 49,24 46,03 41,75 95,27 65,3 
1962 189,5 182 114,5 65,3 58,88 44,96 47,1 42,82 44,96 54,6 100,6 252,6 
1963 118,8 85,64 62,09 54,6 46,03 37,47 36,4 35,33 35,33 39,61 50,31 40,68 
1964 221,6 182 83,5 72,79 54,6 48,17 55,67 43,89 43,89 78,15 117,8 170,2 
1965 176,6 222,7 205,5 109,2 90,99 69,58 63,16 57,81 51,38 89,92 130,6 110,3 
1966 218,4 139,2 132,7 76,01 65,3 56,74 56,74 49,24 48,17 52,45 73,86 148,8 
1967 145,6 137 98,49 67,44 53,52 52,45 52,45 39,61 56,74 59,95 102,8 110,3 
1968 108,1 100,6 89,92 77,08 55,67 53,52 44,96 38,54 47,1 64,23 94,2 113,5 
1969 108,1 82,43 89,92 55,67 44,96 42,82 36,4 34,26 33,19 53,52 102,8 128,5 
1970 169,1 87,78 66,37 71,72 47,1 40,68 42,82 34,26 52,45 72,79 90,99 81,36 
1971 59,95 47,1 44,96 40,68 26,76 36,4 28,9 24,62 36,4 68,51 175,6 131,7 
1972 66,37 88,85 126,3 72,79 51,38 40,68 44,96 38,54 50,31 58,88 90,99 157,4 
1973 129,5 78,15 182 90,99 65,3 54,6 48,17 43,89 40,68 74,93 131,7 183,1 
1974 165,9 96,34 124,2 99,56 69,58 57,81 50,31 47,1 38,54 55,67 56,74 111,3 
1975 127,4 99,56 62,09 72,79 51,38 44,96 49,24 39,61 41,75 54,6 103,8 69,58 



Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1976 47,1 64,23 61,02 47,1 42,82 35,33 36,4 29,97 51,38 81,36 141,3 155,2 
1977 250,5 137 83,5 81,36 43,89 43,89 44,96 37,47 39,61 43,89 51,38 85,64 
1978 167 149,9 119,9 80,29 70,65 61,02 51,38 42,82 48,17 51,38 78,15 103,8 
1979 245,1 584,5 214,1 141,3 111,33 96,34 72,79 63,16 65,3 55,67 122 185,2 
1980 279,4 179,8 96,34 133,8 87,78 69,58 63,16 51,38 46,03 47,1 82,43 180,9 
1981 158,4 81,36 98,49 84,57 58,88 54,6 48,17 46,03 33,19 58,88 192,7 187,3 
1982 261,2 145,6 240,9 146,7 109,19 96,34 79,22 63,16 62,09 68,51 57,81 118,8 
1983 251,6 195,9 173,4 137 98,49 87,78 69,58 61,02 64,23 162,7 161,6 244,1 
1984 123,1 80,29 95,27 78,15 57,81 47,1 39,61 48,17 62,09 51,38 74,93 217,3 
1985 377,9 236,6 261,2 162,7 123,11 95,27 85,64 74,93 69,58 83,5 109,2 127,4 
1986 216,2 118,8 89,92 74,93 70,65 56,74 54,6 61,02 41,75 46,03 63,16 124,2 
1987 95,27 61,02 96,34 88,85 65,3 57,81 51,38 42,82 46,03 44,96 58,88 208,8 
1988 128,5 168,1 88,85 83,5 59,95 51,38 43,89 40,68 37,47 48,17 57,81 72,79 
1989 73,86 76,01 81,36 42,82 28,9 42,82 35,33 33,19 34,26 61,02 78,15 229,1 
1990 77,08 53,52 40,68 40,68 40,68 29,97 31,04 32,11 35,33 42,82 56,74 53,52 
1991 214,1 149,9 163,8 95,27 64,23 49,24 40,68 37,47 41,75 47,1 83,5 64,23 
1992 289 278,3 97,42 74,93 70,65 56,74 50,31 42,82 51,38 68,51 189,5 225,9 
1993 150,9 111,3 80,29 74,93 55,67 51,38 44,96 42,82 40,68 42,82 51,38 90,99 
1994 149,9 55,67 98,49 69,58 61,02 51,38 41,75 35,33 31,04 39,61 66,37 144,5 
1995 62,09 123,1 78,15 57,81 47,1 39,61 32,11 28,9 26,76 38,54 70,65 230,2 
1996 147,7 78,15 59,95 47,1 36,4 32,11 29,97 27,83 31,04 40,68 164,9 183,1 
1997 387,5 114,5 161,6 99,56 73,86 65,3 53,52 44,96 47,1 57,81 70,65 157,4 
1998 134,9 152 88,85 63,16 65,3 53,52 43,89 47,1 37,47 54,6 121 87,78 
1999 104,9 55,67 111,3 55,67 41,75 37,47 34,26 31,04 29,97 38,54 106 119,9 
2000 169,1 154,2 119,9 76,01 53,52 43,89 40,68 39,61 44,96 37,47 111,3 127,4 
2001 110,3 54,6 55,67 36,4 34,26 32,11 29,97 29,97 32,11 41,75 89,92 121 
2002 210,9 187,3 92,06 65,3 54,6 44,96 42,82 38,54 43,89 35,33 87,78 147,7 
2003 332,9 100,6 92,06 67,44 55,67 47,1 42,82 40,68 41,75 39,61 74,93 108,1 
2004 227 158,4 142,4 153,1 88,85 73,86 67,44 53,52 43,89 51,38 56,74 146,7 
2005 145,6 110,3 223,7 90,99 76,01 66,37 55,67 49,24 54,6 49,24 117,8 169,1 
2006 66,37 65,3 118,8 68,51 50,31 43,89 38,54 35,33 38,54 71,72 112,4 206,6 
2007 188,4 150,9 72,79 70,65 52,45 48,17 42,82 37,47 33,19 41,75 50,31 68,51 
2008 63,96 105 93,25 77,81 44 35,68 32,01 30,89 33,75 33,6 80,8 201,4 
2009 266 163,5 114,6 143,3 75,07 63,55 55,75 45,41 53,07 92 106,2 165,7 
2010 124,46 56,90 81,71 76,38 57,76 47,79 41,19 33,00 30,58 49,89 109,63 118,86 
2011 156,40 54,36 139,12 72,73 50,36 44,33 39,41 33,22 29,87 46,00 136,61 297,39 
2012 345,41 106,76 84,63 71,89 68,84 56,97 48,82 44,17 35,43 35,71 95,33 58,05 
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17.8 Anexo 8 

Despacho ANEEL nº 743, de 23 de março de 2015.  



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 
 
 

DESPACHO Nº 743, DE 23 DE MARÇO DE 2015 
 

Texto Original 
 

O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, 
tendo em vista a delegação de competências estabelecidas na Portaria nº 1.850, de 05 de julho de 2011, e 
o que consta do Processo nº 48500.000011/2007-06, resolve alterar as coordenadas geográficas, de 
732013E, 7829610N, fuso 23S, Sirgas 2000, para 19º36’59”S,  42º47’38”O, referentes à localização da 
PCH Antônio Dias, outorgada com 23.000 kW de Potência Instalada, à empresa Água Limpa Energia 
S.A., nos termos da Portaria nº 346, de 17 de julho de 2014. 

 
 
 
 

HÉLVIO NEVES GUERRA 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp2015743.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/prt2014346mme.pdf
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17.9 Anexo 9 

Relatório de Análise de Relevância Espeleológica da PCH Antônio Dias.  
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APRESENTAÇAO  

O presente documento refere-se ao relatório de Análise de Relevância de Cavidades 

Naturais Subterrâneas identificadas na área da PCH Antônio Dias e seu entorno, no 

município de Antônio Dias – MG. A área de estudo será de propriedade da Água 

Limpa Energia S.A.. 

O estudo contempla 5 (cinco) cavidades naturais subterrâneas desenvolvidas em 

gnaisses do Complexo Mantiqueira. A prospecção espeleológica identificou 29 feições 

espeleológicas (cársticas/pseudocársticas) na área do projeto, porém após topografia 

e geoespeleologia as 29 feições identificadas foram classificadas em cavernas (5), 

abrigos (6), abrigos sob rocha (2) e reentrâncias (16). 

Foi realizada topografia de detalhe, bioespeleologia e geoespeleologia das cavernas, 

sendo o objetivo dos trabalhos desenvolvidos  analisar o meio físico e biótico das 

cavidades, além do ambiente como um todo. Foram avaliados os atributos 

morfológicos, espeleométricos, geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, além de 

aspectos socioeconômicos, culturais e o estado de conservação das cavernas e de 

seu entorno.  

Com o estudo pretendeu-se obter a classificação de cada caverna em relação ao grau 

de relevância por meio de comparação sob enfoque local e regional. As informações 

aqui apresentadas atendem ao Decreto Federal nº 6.640/2008, seguindo a 

metodologia estabelecida pela Instrução Normativa nº 2, do Ministério do Meio 

Ambiente, de 20 de agosto de 2009. 
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1 INTRODUÇÃO 

Empreendimentos de qualquer natureza previstos em áreas de ocorrência de 

cavidades naturais subterrâneas ou de potencial espeleológico, tem sua instalação e 

funcionamento condicionados ao licenciamento pelo órgão ambiental competente 

(Decreto Federal nº 99.556, 1990). No processo de licenciamento ambiental, as 

cavidades naturais subterrâneas devem ser classificadas de acordo com seu grau de 

relevância em máximo, alto, médio ou baixo, determinado pela análise de atributos 

ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, cênicos, histórico-

culturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local (Decreto Federal 

nº 6.640, 2008). A metodologia para a classificação das cavidades em graus de 

relevância deve seguir os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa Nº 02, 

publicada em 2009 pelo Ministério do Meio Ambiente. 

De acordo com o Decreto Federal nº 6.640/2008, a cavidade com grau de relevância 

máximo e sua área de influência não podem ser objeto de impactos negativos 

irreversíveis, sendo que sua utilização deve fazer-se somente dentro de condições que 

assegurem sua integridade física e a manutenção do seu equilíbrio ecológico. A 

cavidade classificada com grau de relevância alto, médio ou baixo poderá ser objeto 

de impactos negativos irreversíveis, mediante licenciamento ambiental.  

Este Relatório de Análise de Relevância Espeleológica  tem a finalidade de apresentar 

os estudos realizados nas cavidades da área, visando subsidiar a classificação do 

grau de relevância das 5 (cinco) cavernas identificadas na área da PCH Antônio Dias, 

e seu entorno, no município de Antônio Dias – MG.  
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2 LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

A área do empreendimento localiza-se no município de Antônio Dias (MG), situado no 

Vale do Aço, região leste do estado de Minas Gerais. O empreendimento será 

implementado a sudeste da sede do município de Antônio Dias na localidade de Sá 

Carvalho, próximo à ponte da BR-381, sobre o Rio Piracicaba, distante, 

aproximadamente, 185 km de Belo Horizonte. 

O acesso à área a partir de Belo Horizonte é feito pela rodovia BR-381 sentido 

Vitoria/ES por 100 km até João Monlevade. Continua-se pela BR-381, seguindo um 

percurso de aproximadamente 80 km até a área da futura PCH Antônio Dias.  

 
Figura 1: Mapa de Localização da Área de Estudo. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

A área pretendida pelo projeto denominado “PCH Antônio Dias”, situada no município 

de Antônio Dias – MG, possui poligonal com 321,87 ha de extensão, ao longo do rio 

Piracicaba. A Área Diretamente Afetada (ADA) e a Área de Entorno (AE) possuem 

58,05 ha e 263,82 ha, respectivamente (Figura 2). 

 
Figura 2: Mapa de localização da área pretendida pelo projeto “PCH Antônio Dias”, com as 

delimitações de ADA e AE 250m. 
 

3.1 Clima e Vegetação 

De forma geral, a bacia do rio Doce, segundo a classificação de Köppen, é marcada 

predominantemente por três tipos climáticos: o clima tropical de altitude com chuvas 

de verão e verões frescos, presente nas vertentes das serras da Mantiqueira e do 

Espinhaço e nas nascentes do rio Doce (clima Cwb); o clima tropical de altitude com 

chuvas de verão e verões quentes, presentes nas nascentes de seus afluentes (clima 

Cwa); e o clima quente com chuvas de verão, presentes nos trechos médio e baixo do 

rio Doce e de seus afluentes (clima Aw). 
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A bacia hidrográfica do rio Doce apresenta regime pluviométrico tropical, com dois 

períodos bem distintos. O período chuvoso se estende de outubro a março, com 

maiores índices no mês de dezembro, quando se observam valores de até 500 mm 

mensais. Já o período seco se apresenta entre os meses de abril e setembro, com 

estiagem mais crítica de junho a agosto, quando são observados totais mensais de 

chuva de 1 mm na região do alto curso do rio Doce. 

Quanto à distribuição espacial da precipitação, a bacia do rio Doce apresenta-se 

bastante heterogênea. Genericamente, as regiões de maior altitude e litorâneas são as 

que apresentam maiores totais anuais, variando entre 900 mm e 1500 mm, enquanto 

os fundos de vales e regiões deprimidas apresentam os menores totais anuais, 

alterando entre 700 e 1000 mm. Já o período seco mais pronunciado se dá nos meses 

de julho a setembro. 

Especificamente, os valores máximos de precipitação ocorrem nas cabeceiras dos rios 

Santo Antônio e Piracicaba. Tal fato se deve à forte influência da orografia, o que é 

confirmado pelo valor pontual equivalente a 2.099 mm anuais encontrado no posto 

pluviométrico instalado no Colégio Caraça (localizado a uma altitude de 1.300 m). 

 

 
Figura 3:   Classificação climática de W. Köppen para a bacia do rio Doce. 

Fonte: STRAUCH (1955) in CUPOLILLO (2008). 
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Figura 4: Médias climatológicas a partir de uma série de dados de 30 anos observados. 

 

A cobertura vegetal presente na área de implementação da PCH Antônio Dias é 

composta por fragmentos de Mata Atlântica e pastagem. A Mata Atlântica é 

considerada um mosaico diversificado de ecossistemas, apresentando estruturas e 

composições florísticas diferenciadas, em função de diferenças de solo, relevo e 

características climáticas existentes na ampla área de ocorrência desse bioma no 

Brasil. Trata-se de um ecossistema ameaçado e possui mais de 8.000 espécies 

endêmicas (Myers et al, 2000). Originalmente se estendia do Rio Grande do Norte ao 

Rio Grande do Sul ocupando quase 15% do território brasileiro.  

A sua área atual encontra-se altamente reduzida e fragmentada com seus 

remanescentes florestais localizados, principalmente, em áreas de difícil acesso. Este 

ambiente possui um alto grau de endemismo, sendo que hoje restam menos de 10% 

de sua cobertura original distribuídos apenas em pequenos fragmentos e algumas 

florestas contínuas (Myers et al., 2000).  

Em função do elevado grau de antropismo na área, grande parte da vegetação 

primitiva foi suprimida e substituída principalmente por campos de pastagem para 

criação de gado. Fragmentos florestais secundários são representados pelas matas de 

galeria ao longo dos rios e córregos.  

As pastagens são áreas totalmente descaracterizadas em relação à vegetação 

primária. Esta fitofisionomia é caracterizada pela predominância de gramíneas 

exóticas, como o capim-gordura e braquiária. Além das gramíneas exóticas, ocorrem 

diversas espécies arbustivas predominando espécies exóticas. Em alguns pontos das 

áreas de pastagem nota-se a presença de indivíduos arbóreos isolados ou formando 

pequenos agrupamentos. 
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3.2 Hidrografia 

A PCH Antônio Dias será alocada no rio Piracicaba, um dos principais afluentes do rio 

Doce, no município de Antônio Dias, região leste do Estado de Minas Gerais. 

A bacia hidrográfica do rio Doce apresenta uma significativa extensão territorial, cerca 

de 83400 km2, dos quais 86% pertencem ao Estado de Minas Gerais e o restante ao 

Estado do Espírito Santo. Seus principais afluentes são: pela margem esquerda os 

rios Piracicaba, Santo Antônio e Suaçuí Grande, em Minas Gerais, Pancas e São 

José, no Espírito Santo; pela margem direita os rios Casca, Matipó, Caratinga-Cuieté e 

Manhuaçu, em Minas Gerais, e Guandu, no Espírito Santo. O rio Piranga é 

considerado o principal formador do rio Doce, recebendo esse nome quando do 

encontro com o rio do Carmo. De maneira geral, as nascentes dos formadores do rio 

Doce estão em altitudes superiores a 1.000 m. Ao longo de seu curso o rio segue em 

altitudes inferiores a 300 m. Suas águas percorrem cerca de 850 km desde a nascente 

até o oceano Atlântico no Estado do Espírito Santo (riodoce.cbh.gov.br). 

 
Figura 5: Bacia do Rio Doce. 

 

O rio Piracicaba é o curso d'água da área de estudo, correspondendo ao nível de base 

regional e apresentando suas nascentes na Serra do Caraça. O rio Piracicaba nasce 

no município de Ouro Preto, a 1.680 m de altitude e tem seu curso em área de relevo 

bastante montanhoso. Deslocando-se na direção leste, com uma extensão de 246 km 

até sua confluência com o rio Doce, que ocorre no município de Ipatinga, a uma 

altitude de 210 m. A morfologia do rio Piracicaba possui forma meandrante, 

apresentando curvas acentuadas. Ademais, sua drenagem apresenta um caráter 
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exorréico. Existem grandes desníveis formando cachoeiras e corredeiras intercaladas 

a trechos de fundo mais arenoso e com menor correnteza. Seus principais afluentes 

são os rios: Santa Bárbara, Prata e Peixe (cbhpiracicaba.org.br).  

 
Figura 6: Mapa hidrográfico da região de Antônio Dias e Jaguaruçu. 
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3.3 Geologia  
A área de estudo está inserida no contexto geológico da Faixa Araçuaí, definida por 

Almeida (1977) como um cinturão de dobramentos edificado paralelamente à margem 

sudeste do Cráton do São Francisco, durante a Orogênese Brasiliana no 

Neoproterozóico/Cambriano, incluindo domínios do embasamento Arqueano e 

Paleoproterozóico, retrabalhados. A Faixa Araçuaí corresponde à porção ocidental 

externa do orógeno neoproterozóico Araçuaí-Congo Ocidental. Margeia a borda leste 

do Cráton do São Francisco e é separada do núcleo cristalino do orógeno pela 

descontinuidade geofísica de Abre Campo (PERES et al. 2004) 

A porção meridional da Faixa Araçuaí, onde está localizada a área de estudo, envolve 

quatro unidades litológicas principais: os ortognaisses arqueanos e paleoproterozóicos 

do Complexo Mantiqueira, os charnoquitos Pedra Dourada, os granitóides 

paleoproterozóicos da Suíte Borrachudos e as rochas metavulcanossedimentares do 

Grupo Dom Silvério (PERES et al. 2004). 

 
Figura 7: Mapa geológico da porção sudeste da Faixa Araçuaí, apresentando a borda do Cráton 

São Francisco e o embasamento cristalino. Compilado de Machado  et al. (1983), Pinto et al. (1997), 
Grossi-Sad et al. (1997) and Peres (2000) in Peres et al. (2004). Em vermelho a localização 

aproximada da área de estudo. 
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Todas as unidades da porção meridional da Faixa Araçuaí foram envolvidas em quatro 

fases deformacionais sinmetamórficas no curso do Evento Brasiliano. A primeira fase, 

sincrônica a um metamorfismo regional de fácies anfibolito, associou-se a um 

transporte tectônico geral para norte ao longo da zona de cisalhamento sinistral de 

Dom Silvério e no segmento de baixo ângulo a ela conectado. A segunda e terceira 

fases representam estágios progressivos de um encurtamento com movimentação 

geral para oeste, com desenvolvimento de empurrões localizados e intenso 

dobramento em todas as escalas. A quarta fase é extensional e reflete o colapso do 

orógeno (PERES et al. 2004). 

Estratigrafia 

Na área de estudo afloram principalmente as rochas do Complexo Mantiqueira, 

subordinadamente podem ocorrer afloramentos da Suíte Borrachudos. A descrição 

das unidades foi retirada da Carta Geológica da Folha Coronel Fabriciano (CPRM, 

2000). 

Complexo Mantiqueira: corresponde ao "Complexo Basal" e é constituído por 

ortognaisses cálcio-alcalinos de composições granítica, tonalítica, quartzo sienítica, 

monzonítica, quartzo monzonítica, monzodiorítica e diorítica, migmatizados ou não, 

com intercalações de anfibolito, metagabro/metadiorito e norito. Dominam amplamente 

biotita gnaisse, biotita-hornblenda gnaisse e hornblenda-biotita gnaisse. Em domínios 

máficos (bandas, bolsões, lentes) ocorrem biotita-hornblenda-escapolita gnaisse, 

diopsídio-biotita-hornblenda gnaisse e clinozoisita/epidoto-biotita gnaisse, com titanita 

e allanita. Gnaisses charnockíticos são raros.  

Suíte Borrachudos Granito Açucena: duas fácies graníticas foram individualizadas: 

Granito Porfirítico Foliado e Granito Equigranular Foliado. Ambos apresentam 

composições similares, ou seja, granítica, granodiorítica e tonalítica e são 

tectonicamente foliados. O caráter metaluminoso sugere ortoderivação para o Granito 

Açucena. Essas rochas vêm sendo interpretadas como granito tipo-A. Associado ao 

Granito Açucena, aos ortognaisses do Complexo Mantiqueira e a seqüência Rio das 

Velhas ocorrem pequenos corpos, não mapeáveis de biotita granito muscovitizado. 
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Figura 8: Mapa geológico com a área em estudo delimitada pelo polígono verde (CPRM, 2000). 

Modificado da Carta Geológica da Folha Coronel Fabriciano, escala 1:100.000. 
 

Relatório de Análise de Relevância Espeleológica - PCH Antônio Dias                       25 



 

3.4 Geomorfologia 

A bacia hidrográfica do rio Piracicaba apresenta relevo altamente dissecado pela ação 

dos processos morfogenéticos, passados e atuais, sendo que sua drenagem corre em 

grande parte sobre vales bem encaixados e com leito rochoso. Além disso, alguns 

trechos do rio apresentam seções encachoeiradas, principalmente nos locais onde são 

abruptas as passagens de um nível altimétrico para outro. Essa variação de altitudes é 

nitidamente percebida na passagem de uma unidade geomorfológica para outra, ao 

longo das compartimentações que existem no eixo da bacia. 

De acordo com os trabalhos de Souza (1995), a área da bacia do Piracicaba abrange 

terrenos que foram classificados em quatro unidades distintas em razão de suas 

características morfológicas. A área de cabeceira do rio Piracicaba e de vários 

afluentes encontra-se nas serras do Caraça e do Espinhaço, apresentando relevo bem 

dissecado, marcado por colinas, cristas e vales bem encaixados. Esta área abrange as 

duas primeiras unidades encontradas na região: a unidade Borda do Espinhaço, com 

altitudes inferiores, em torno dos 750 m, e a unidade das serras do Espinhaço e do 

Quadrilátero Ferrífero, onde as altitudes oscilam, com valores superiores a 1.000 m. 

Já no lado oposto da bacia, no ponto onde o rio Piracicaba encontra-se com o rio 

Doce, a paisagem apresenta-se bem mais rebaixada, com altitudes médias de, 

aproximadamente, 400 m, compondo a Unidade Depressão do rio Doce. Nesta 

unidade, o vale do rio Piracicaba torna-se mais aberto, possibilitando inclusive a 

formação de terraços fluviais e maiores zonas de sedimentação. 

No ponto de transição da unidade Depressão do Rio Doce com a unidade Planalto 

Dissecado do Rio Piracicaba e Santo Antônio, há grande desnível altimétrico. Esta 

grande variação altimétrica é marcada na paisagem pela transição de um relevo mais 

acidentado da área de planalto para a zona mais rebaixada, próxima ao vale do rio 

Doce. Nesta área de transição é comum ocorrer, ainda, uma maior deposição de 

sedimentos.  

A área da PCH Antônio Dias possui relevo predominantemente ondulado com 

declividades variando de 10 a 20%, embora ocorram situações onde o relevo seja 

plano ou fortemente ondulado. As porções mais planas da bacia estão localizadas em 

alguns trechos próximos ao rio Piracicaba e ao ribeirão do Japão. Já o outro extremo, 

em áreas de topos, com declividades superiores a 20%, são encontrados cortes 

abruptos nas vertentes pela ação antrópica, coincidindo inclusive com as áreas de 

cabeceiras de drenagem. 

As áreas situadas na margem esquerda do rio Piracicaba apresentam as maiores 

áreas contínuas, onde as declividades são mais acentuadas do que nas áreas 
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pertencentes à margem direita. Já na margem direita, ocorre uma ruptura de declive 

abrupta em função da presença de afloramentos de rocha e da suavização da 

paisagem. 

 
Figura 9: Mapa hipsométrico da área de estudo. 
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4 REGIÕES CÁRSTICAS BRASILEIRAS 

A primeira proposta de classificação do carste brasileiro surgiu em 1979, elaborada 

por Karmann; Sánchez (1979) que identificaram cinco províncias espeleológicas no 

Brasil. As províncias eram: Vale do Ribeira, Bambuí, Serra da Bodoquena, Alto Rio 

Paraguai e Chapada de Ibiapaba, além de outras nove áreas com fenômenos 

cársticos mais restritos. Vale dizer que esta classificação considerava apenas as 

rochas carbonáticas. Em 1986, as províncias Rio Pardo, Serra Geral e Alto Urubu, as 

duas últimas de formação arenítica, foram incluídas nessa classificação (KARMANN; 

SÁNCHEZ, 1986). 

Posteriormente, Auler, Rubbioli e Brandi (2001) caracterizaram geologicamente a 

distribuição de 14 áreas carbonáticas no Brasil, com base no mapa geológico 

elaborado por Schobbenhaus et al. (1981) citado por Hardt (2004), adotando a 

terminologia região cárstica para designar áreas com cavernas (CAVALCANTI et al., 

2012). A diferença entre as classificações de Auler, Rubbioli e Brandi (2001) e 

Karmann; Sánchez (1979; 1986) se deve principalmente às escalas de mapeamento e 

ao grau de conhecimento à época de elaboração dos trabalhos (CECAV, 2012). Em 

2009, analistas ambientais do CECAV refinaram e ampliaram a classificação de Auler, 

Rubbioli e Brandi (2001), e identificaram cinco novas regiões cársticas não 

carbonáticas.  

Dessa forma, o atual “Mapa das Regiões Cársticas do Brasil”, elaborado pelo CECAV, 

contém 19 regiões cársticas: Formação Caatinga, Formação Carajás, Formação 

Salinas, Formação Vazante, Grupo Açungui, Grupo Apodi, Grupo Araras, Grupo 

Bambuí, Grupo Brusque, Grupo Corumbá, Grupo Paranoá, Grupo Rio Pardo, Grupo 

Ubajara, Grupo Una, Grupo Vargem Grande, Grupo Xambioá, Região Cárstica de São 

João Del Rei, Região Cárstica Quadrilátero Ferrífero e Supergrupo Canudos.  

 
Figura 10: Distribuição das cavernas disponibilizadas na base de dados do CECAV por região 

cárstica brasileira em maio de 2014. Modificado de CAVALCANTI et al., 2012. 
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Figura 11: Províncias Espeleológicas do Brasil (Fonte: Base de Dados CECAV, 2011). 

 

A área de estudo não está inserida em nenhuma das regiões cársticas propostas. O 

litotipo aflorante, composto por rochas granitoides, não permite a formação da 

morfologia cárstica, que dá origem às cavernas. As feições espeleológicas 
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identificadas pelo trabalho de prospecção são de pequenas dimensões e foram 

formadas principalmente devido aos processos erosivos provocados pelo fluxo da 

água do rio Piracicaba, ou pelo abatimentos de fragmentos do afloramento. A 

composição das rochas não favorece os processos dissolutivos, que dão origem aos 

cavernamentos com importantes dimensões. 

A Região Cárstica do Quadrilátero Ferrífero está próxima ao local de estudo, porém as 

cavernas dessa região se desenvolvem em rochas ferríferas, rochas siliciclásticas e, 

subordinadamente, rochas calcárias. Não há registros de cavernas em granitoides no 

Quadrilátero Ferrífero, portanto a área do estudo não pode ser inserida nesta unidade.  

O Decreto 6640/2008 estabelece que as cavidades naturais subterrâneas sejam 

classificadas de acordo com seu grau de relevância a partir do nível de importância 

dos atributos biológicos, físicos e socioeconômicos das cavidades, avaliadas sobe o 

enfoque regional e local. As regiões cársticas definidas pelo CECAV seriam o enfoque 

regional. Como a área de estudo não está inserida em nenhuma dessas regiões 

cársticas, se faz necessário buscar cavidades de mesma litologia que possam existir 

nas proximidades. Essa busca foi feita no banco de dados do CECAV e na SUPRAM 

LM. 

No banco de dados do CECAV, consultado em maio de 2015, há o registro de apenas 

uma caverna nesta litologia e nas proximidades da área de estudo. Porém, a 

denominada Toca do Vento, não possui estudo de análise de relevância protocolado e 

também não há informações a respeito de suas dimensões. A SUPRAM do Leste 

Mineiro foi consultada em maio de 2015 e foram disponibilizados dados de cavidades 

existentes em granitoides na região da faixa Araçuaí. Essas cavidades serão utilizadas 

na comparação com as cavidades do presente estudo sob enfoque regional. A 

comparação sob enfoque local será realizada apenas com o conjunto de cavidades 

que compõem este estudo.  
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Figura 12: Área de estudo em relação a província espeleológica do Quadrilátero Ferrífero. 
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5 PROSPECÇÃO ESPELEOLÓGICA 

A prospecção espeleológica foi realizada pela Spelayon Consultoria na área 

diretamente afetada (ADA) e na área de entorno (AE) de 250 metros da PCH Antônio 

Dias. Em junho de 2014 foi realizada uma primeira prospecção no intuito de obter-se o 

conhecimento das feições cársticas/pseudocársticas. Atendendo à solicitação da 

SUPRAM LM foi realizada uma campanha complementar de prospecção espeleológica 

durante os dias 16 a 27 de março de 2015. A dimensão da ADA + AE corresponde a 

aproximadamente 381,27 ha.  

A fase de campo foi executada segundo os métodos de prospecção clássico e 

sistemático, realizando caminhamentos paralelos nas áreas de interesse, com o intuito 

de identificar as feições expressivas, como afloramentos, abatimentos e as entradas 

das cavidades. Foram elaborados caminhamentos com equidistâncias que variaram 

de 10 a 150 metros dentro da área, buscando percorrer toda a área analisada. Em 

áreas onde a litologia ou os padrões morfológicos do relevo apresentam baixo 

potencial de ocorrência de cavidades, o caminhamento da prospecção foi realizado de 

forma extensiva. 

As equipes percorreram aproximadamente 106 km entre trilhas, picadas e estradas, o 

que resultou em uma densidade de caminhamento de 329 m/ha. A Figura 13 

apresenta o caminhamento realizado na área e os pontos de controle, que tiveram 

como finalidade auxiliar a caracterização do potencial espeleológico e das formações 

rochosas da área, além de auxiliar na demarcação da malha de caminhamento. Ao 

todo foram identificadas 29 feições espeleológicas (Figura 14), classificadas em 

abrigo, reentrância, abrigo sob rocha ou cavernas propriamente ditas. 
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Figura 13: Mapa do caminhamento realizado na área e os pontos de controle marcados. 
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Figura 14: Mapa de localização das feições espeleológicas identificadas pela prospecção.
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6 ESPELEOTOPOGRAFIA 

O mapeamento espeleológico, ou espeleotopografia, é uma técnica caracterizada pelo 

levantamento de medidas de distâncias e ângulos horizontais e verticais (azimute e 

inclinação), que servem de base para a elaboração da planta baixa, perfis longitudinais 

e cortes transversais, definindo assim a visão da caverna em três planos de projeções 

diferentes.  

Através da espeleotopografia é possível analisar a morfologia de cada cavidade, seus 

padrões de desenvolvimento, controles estruturais, espeleogênese, faciologia de 

espeleotema e seu possível aproveitamento turístico. Além disso, os croquis são a 

base para os cálculos espeleométricos tais como projeção horizontal, desnível, área e 

volume da cavidade.  

O mapeamento espeleológico é realizado em duas fases distintas: uma em campo, 

onde é feito o levantamento topográfico e os croquis; e outra no escritório, onde os 

dados são tratados e os mapas digitalizados. 

 

6.1  Etapa de Campo 
Para este trabalho a equipe de topografia contou com quatro espeleólogos, os quais 

se revezaram nas funções de topógrafos e croquistas. Neste item serão abordados os 

métodos e técnicas utilizados nos levantamentos topográficos efetuados nas 

cavidades da área do Projeto. 

Graus de Precisão  

Dentre alguns métodos para medir o grau da precisão topográfica no universo 

espeleológico, foram utilizados dois como referência para esse projeto: o da BCRA - 

British Cave Research Association e o da UIS - Union Internationale de Spéléologie. 

Ambas as normas utilizam-se de dois critérios de diferenciação, um representado por 

números, para a precisão instrumental, e outro alfabético, para a precisão de 

detalhamento. Esses dois critérios unidos formam um código identificador do nível 

topográfico alcançado nos trabalhos.  

Topografia BRCA 

O levantamento topográfico tem como objetivo principal a coleta de dados para 

posterior construção do mapa e servirá de estrutura para os croquis. O mesmo é 

essencialmente quantitativo e através dele podemos avaliar o desenvolvimento e o 

desnível de uma caverna. Para as cavernas desse projeto, foram realizadas topografia 

espeleológica com grau de precisão BCRA-5D, já para as demais feições foi realizada 

a topografia com grau de precisão BCRA-4C. Esse mapeamento era precedida por 

uma exploração detalhada, com representação gráfica precisa, contendo projeção 
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horizontal, cortes, perfis, escala gráfica e numérica, orientação magnética e 

localização geográfica.  

Segundo o método de mapeamento do sistema British Cave Research Association–

BCRA, para se atingir o grau de precisão 5D as medidas de ângulo na linha central de 

topografia devem ter precisão de ± 1º. As medidas de distância devem ter precisão de 

1 cm e o posicionamento das bases deve ter erro menor do que 10 cm. As medidas 

entre as bases topográficas ocorrerão sempre que houver alterações na morfologia da 

caverna.  

A topografia das cavidades foi efetuada a partir da entrada principal. Foram 

representados os contornos dos salões, condutos e as principais características da 

cavidade (espeleotemas, drenagens, entradas, clarabóias, etc.). Também foi realizado 

o preenchimento da planilha de dados relativos ao azimute e inclinação entre as bases 

topográficas, além das características de cada base, como as medidas de vante, ré e 

altura do teto. 

Principais Métodos e Técnicas Utilizados no Projeto 

O início do mapeamento de uma cavidade é a exploração da mesma, para que se 

tenha uma boa visão do arcabouço espeleomorfológico, possibilitando escolher o 

método mais adequado para que o nível de detalhamento desejado seja alcançado.   

A topografia é iniciada a partir do último “pingo d’água” antes da entrada da cavidade, 

e este é definido por sua linha d’água.  

Existem vários métodos de mapeamento e dificilmente apenas um deles é utilizado, 

visto que uma mesma cavidade geralmente apresenta diferentes comportamentos 

morfológicos ao longo de seu desenvolvimento. A combinação de dois ou mais 

métodos é o ideal. Para a realização deste trabalho utilizou-se os métodos abaixo 

relacionados: 

Poligonais Abertas - no qual as estações topográficas estão dispostas segundo o eixo 

principal de desenvolvimento da caverna e as distâncias entre as estações devem ser 

controladas de acordo com o detalhamento desejado; 

Poligonais Fechadas - no qual as estações topográficas estão dispostas de forma que, 

quando interligadas, formarão uma poligonal fechada. Este método é utilizado para 

calcular o erro da topografia e avaliar qual será o grau de precisão; 

Irradiação - utilizado quando, a partir de uma estação topográfica central, irradiam-se 

visadas para as laterais de um conduto ou salão, sendo que não ocorre a continuação 

da topografia nestes pontos. 
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Correção das Distâncias 

A correção das distâncias é o primeiro passo para montar o esqueleto da planta baixa 

que é uma projeção plana, sendo assim, necessita que as distâncias medidas em 

terrenos inclinados sejam corrigidas para uma representação em plano.  

Para tanto utilizou-se uma calculadora científica, realizando os cálculos necessários 

para esta correção em campo, possibilitado a elaboração dos croquis com as 

distâncias reais. 

 

6.2  Etapa de Escritório 
Durante a etapa de escritório foram digitalizados os croquis e efetuados os cálculos 

espeleométricos. Para isto utilizou-se o software AutoCAD 2010. Através da inserção 

da imagem escaneada em escala inicia-se o processo de desenho.  

O cálculo espeleométrico é realizado pelo software AutoCAD. A cavidade inicia-se a 

partir do ponto zero, que é o local onde é possível formar um polígono fechado com 

paredes, teto e piso. Todos os parâmetros espeleométricos são medidos a partir desse 

ponto. Nele também são retiradas novas coordenadas que serão consideradas as 

coordenadas oficiais da caverna e constarão no croqui.   

A área é calculada através da junção dos contornos das paredes internas e linhas 

d’água. No caso de pilares reduz-se da área total da cavidade a área do pilar. Quando 

a cavidade possuir mais de um nível, a área total deverá ser calculada a partir da 

soma dos polígonos gerados em cada nível.  

O cálculo da projeção horizontal é a medição da extensão da cavidade através da 

planta, levando em consideração o eixo principal de desenvolvimento da cavidade, 

onde são traçados segmentos de reta que somados resultam no valor do PH. Não 

contempla os desníveis da caverna. 

O desnível é calculado através das informações levantadas em campo (diferença 

altimétrica entre as bases), sendo o desnível total obtido através de cálculos 

realizados pelo programa Speleoliti.  

O volume da cavidade é fruto da média das alturas dos condutos multiplicado pela 

área da mesma. Para que este cálculo seja o mais real possível é importante que as 

estações estejam bem distribuídas pela cavidade, levando-se em consideração as 

diferenças entre as alturas de teto. 

A conferência das medidas e “linha de trena” da topografia foi verificada através do 

software Speleoliti. Essa conferência consiste na digitalização da planilha topográfica 

preenchida em campo e posterior exportação da mesma para o software AutoCad. 
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Nessa segunda etapa, a linha de trena gerada pelo Speleoliti é sobreposta ao croqui 

escaneado, possibilitando a visualização de possíveis erros, os quais foram 

adequadamente corrigidos durante a digitalização dos croquis.  

O produto final foram mapas topográficos de detalhe, além dos dados espeleométricos 

de projeção horizontal, desnível, volume e área das cavidades estudadas. 

 

6.3  Mapeamento das Cavidades 
A prospecção espeleológica realizada na área do projeto PCH Antônio Dias apontou 

29 feições espeleológicas (cársticas/pseudocársticas) que foram topografadas. Quanto 

à denominação das cavidades, elas possuíam uma nomenclatura composta por letras 

e um sequenciamento numérico que foi definido durante os trabalhos de prospecção 

espeleológica. Entretanto, foi estabelecida uma nova nomenclatura (sinonímia) onde 

foi inserida as iniciais referentes ao nome da área onde as cavidades se encontram, 

Água Limpa (AL), e um posterior sequenciamento numérico.  

Após a finalização da topografia espeleológica e do levantamento geoespeleológico, 

as 29 feições identificadas na prospecção foram classificadas em cavernas (5), 

abrigos (6), abrigos sob rocha (2) e reentrâncias (16). As feições AL_001, AL_002, 

AL_007, AL_009 e AL_028 foram consideradas cavernas. Elas apresentam 

desenvolvimento linear maior que a altura da entrada. 

Portanto, para o estudo de análise de relevância foi considerado um conjunto de 5 

(cinco) cavidades. As informações a respeito do mapeamento e os dados 

espeleométricos de cada caverna são apresentadas na Tabela 1. As 24 feições serão 

melhor descritas no item 6.4 e a localização das cavidades e sua inserção na área de 

estudo são demonstradas na Figura 15. O croqui topográfico de cada cavidade pode 

ser verificado no Anexo 1.  

Tabela 1: Principais características das cavernas. 

N° PONTO SINONÍMIA UTM E UTM N ALT Precisão 
PH  
(m) 

ÁREA  
(m2) 

DESNÍVEL 
(m) 

VOLUME  
(m3) 

1 SPA 08 AL_001 730912 7829200 247 5D 5,98 13,48 0,28 8,22 

2 SPA 11 AL_002 731300 7829470 239 5D 11,57 76,51 2 72,68 

3 SPA 28 AL_007 730956 7829155 255 5D 6,45 6,12 0,68 3,3 

4 SUPRAM 2 AL_009 730969 7829218 242 5D 5,38 22,79 0,16 8,88 

5 S2_AL_034 AL_028 730340 7827617 319 5D 8,76 14,38 1,81 16,97 
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Figura 15: Mapa de localização das cavidades.
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6.4 Caracterização dos Abrigos e Reentrâncias 
Após a finalização da topografia espeleológica e do levantamento geoespeleológico, 

24 feições identificadas na prospecção foram classificadas em abrigos (6), abrigos sob 

rocha (2) e reentrâncias (16). As informações a respeito dessas feições cársticas 

identificadas são apresentadas na Tabela 2.  

Tabela 2: Características das feições cársticas/pseudocársticas. 

N° PONTO SINONÍMIA UTM E UTM N ALT TIPOLOGIA Precisão 
PH  
(m) 

ÁREA  
(m2) 

DESNÍVEL 
(m) 

VOLUME  
(m3) 

1 SPA 12 AL_003 731307 7829491 240 Reentrância 4D 1,69 6,18 0,35 2,84 

2 SPA 25 AL_004 731052 7829138 251 Reentrância 4D 3,93 17,48 0,68 14,15 

3 SPA 26 AL_005 731075 7829122 256 Reentrância 4D 2,86 4,33 1,08 2,77 

4 SPA 27 AL_006 730961 7829154 251 Reentrância 4D 2,81 5,99 0,37 4,25 

5 SUPRAM 1 AL_008 731288 7829459 245 Reentrância 4D 2,83 15,08 0,06 6,48 

6 S1_AL_006 AL_010 732171 7829459 244 Abrigo Sob Rocha 4D 0 0 0 0 

7 S1_AL_015 AL_011 731110 7829766 296 Reentrância 4D 1,67 4,78 0,06 3,25 

8 S1_AL_016 AL_012 731141 7829773 294 Reentrância 4D 1,79 7,88 1,17 7,48 

9 S1_AL_028 AL_013 730161 7827796 262 Abrigo 4D 0,99 1,94 0,21 4,17 

10 S1_AL_029 AL_014 730154 7827812 261 Abrigo 4D 1,34 1,34 0,36 3,29 

11 S1_AL_032 AL_015 732088 7829300 242 Abrigo 4D 0,92 4,9 0,36 14,16 

12 S1_AL_033 AL_016 732086 7829281 249 Abrigo Sob Rocha 4D 0 0 0 0 

13 S1_AL_038 AL_017 731260 7829302 228 Abrigo 4D 2,79 16,98 0,52 36,67 

14 S1_AL_039 AL_018 731176 7829182 232 Reentrância 4D 4,04 30,85 2,25 16,96 

15 S1_AL_045 AL_019 730184 7827729 267 Reentrância 4D 2,09 3,19 0,26 2,32 

16 S2_AL_008 AL_020 731576 7829902 250 Reentrância 4D 3,92 20,53 0 33,66 

17 S2_AL_010 AL_021 731422 7829837 263 Reentrância 4D 0,47 0,67 0,33 0,52 

18 S2_AL_014 AL_022 730866 7829166 248 Reentrância 4D 2,3 10,89 0 12,08 

19 S2_AL_017 AL_023 730797 7829383 351 Abrigo 4D 0,44 1,29 0 1,34 

20 S2_AL_025 AL_024 731469 7829303 298 Reentrância 4D 3,2 10,16 0,49 5,89 

21 S2_AL_026 AL_025 731486 7829229 334 Abrigo 4D 0,62 1,95 2,78 14,29 

22 S2_AL_027 AL_026 731492 7829199 353 Reentrância 4D 1,33 9,66 0,93 8,21 

23 S2_AL_033 AL_027 730416 7827617 352 Reentrância 4D 4,19 13,11 0,89 11,66 

24 S2_AL_035 AL_029 730440 7828026 331 Reentrância 4D 3,82 4,73 0,2 2,36 

 
 

As feições AL_013, AL_014, AL_015, AL_017, AL_023 e AL_025 foram consideradas 

abrigos, pois as dimensões da entrada são maiores que o desenvolvimento do 

conduto. Além disso, apresentam salão único reduzido e o teto pode variar de alto a 

mediano com características de abrigo (Figura 16). 
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As feições AL_003, AL_004, AL_005, AL_006, AL_008, AL_011, AL_012, AL_018, 

AL_019, AL_020, AL_021, AL_022, AL_024, AL_026, AL_027 e AL_029 foram 

consideradas como reentrâncias devido à suas pequenas dimensões. As entradas são 

menores, as paredes são estreitas e o desenvolvimento linear é reduzido (Figura 17). 

As feições AL_010 e AL_016 foram consideradas abrigos sob rocha, pois as paredes 

não permitem o “fechamento” de uma seção, ou polígono, entre o teto, paredes e piso 

(ponto zero) (Figura 18). 

 
Figura 16: Desenho esquemático da classificação de cavidade do tipo abrigo. 

 

 
Figura 17: Desenho esquemático da classificação de reentrância. 
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Figura 18: Desenho esquemático da classificação de abrigo sob rocha. 

 

As cavidades identificadas como abrigo, reentrância ou abrigo sob rocha não foram 

consideradas na análise de relevância, que prevê o estudo apenas das feições 

identificadas como cavernas. A caracterização detalhada dessas feições é 

apresentada no Anexo 2 e o croqui topográfico de cada cavidade pode ser encontrado 

no Anexo 1.  
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7 GEOESPELOGIA  

A descrição física e o estudo geológico dos espaços subterrâneos das cavernas são 

os objetivos da geoespeleologia. Um conjunto de disciplinas que permite estudar a 

origem e evolução das cavernas, a chamada espeleogênese. Para tanto as cavidades 

foram analisadas quanto à localização geomorfológica, hidrologia, geologia, depósitos 

sedimentares existentes. A descrição destas características dará subsídio para a 

valoração e a consequente classificação quanto ao grau de relevância. No Anexo 3 

podem ser visualizadas as fichas geoespeleológicas das cavernas analisadas. 

 
7.1  Metodologia 
Inicialmente foi feito o levantamento do contexto regional da área de estudo, uma 

caracterização preliminar da geologia, geomorfologia e hidrografia. Conforme o 

posicionamento geográfico, a área foi classificada quanto à unidade espeleológica e 

unidade geomorfológica a que pertence. Foi feita também uma busca por informações 

a respeito de cavidades naturais subterrâneas existentes no domínio espeleológico do 

local de estudo.  

Para análise geoespeleológica, diversos atributos devem ser avaliados. A 

geomorfologia da área de estudo foi descrita observando a inserção das cavidades na 

paisagem. O relevo acidentado pode ser classificado em baixa, média, alta vertente e 

topo, de acordo com a posição na encosta. Outros aspectos como a presença de 

escarpas rochosas, drenagens superficiais e inclinação da vertente também foram 

avaliados. A litologia onde as cavidades se inserem foi descrita com uma completa 

caracterização dos tipos de rocha aflorantes. As estruturas observadas, como fraturas, 

juntas de alívio e acamamento também foram descritos. As descontinuidades são 

importantes fatores que condicionam a percolação de água no interior do maciço 

rochoso. Além da possibilidade de intervir na gênese e desenvolvimento das cavernas. 

A morfologia leva em consideração o padrão planimétrico da cavidade, buscando 

correlação com dados estruturais e litológicos. Foi analisada a planta baixa, corte e 

perfil das cavernas relacionando sua forma com a gênese e evolução. 

A quantidade de água presente em cada cavidade também foi observada, com 

objetivo de determinar a dinâmica hidrológica. Feições como condensação, 

percolação, surgências e sumidouros são importantes no processo de formação das 

cavidades. Depósitos sedimentares podem ser divididos em químicos e detríticos. Os 

químicos são os espeleotemas que dão beleza cênica ao ambiente cavernícola. Foram 

descritos quanto a sua forma, diversidade e configuração. Os detríticos são 

sedimentos terrígenos depositados no piso, classificados quanto à granulometria e 

distribuição. Depósitos orgânicos como a serrapilheira foram brevemente descritos.  
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7.2 Inserção na Paisagem 
A área de estudo se encontra nas margens de um trecho do rio Piracicaba, que tem 

seu leito com aproximadamente 10m de largura em alguns pontos. No local ocorrem 

afloramentos de rochas de composição granítica, além de grande quantidade de 

fragmentos de grandes dimensões, abatidos e rolados. Na maior parte, o leito do rio é 

rochoso como um lajedo, e em alguns pontos ocorre acúmulo de sedimento arenoso. 

Em épocas chuvosas as águas enchem o leito e chegam a encobrir algumas feições 

que estão nas margens. 

 
Foto 1: Leito do rio Piracicaba na área de estudo com afloramentos nas margens, onde estão as 

feições espeleológicas identificadas. 

 
Foto 2: Leito do rio Piracicaba nas 
proximidades da caverna AL_002. 

 
Foto 3: Lajedo rochoso que é encoberto na 

época das chuvas, próximo a cavidade AL_009. 
 

Foram observadas feições como afloramentos, reentrâncias, abrigos, além das 

cavernas. Algumas destas feições se desenvolvem nos afloramento in situ, e outras se 

formaram a partir da sobreposição dos matacões nas vertentes. Ocorrem expressivos 

maciços com escarpas verticalizadas que formam desníveis de até 10 m de altura, 

porém a maioria tem entre 3 e 5 m de altura. Os afloramentos se destacam na 

encosta, sendo que envolta dos maciços a vegetação é densa.  
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Foto 4: Afloramento da cavidade AL_002, em 
escarpas de aproximadamente 5m de altura. 

 
Foto 5: Fragmentos de rocha de grandes 

dimensões abatidos e sobrepostos formam a 
cavidade AL_009. 

 

Todas as cavidades estão próximas da margem do rio e, apesar dos significativos 

desníveis localizados que podem ser observados nas escarpas dos maciços, a 

diferença altimétrica entre as entradas das cavernas é pequena. A caverna AL_0028 

apresenta a maior cota, com 319 m de altitude e a caverna AL_002 apresenta a menor 

cota, com 239 m de altitude. 

 
Figura 19: Mapa hipsométrico da área de estudo. 
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7.3  Litologia e Estruturas 
Todas as cavidades estudadas estão inseridas nas rochas do Complexo Mantiqueira. 

Na área afloram principalmente gnaisses ortoderivados e, subordinadamente, 

anfibolitos.  

O gnaisse tem coloração esbranquiçada a amarelada, com granulação média a 

grossa, sendo observados cristais de quartzo, feldspato, biotita e anfibólios em menor 

quantidade. A textura é foliada, dada pela orientação dos minerais máficos, de 

coloração escura. Ocorrem porções migmitizadas, onde há diferenciação de bandas 

leucocráticas e melanocráticas, com espessura milimétrica.  

Por vezes, as porções máficas formam bolsões métricos, onde pode ser 

individualizado o anfibolito. Também ocorrem bolsões de quartzo onde ocorre cristais 

bem formados de biotita. 

Em alguns pontos o gnaisse se encontra com alto grau de intemperismo, se 

apresentando bastante friável. São porções mais ricas em quartzo, onde a rocha se 

esfarela como areia. 

O anfibolito ocorre principalmente em blocos e matacões rolados. A cor é escura, 

quase preta, a granulação fina e a textura maciça. Devido ao tamanho dos graos não 

foi possível identificar a mineralogia. 

A foliação do gnaisse tem um trend geral com direção ENE-WSW, e mergulho 

mediano para NNW. Quanto ao fraturamento, este é discreto e subvertical. 

 
Foto 6: Gnaisse que aflora na cavidade AL_002. 

 
Foto 7: Gnaisse bastante intemperizado na 

cavidade AL_007. 
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Foto 8: Gnaisse com porção migmatizada na 

cavidade AL_002. 

 
Foto 9: Bolsão de quartzo com cristais de 

biotita na cavidade AL_028. 
 

 

7.4 Recursos Hídricos 
Foi avaliada a presença de corpos hídricos nas cavernas, além das águas de 

percolação e condensação, com o objetivo de determinar a dinâmica hidrológica. 

Todas as cavidades identificadas foram encontradas junto à margem do rio, a pouca 

distância da lâmina d’água. Tal fato evidência que a água fluvial foi um elemento 

fundamental na gênese das mesmas.  

Nas cavidades AL_002 e AL_028 ocorre fluxo de água intermitente ocasionado devido 

ao período chuvoso e a sua localização muito próxima a drenagem do rio Piracicaba. 

Ao fundo da cavidade AL_002 observa-se ainda gotejamento. 

No restante das cavidades não foi verificada nenhum tipo de feição hídrica. Ocorre 

apenas marcas das cheias que ocorrem em períodos chuvosos. 

 
Foto 10: Fluxo intermitente de água observado 

no interior da cavidade AL_028. 

 
Foto 11: Cavidade AL_009 sujeita a inundação 

em período chuvoso. 
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7.5  Depósitos sedimentares 
Os sedimentos podem registrar informações importantes a respeito do processo de 

formação e evolução dos espaços subterrâneos. Depósitos sedimentares podem ser 

detríticos ou químicos.  

Sedimentos detríticos são produtos da alteração de rocha pré-existente que sofreu 

transporte e posterior deposição. De acordo com a sua granulometria podem ser 

sedimentos finos, tamanho argila e/ou silte, sedimentos clásticos tamanho grânulos, 

seixos e/ou blocos e os fragmentos maiores são os matacões. Também podem ser 

classificados conforme sua natureza. Sedimentos autóctones foram formados dentro 

da cavidade e sedimentos alóctones foram formados fora da cavidade, mas sofreram 

transporte e deposição no interior.  

Os sedimentos químicos também são chamados espeleotemas. São formados por 

processos de dissolução da rocha encaixante da cavidade e precipitação deste 

material no teto, piso e paredes. Os tipos de espeleotemas podem variar de acordo 

com o modo ocorrência da água no ambiente subterrâneo. Águas circulantes como 

gotejamentos e percolação, podem formar espeleotemas do tipo pingente, cortina, 

coluna, escorrimento, microtravertinos. A água estagnada pode gerar principalmente 

algumas crostas. Já a exsudação ou condensação de água nas paredes e teto podem 

formar principalmente os coralóides. Os espeleotemas ornamentam o espaço 

subterrâneo e fornecem a beleza cênica das cavidades.  

Depósitos Clásticos 

No conjunto de cavidades analisado, entre os sedimentos detríticos predominam os 

grossos depositados no piso. Os sedimentos finos são compostos por areia e 

predominam apenas no interior da cavidade AL_007. Blocos e matacões ocorrem em 

toda a extensão das demais cavernas estudadas, que apresentam pequenas 

dimensões. Nas cavidades AL_002 e AL_009 grande parte do piso é formado por 

afloramento da rocha, com poucos sedimentos transportados. 

 
Foto 12: Sedimentos finos predominam no piso 

da cavidade AL_007. 

 
Foto 13: Piso da cavidade AL_001 coberto por 

seixos e blocos. 
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Foto 14: Piso da cavidade AL_002 formado por afloramento de rocha. 

 

Com relação à natureza dos sedimentos detríticos a maioria tem caráter alóctone, 

transportados pelo rio e depositados nas cavernas após a cheia. Nas entradas podem 

ocorrer expressivos matacões que podem ser autóctone e basculados do afloramento. 

Com relação ao grau de arredondamento os fragmentos são em maior parte 

subarredondados, indicando transporte até a deposição. 

Quanto aos sedimentos orgânicos, foram observados serrapilheira, que são restos de 

folhas e galhos de árvores depositados no piso das cavernas principalmente nas 

entradas. Foram observados também guanos de morcegos insetívoros e frugívoros 

nas cavidades AL_002 e AL_028, respectivamente, porém os indivíduos não foram 

avistados. 

 
Foto 15: Guano observado na cavidade AL_002. 

 
Foto 16: Piso da cavidade AL_028 coberto por 

serrapilheira. 
 

Em nenhuma das cavidades foi considerado que a sedimentação clástica apresenta 

valor científico. 

Depósitos Químicos 

Com relação aos sedimentos químicos, a maioria das cavidades não apresentou 

evidencias. Apenas na cavidade AL_028 foi observado espeleotema do tipo crosta 
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sobre um bloco ao final do conduto. A origem deste espeleotema pode estar associada 

ao fluxo de água que ocorre sazonalmente no interior da cavidade. 

 
Foto 17: Espeleotema do tipo crosta observado sobre bloco na cavidade AL_028. 

 

Não foi observada alta diversidade de tipos e processos de depósitos químicos em 

nenhuma das cavidades analisadas. 

 

7.6 Morfologia e Planimetria 
A avaliação da planta baixa revela as pequenas dimensões das cavernas do conjunto 

estudado. Entre as 5 cavernas analisadas, a cavidade com o maior valor de projeção 

horizontal foi a AL_002, com cerca de 12 m.  

O contorno da planta baixa das 5 cavernas analisadas foi classificado quanto ao seu 

padrão planimétrico, sendo encontrados padrões globulares e indefinido. 

O padrão planimétrico globular foi observado em quatro das cinco cavidades, 80% da 

amostra. Estas cavidades apresentam conduto único e seguindo orientação constante. 

Planos de fratura podem condicionar a formação do conduto e explicar o padrão 

regular de desenvolvimento. 

A caverna AL_028 apresentou padrão planimétrico considerado indefinido. A cavidade 

teve essa classificação devido a complexidade das formas observadas em planta 

baixa. As pequenas dimensões também dificultam o reconhecimento das formas. 

O grupo de cavernas analisadas apresenta entrada em escarpa rochosa com altura da 

boca variando de 1 m, na cavidade AL_001, até 3 m, como na cavidade AL_028, 

sendo que predominam entradas com aproximadamente 1 a 1,50 m de altura. Quanto 

a quantidade de bocas, 80% das 5 cavernas analisadas apresentou uma única entrada 

e em 20% ocorrem 3 entradas (AL_009).  
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Foto 18: Entrada da cavidade AL_007, com 

pouco mais de 1,5 m. 

 
Foto 19: Uma das entradas da cavidade AL_009. 

 

Todas as cavidades apresentam pequenas dimensões e apenas um nível de 

desenvolvimento. As cavidades apresentam paredes e teto irregulares, indicando a 

formação por erosão pela passagem constante de água.  

A análise da morfologia do ambiente cavernícola pode indicar os processos geradores 

dos espaços subterrâneos. Vestígios dos agentes erosivos que atuaram para o 

desenvolvimento das cavernas são chamados estruturas espeleogenéticas.  

As feições morfológicas observadas foram canalículo, clarabóia, pilar e patamar. 

Canalículos são feições bastante comuns, ocorrendo em 50% das cavidades 

analisadas, e podem aparecer na junção da parede com o piso, na parede e até no 

teto. Alguns condutos têm sua terminação na forma de canalículos, que são canais de 

pequenas dimensões que se desenvolvem para o interior da rocha. Estes canais 

transportam sedimentos finos da rocha para dentro das cavidades. 

As claraboias são aberturas no teto das cavidades, geradas por abatimento de parte 

da superfície do terreno. Essas aberturas facilitam a circulação de água pluvial e foram 

encontradas apenas na cavidade AL_028. 

 
Figura 20: Perfil esquemático indicando as feições morfológicas mais frequentes. 

 

O pilar é uma porção de rocha reliquiar que se estende do teto até o piso. São partes 

da rocha preservadas da erosão durante o desenvolvimento dos condutos e foi 

observado na caverna AL_002. Patamares são formados por desnível abrupto seguido 
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por superfície horizontalizada na parte superior. Essa diferença de nível gera alto 

gradiente hidráulico e consequente aumento da erosão. Foram observados patamares 

apenas na cavidade AL_002. 

 
Foto 20: Pilar observado na cavidade AL_002. 

 
Foto 21: Patamar observado na cavidade 

AL_002. 

 

7.7 Gênese das Cavidades 
Em rochas calcárias a dissolução é o principal processo de desenvolvimento dos 

espaços subterrâneos, devido a composição carbonática que é solúvel em água. No 

caso dos gnaisses, a composição das rochas não favorece o processo de dissolução, 

pois os minerais não são solúveis em água. 

Na área de estudo as cavernas estão às margens de um rio de volume considerável. 

O fluxo da água tem força suficiente para erodir de forma mecânica o gnaisse e dar 

origem a pequenas cavidades ao longo dos planos de foliação ou fratura da rocha. 

Neste caso, os processos erosivos são predominantes e atuam na gênese das 

cavernas. 

As estruturas geológicas são planos ou superfícies de fraqueza, onde a água tem 

maior facilidade em desagregar a rocha e formar espaços vazios. Vestígios dos 

agentes erosivos que atuaram para o desenvolvimento das cavernas são chamados 

estruturas espeleogenéticas. Marcas arredondadas nas laterais das paredes são 

associadas à constante passagem de água.  

Após o desenvolvimento pelo processo de erosão devido a intensa passagem de água 

através dos planos de descontinuidade, o processo de abatimento pode se instalar nas 

cavidades. Esse processo de abatimento amplia os condutos, pode ser condicionado 

principalmente pela quantidade de planos de descontinuidade, como fraturas e 

foliação. Essas cavidades apresentam grande quantidade de blocos e matacões 

abatidos principalmente na entrada. Em cavidades cujo piso é inclinado de forma 

concordante à vertente a remoção de sedimentos detríticos do interior para o meio 

externo é facilitada, ampliando os espaços subterrâneos. 

Relatório de Análise de Relevância Espeleológica - PCH Antônio Dias                       52 



 

Na área de estudo ocorrem ainda cavidades em depósito de tálus. Nesse tipo de 

depósito matacões decamétricos abatidos dos afloramentos, rolam nas vertentes e 

assentam nas encostas. Quando esses grandes fragmentos de rocha são depositados 

de forma sobreposta, os espaços vazios gerados entre eles formam cavernas. De 

forma geral, estas cavidades tem pequenas dimensões e o desenvolvimento dos 

condutos é limitado ao tamanho dos fragmentos sobrepostos. As cavidades AL_009 e 

AL_028 são formadas por depósito de tálus. 

 
Foto 22: Formas arredondadas nas paredes da 
caverna AL_002 são marcas da passagem da 

água. 

 
Foto 23: Caverna AL_028 formada no espaço 

vazio entre matacões sobrepostos. 
 

7.8 Estado de Conservação 
Neste item foram avaliadas as estruturas e os elementos da paisagem relativos à 

interferência antrópica que podem causar algum tipo de impacto nas cavidades. O 

entorno tem grande importância na conservação do ambiente subterrâneo e é uma 

área necessária para a preservação do sistema cavernícola. O interior das cavidades 

também foi avaliado na busca de vestígios de algum tipo de utilização do ambiente 

subterrâneo.  

O entorno da maioria das cavidades se encontra degradado, com vegetação 

descaracterizada de pequeno a médio porte. A proximidade da BR-381 e a grande 

quantidade de lixo trazido pelo rio Piracicaba podem estar contribuindo para o 

desequilíbrio do ambiente. 

A equipe de bioespeleologia, durante os trabalhos de coleta do período seco, 

observou na cavidade AL_002 vestígios de lixo e fogueira recentes.  
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Foto 24: Lixo identificado no interior da 

cavidade AL_009. 
 

Foto 25: Lixo observado no entorno da cavidade 
AL_007 . 

 
Foto 26: Fogueira recente e lixo no interior da 

cavidade AL_002. 

 
Foto 27: Lixo recente no interior da cavidade 

AL_002. 
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8 BIOESPELEOLOGIA 

Durante o estudo espeleológico deste projeto, verificamos a ocorrência de espécies 

troglóbias e também de espécies novas, que requisitaram estudos mais aprofundados 

sobre a real circunstância das mesmas e contexto ecológico. 

Desta forma, a apresentação deste estudo foi dividida em “Relevância” e suas 

diretrizes e atividades e “Coleta externa” também contendo diretrizes e atividades. 

 

8.1 Relevância Bioespeleológica 

O objetivo geral é apresentar os resultados do estudo bioespeleológico que serve 

como base para a análise de relevância de 05 cavidades identificadas na área de 

influência do empreendimento, situada no município de Antônio Dias, Minas Gerais. A 

elaboração deste estudo foi feita segundo os preceitos estabelecidos na legislação 

ambiental vigente, em especial o Decreto Federal nº 6.640/2008, que altera o Decreto 

Federal nº 99.556/1990 e a Instrução Normativa nº 2, de 20 de agosto de 2009. 

Bioespeleologia é a área da ciência que tem o objetivo de estudar organismos 

subterrâneos e suas interações com o ambiente. Os estudos formais em 

Bioespeleologia no país ainda se encontram carentes de atuação, com poucos 

recursos de investimento, assim limitados a algumas unidades de publicação por ano, 

o que resulta em pouco material para amparo e embasamento científico (FERREIRA, 

2004). Entretanto os estudos da fauna cavernícola brasileira são os mais expressivos 

dentre os países da américa latina (TRAJANO e BICHUETTE, 2006), o que constrói 

um quadro preocupante quanto a base para referências, levando a utilizar como 

referencial teórico trabalhos internacionais elaborados com faunas distintas em biomas 

singulares em relação aos do Brasil. 

É conhecida uma variedade de ambientes subterrâneos, que se sucedem desde a 

porção superficial do solo. Variam entre profundidade, tamanho, extensão e conexões. 

O meio Endógeno são pequenos espaços intersticiais no solo, pequenas fissuras e 

rachaduras, que ocorrem junto a rocha particulada (manto de alteração). É habitat de 

organismos de solo (edáficos) acessando de maneira ativa, escavando os sedimentos, 

fossoriais, ou percorrendo os micro-canalículos formados pelas falhas no manto 

(CULVER & PIPAN, 2009). De acordo com Culver & Pipan (2014) o Meio Subterrâneo 

Superficial (MSS) compreende espaços intermediários no solo, espaços de até 10cm, 

com maior calibre que o endógeno, resultantes de descontinuidades na rocha e 

ocorridos por fragmentação de rochas superficiais (Figura 21). Culver (2014) descreve 

também o ambiente Hypotelminoheic (ambiente superficial aquático), o qual mantém 

comunicação com os ambientes mais internos, realizando uma ‘transmissão’ de 
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nutrientes e organismos. Há registros de organismos cavernícolas nestes ambientes, o 

que remete a consideração de um sistema interligado e que se comunica, tanto a nível 

aquático quanto terrestre (Figura 22). O Epicarste (também conhecida como zona 

subcutânea terrestre) compreende o leito rochoso diretamente sob a superfície ou sob 

o solo (quando presente) ou exposto na superfície. Porosidade e permeabilidade são 

superiores próximo da superfície do que em profundidade. São compostos de lacunas 

geradas pela dissolução da rocha, e armazenam a água pluvial que por infiltração 

atinge o ambiente, esta água permanece armazenada enquanto escoa para porções 

mais profundas da rocha (WILLIAMS, 2008). O meio Hipógeo compreende as grandes 

lacunas sob a região Epicárstica, resultantes deste processo de dissolução e 

intemperismo na rocha, são denominadas macro-cavernas ou simplesmente cavernas, 

que foram os primeiros acessos utilizados para interagir com o meio subterrâneo 

(SENDRA et al., 2014). 

 
Figura 21: Esquema de localização dos ambientes subterrâneos superficiais: Hypotelminorheic, 

MSS, Epicarste e Hipógeo (cavidades). Adaptado de Sendra et al., 2014. 
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Figura 22: Esquema de transmissão de água, nutrientes e organismos vivos dentro do sistema 

cárstico. Adaptado de Sendra et al., 2014. 
 

A presença e distribuição da fauna subterrânea no ambiente subterrâneo são 

condicionadas por fatores ambientais como umidade, temperatura e luminosidade, 

além da morfologia dos condutos e dimensão das cavernas (CULVER, 1982). Devido 

a variação destes fatores, é possível dividir as cavidades naturais (macro-cavidades) 

em três zonas ambientais distintas: ‘zona de entrada - eufótica’ (está mais exposta às 

variações externas de fatores ambientais e recebe influência direta de luz solar), ‘zona 

de penumbra - disfótica’ (a incidência de luz ocorre de forma indireta, as flutuações de 

temperatura e umidade são menores quando comparadas às zonas de entrada), ‘zona 

afótica’ (a variação da amplitude térmica é bem menor e a ausência de luz impede o 

desenvolvimento de organismos fotossintetizantes) (CULVER, 2005). 

Em porções afóticas de cavidades naturais, onde ocorre ausência de luminosidade, o 

desenvolvimento de organismos fotossintetizantes é limitado, sendo a produtividade 

primária restrita a organismos quimiossintetizantes (POULSON, 2005). Desta forma, 

os recursos tróficos presentes no interior das cavernas são provenientes do aporte de 

materiais externos, sendo uma teia trófica detritívora (HUPPOP, 2005). Este aporte 

pode ocorrer por intermédio da água que percola em sulcos, por rios subterrâneos, 

enxurradas, vento ou fezes de animais que adentram o ambiente cavernícola como, 

por exemplo, morcegos (FERREIRA & MARTINS 1999, SILVA et al., 2005). Outro tipo 

de aporte energético são raízes de vegetação externa, que se desenvolvem entre os 

sulcos da cavidade e podem chegar até seu interior (SOUZA-SILVA et al., 2003). 
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Devido a esta estratificação de zonas há uma diferença na ocorrência de organismos 

cavernícolas. Os indivíduos que possuem maior tolerância à luz podem ser mais 

encontrados nas zonas próximas à entrada, já organismos com maior sensibilidade à 

luz podem ser encontrados em locais mais profundos (CULVER & PIPAN, 2009). 

De acordo com Holsinger e Culver (1988), é possível classificar ecologicamente os 

organismos cavernícolas em três grupos: trogloxenos, troglófilos e troglóbios. Os 

troglóxenos são aqueles que vivem em ambientes subterrâneos, mas que 

obrigatoriamente têm que sair em algum momento de seu ciclo de vida para se 

alimentar ou reproduzir. São importantes importadores de energia para o meio 

cavernícola, podendo ser encontradas numerosas populações em regiões bem 

distantes das entradas das cavernas. Os troglófilos são aqueles que podem completar 

seu ciclo de vida tanto em ambientes hipógeos quanto epígeos, podendo formar 

comunidades em ambos ambientes sem necessidade de interação entre as mesmas. 

Podem possuir adaptações de seus órgãos para órgãos sensoriais, que os auxiliam 

em ambiente pouco ou sem iluminação (CULVER, 2005; CULVER, 2009). Já os 

troglóbios são seres restritos aos ambientes subterrâneos, com especializações a este 

ambiente, geralmente com redução oftálmica e aprimoramento de aparatos sensoriais 

como antenas, cerdas corporais, cercos e pernas alongadas (HOWARTH, 1983; 

CULVER, 2005; CULVER, 2009). 

Dentre a morfologia dos indivíduos cavernícolas Ferreira (2013) menciona os 

Epigeomórficos, Endogeomórficos, Hipógeomórficos e os Ambimórficos. Os 

epigeomórficos estão associados ao meio epígeo, em sua maioria, e são 

caracterizados por: presença de pigmentação corporal basicamente como forma de 

proteção contra a radiação solar, porém atuam como camuflagem, estratégias de 

atração sexual, aposematismo (afugentamento de predadores), etc., e presença de 

estruturas oculares bem desenvolvidas, uma vez que a luz é uma importante pressão 

seletiva em ambientes epígeos. Os endogeomórficos estão associados ao meio 

intersticial da superfície e o meio hipógeo, sendo eles o endógeno e o MSS e suas 

variações, possuem redução de pigmentação corporal e dos órgãos visuais, uma vez 

que há baixa incidência ou mesmo completa ausência de luz nestes ambientes, torna 

desnecessário a manutenção destas estruturas que conferem vantagens em 

ambientes iluminados. Em contrapartida, devido ao espaço reduzido que estes 

indivíduos habitam, não é comum a ocorrência de alongamentos de membros 

locomotores e ou táteis. Os hipogeomórficos por sua vez se qualificam como 

indivíduos totalmente especializados para o ambiente das macro-cavidades ou 

hipógeo, apresentando redução ou ausência completa na pigmentação corporal e 

redução ou ausência de órgãos visuais. Tais ocorrências se devem pela ausência de 

luz nestes ambientes, o que torna desnecessário a manutenção destes atributos que 
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conferem vantagens em ambientes iluminados. Em contra partida, desenvolvem 

alongamentos de apêndices sensitivos tais como, antenas, tricobotrias, cercos e 

flagelos, alongamentos de membros locomotores e adaptação dos mesmos para uso 

como sensores táteis ao ambiente. Por fim, há os indivíduos ambimórficos, que 

possuem uma mescla destes atributos. Na Figura 23 pode ser observado um esquema 

conectando o habitat com a morfologia e a condição ecológica dos organismos 

terrestres. 

 
Figura 23: Esquema gráfico correlacionando habitats continentais, com indivíduos considerando 

categoria ecológica-evolutiva associada a morfologia frequentemente encontrada. Fonte: adaptado 
de Ferreira, 2013. 

 

A legislação brasileira, de acordo com a Resolução CONAMA. N.º 347/04, Decreto de 

lei 6.640/08 e Instrução Normativa nº 2, MMA/09, determina critérios para o 

licenciamento ambiental de empreendimentos que possam impactar ou degradar o 

patrimônio espeleológico ou sua área de influência. Assim sendo, os estudos 

bioespeleológicos exigidos dentro do processo de licenciamento devem visar garantir 

o entendimento e manutenção das condições ambientais das cavidades e seu entorno 

de modo a sustentar o equilíbrio dos ecossistemas cavernícolas. 

 

8.1.1 Metodologia 

8.1.1.1 Coleta de dados 

Conforme as determinações da Instrução Normativa nº 2 do Decreto de lei 6.640/08, 

os levantamentos de fauna ocorreram em duas campanhas, seca e chuvosa, divididas 

em 2 etapas, realizadas entre o período de 26 de março de 2015 a 01 de abril de 
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2015, referente as coletas da estação úmida. Já as coletas referentes à estação seca 

foram realizadas em 18 de julho de 2015 (Tabela 3). 

Tabela 3: Cronograma das atividades em campo. 
Campanha de Campo – Coleta Bioespeleológica 

  Dia Cavidade 

1ª Campanha                   
Período Úmido 

26/03/2015 AL_001, AL_002. 

27/03/2015 AL_007, AL_028 

01/04/2015 AL_009 

2ª Campanha                   
Período Seco 18/07/2015 AL_001, AL_002, AL_007, AL_009 e AL_028. 

 

Para o levantamento dos invertebrados foi utilizado o método de coleta manual 

(FERREIRA, 2004) que envolve a busca na maior diversidade possível de ambientes 

encontrados no interior da gruta (por exemplo, substrato rochoso, banco de sedimento, 

depósitos de guano, detritos vegetais, raízes) nos quais os organismos foram 

capturados manualmente, com o auxílio de pincel e pinças. Os indivíduos coletados 

foram acondicionados em frascos contendo álcool 70%. O tempo de coleta foi 

proporcional ao tamanho das cavidades e ao seu grau de complexidade, sendo toda a 

área da cavidade explorada e contemplando os tipos de recursos tróficos. 

 
Foto 28: Atividade de coleta ativa no interior da cavidade.  

Fonte: Spelayon, 2015. 
 

Para a amostragem da quirópterofauna, foi definido como método de coleta a busca 

ativa, com utilização de puçá para as capturas. Desta forma, as inspeções foram 

realizadas durante o período diurno, sendo visitada mais de uma caverna a cada dia 

de levantamento. O esforço de captura empregado (tempo de utilização do puçá) 

variou conforme alguns aspectos como:  

(i) presença ou ausência dos animais na cavidade;  

(ii) número de espécies observadas;  
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(iii) abundância dos indivíduos encontrados e 

(iv) ao sucesso de captura. 

O levantamento da anurofauna foi realizado com base em duas metodologias 

amplamente utilizadas, descritas em Heyer et al. (1994). De acordo com o método de 

censo por encontros visuais, realiza-se uma busca ativa por ninhos de espuma, 

girinos, jovens e adultos em todos os microambientes potencialmente ocupados por 

esses animais dentro de cavidades naturais. Tal metodologia foi aplicada durante a 

permanência no interior da cavidade, nos microambientes que ainda possuíam 

recursos hídricos e em toda a cavidade. 

A segunda metodologia utilizada, denominada de método das transecções auditivas 

(Audio Strip Transect – AST), é para a realização do registro das espécies em 

atividade de vocalização. A nomenclatura e a classificação das espécies serão 

baseadas em Frost et al., 2006 e Faivovich et al., 2005. 

A amostragem de répteis foi realizada através da metodologia de procura ativa dos 

animais, sendo que as cavidades foram percorridas de forma sistemática em toda a 

sua extensão. 

Para caracterização biofísica do ambiente cavernícola foram realizadas anotações 

referentes às condições de luminosidade, substratos orgânicos, presença de água e 

por fim qualquer outra informação relevante a sobrevivência dos organismos 

cavernícolas. Todas estas informações foram registradas sistematicamente em fichas 

em campo. Quanto à luminosidade, foram utilizados os seguintes parâmetros de 

distinção: eufótica (incidência direta de luz solar), disfótica (incidência indireta de luz 

solar) e afótica (completa ausência de luz solar). Os substratos orgânicos foram 

subdivididos em sete categorias: material vegetal, detrito orgânico, fezes, bolota de 

regurgitação, raízes, guano e carcaça. 

 

8.1.1.2 Atividades de laboratório e identificação 

Todos os indivíduos coletados foram classificados em laboratório de acordo com o 

menor grau taxonômico possível, com o auxílio de chaves para características 

morfológicas e uso de estereomicroscópios (Stemi DV-4 Zeiss e Trinocular Opticam). 

Quando necessário, os exemplares foram enviados para especialistas listados na 

Tabela 4. As instituições depositárias dos materiais biológicos foram: 

Laboratório Especial de Coleções Zoológicas Instituto Butantan. Av. Vital Brasil, 

1500. São Paulo, SP, Brasil. CEP: 05.503-900. 
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Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas – Laboratório de 

Zoologia e de Paleontologia. - Prédio 24. Av. Dom José Gaspar, 500 - Coração 

Eucarístico - Belo Horizonte – MG, Brasil. CEP: 30535-901. 

Universidade de São Paulo – USP - Departamento de Zoologia. Rua do Matão, 

Travessa 14, 321. São Paulo – SP, Brasil. CEP: 05.508-900. 

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB - Laboratório de Sistemática de 

Collembola e Conservação Departamento de Biologia, Centro de Ciências Biológicas e 

Sociais Aplicadas - Campus V. Av. Horácio Trajano s/n, Cristo Redentor. João Pessoa, 

PB, Brasil. CEP: 58.070-450. 

Universidade Federal de Lavras - UFLA – Laboratório de Ecologia de Sistemas 

Subterrâneos – Setor de Zoologia/Departamento de Biologia – Campus Universitário - 

Lavras - Minas Gerais/Brasil. CEP: 37.200-000. 

Universidade Federal de São Carlos - Laboratório de Estudos Subterrâneos, 

Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva – DEBE– UFSCar Via Washington Luiz 

Km 235. CEP 13565-905. São Carlos - SP - Brasil Caixa Postal 676. 

Tabela 4: Especialistas consultados para identificação dos organismos cavernícolas. 
Grupo Taxonomista Instituição 

Acari Leopoldo Bernardi UFLA 

Araneae Antônio Brescovit Butantan 

Collembola Douglas Zeppellini UEPB 

Isopoda Camile Sorbo Fernandes UFSCAR 

Miriapodas João Paulo Barbosa Butantan 

 

A identificação e classificação de espécies possivelmente troglóbias foi feita com base 

nas características morfológicas, doravante denominadas como troglomorfismos. 

Dentre elas, a despigmentação melânica, os alongamentos dos apêndices e a redução 

ou ausência de estruturas oftálmicas são as mais comuns e são denominadas 

troglomorfismos clássicos (CULVER & WHITE, 2005). Outras modificações 

morfológicas, fisiológicas e comportamentais também podem ser observadas entre os 

troglóbios obrigatórios, como por exemplo, melhoria dos sistemas de orientação não 

visual, procura de alimento, comunicação e a adaptação à disponibilidade limitada de 

recursos alimentares (CULVER & WHITE, 2005; KLAUS et al., 2013). Diversas 

hipóteses tentam explicar o surgimento de organismos troglóbios como, por exemplo, 

seleção natural, seleção neutra, dispersão, vicariância. Até regressão evolutiva 

durante o processo de evolução das espécies tem sido proposta, mas estes estudos 

ainda estão longe de chegar a uma conclusão definitiva e consensual (FERREIRA, 

2004; CULVER & PIPAN, 2010). 
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Infelizmente, principalmente entre as regiões tropicais, o conhecimento sobre a fauna 

e evolução das espécies tanto cavernícolas como pertencentes ao meio externo ainda 

é incipiente, tornando a classificação de um troglóbio (somente com base em sua 

morfologia) um método impreciso. Uma vez que os caracteres troglomórficos são 

utilizados em comparação com os caracteres morfológicos encontrados nos parentes 

filogenéticos mais próximos que habitam o meio epígeno e é possível que esses 

organismos apresentem características similares às dos troglóbios ou, ao contrário, 

organismos troglóbios podem não apresentar troglomorfismos clássicos evidentes 

(FERREIRA, 2004). 

 

8.1.1.3 Análises Estatísticas 

Riqueza 

A análise de riqueza de espécies foi obtida contabilizando o número total de 

morfoespécies de vertebrados e invertebrados coletados em cada cavidade. Os dados 

dos indivíduos observados somente foram considerados para os vertebrados e para os 

invertebrados com tamanho corporal maior que 1 cm, visto que a identificação a “olho 

nu” de invertebrados se torna muita falha em indivíduos menores de 1 cm. Táxons 

representados somente por indivíduos jovens, cuja identificação não pôde ser precisa, 

foram apenas contabilizados, isto quando não ocorreu a presença de indivíduos 

adultos na mesma cavidade, para evitar que o valor fosse superestimado. Entretanto, 

houve exceções nas quais a identificação foi possível até certo nível taxonômico, 

mesmo com indivíduos imaturos. Nesses casos os indivíduos foram morfotipados e 

considerados na análise de riqueza. Valores de média e desvio-padrão foram 

utilizados para classificar a riqueza em alta, média ou baixa, conforme formulas 

presentes nas Figura 24 e Figura 25. Onde cavidades cuja riqueza esteja acima do 

cálculo “média + desvio padrão” foram classificadas como “alta” no atributo de “riqueza 

de espécies”, cavidades cuja riqueza de espécies esteja abaixo do cálculo “média - 

desvio padrão” foram classificadas como “baixa” no atributo de “riquezas de espécies” 

e cavidades cujo valor da riqueza esteve dentro da amplitude “média – desvio padrão” 

e “média + desvio padrão” foram classificadas como “média” no atributo de “riqueza de 

espécies”.  

Relatório de Análise de Relevância Espeleológica - PCH Antônio Dias                       63 



 

 

 

 
Figura 24: Fórmula da média de riqueza. 

Legenda: 

M = média; 

X = valor de riqueza em cada cavidade; 

N = número total de cavidades contabilizadas. 

 

 
Figura 25: Fórmula do desvio padrão da 

riqueza. 

Legenda: 

D = desvio padrão; 

X = riqueza da cavidade; 

M = média das riquezas (X); 

N = número de cavidades contabilizados. 

 

Em concordância com o Art. 16, parágrafos 5º e 6º da Instrução Normativa 02/2009, as 

análises de riqueza apresentadas neste relatório foram calculadas em conjunto com os 

resultados de riqueza obtidos nos levantamentos dos projetos: PCH Senhora do Porto 

e PCH Dores de Guanhães. Diante da inexistência de dados bioespeleológicos 

publicados para a região que pudessem ser considerados a nível local, os cálculos de 

riqueza foram realizados utilizando-se dados de cavidades de mesmo litologia porém 

sob enfoque regional, conforme determinado no parágrafo 5º do Art. 16 da IN 02/2009. 

Ambos trabalhos são de responsabilidade da Guanhães Energia e foram considerado 

como amostra regional. Os dados referentes a estes projetos mencionados 

encontram-se disponíveis nos respectivos relatórios de cada projeto. 

 

Abundância Relativa 

A abundância relativa foi realizada considerando espécies de vertebrados e de 

invertebrados com adultos de tamanho corporal igual ou maior que 1 cm, excluindo os 

apêndices (Instrução Normativa nº 2, MMA/09). Apenas foram consideradas na 

definição de tamanho corporal as estruturas: cabeça, tórax (ou cefalotórax) e 

abdômen, excluindo todos os apêndices como: antenas, pernas, cercos e asas, assim 

reduzindo erros de identificação in situ durante a contagem dos organismos. Utilizando 

os números de indivíduos encontrados durante as observações de campo e 

identificações do material coletado. Assim, com esse resultado, calculou-se a média 

das abundâncias de cada morfótipo e o desvio padrão, sendo considerado como 

relevante, a população que atingiu ou ultrapassou o somatório da média e desvio 

padrão. Os resultados foram obtidos partir da fórmula Ab (%) = n x 100 / N, onde Ab 

(%) é a porcentagem de populações com abundância acentuada na cavidade, “n” é o 
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número de indivíduos das populações com abundância acentuada e “N” sendo o total 

de indivíduos contabilizados na cavidade. 

Devido à impossibilidade de se definir quais organismos utilizam a cavidade 

sistematicamente ou apenas para completar um ciclo de seu desenvolvimento, 

separando-os dos indivíduos acidentais, não foi considerada a ocorrência de 

organismos acidentais, ou seja, aqueles que tiveram somente uma única ocorrência. 

Desta maneira estes organismos com apenas uma ocorrência, são qualificados com 

abundância alta. 

Para determinar a proporção de cavidades com alta abundância, foram utilizadas as 

orientações descriminadas na Instrução Normativa № 02 do Ministério do Meio 

Ambiente, de 20 de agosto de 2009 (MMA, 2009), determinando que: todas as 

cavidades que apresentarem ao menos 30% das espécies com alta abundância seja 

classificada como de “Alta”, cavidades com 10% a 20% das espécies de alta 

abundância sejam consideradas de “Média” e cavidades com menos de 10% de 

espécies abundantes seja considerada de “Baixa”. Devido a um equívoco presente na 

IN 02/2009 não estão contemplados os valores na faixa de 21% a 29%. Entretanto 

neste trabalho esta faixa foi inclusa na classificação de “Média”, permanecendo então 

a faixa de 10% a 29% para esta classificação. Em concordância com o Art. 16, 

parágrafos 5º e 6º da Instrução Normativa 02/2009, as análises de abundância 

apresentadas neste relatório foram calculadas em conjunto com os resultados de 

abundância obtidos nos levantamentos dos projetos: PCH Senhora do Porto e PCH 

Dores de Guanhães. Diante da inexistência de dados bioespeleológicos publicados 

para a região que pudessem ser considerados a nível local, os cálculos de riqueza 

foram realizados utilizando-se dados de cavidades de mesmo litologia, porém sob 

enfoque regional, conforme determinado no parágrafo 5º do Art. 16 da IN 02/2009. 

Ambos trabalhos são de responsabilidade da Guanhães Energia e foram considerados 

como amostra regional. Os dados referentes a estes projetos mencionados 

encontram-se disponíveis nos respectivos relatórios de cada projeto. 

 

Similaridade 

Os índices de similaridade são calculados com o objetivo de se avaliar o quanto duas 

comunidades têm em comum, em termos de espécies encontradas. 

Esta análise é utilizada para verificar a formação de grupos de espécies dentro de uma 

comunidade ou entre comunidades. A análise é apresentada por uma forma gráfica 

denominada dendrograma. 
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As análises de similaridade aqui apresentadas foram determinadas a partir da análise 

de Clustering, considerando morfoespécies pela cavidade de ocorrência. Foi utilizada 

a ferramenta PAST 3.07 (HAMMER, 2001). Pelo método hierárquico aglomerativo 

UPGM. – distância média não ponderada, com o índice de similaridade de Jaccard. 

Devido a falta de registros de projetos na proximidade da área apenas os dados das 

cinco cavidades do projeto foram consideradas na amostra local. Foi considerado 

neste cálculo os dados dos projetos, PCH Senhora do Porto e PCH Dores de 

Guanhães, para construir a amostra regional. 

 

Substratos Orgânicos 

Conforme orientação da Instrução Normativa № 02 do Ministério do Meio Ambiente, de 

20 de agosto de 2009 (MMA, 2009), os substratos orgânicos encontrados dentro das 

cavidades inventariadas foram quantificados e classificados em sete tipos: “Material 

vegetal”, “Detritos”, “Raízes”, “Guano”, “Carcaças”, “Fezes de vertebrados não 

voadores” e “Bolotas de regurgitação”. Para classificação das cavidades de acordo 

com esse atributo, foi utilizado o critério: cavidades que apresentaram ao menos 

quatro dos sete substratos orgânicos listados a cima foram consideradas como 

cavidades com alta diversidade de substratos orgânicos; e cavidades que 

apresentaram menos de quatro substratos orgânicos foram consideradas como de 

baixa diversidade de substratos orgânicos. 

 

Zonação Fótica 

A compartimentação da cavidade em porções menores foi realizada para possibilitar 

maiores informações ecológicas dos organismos coletados. A primeira destas 

compartimentações foi à divisão por zonação fótica. Sendo possível 3 áreas: Entrada, 

Penumbra (disfótica) e Afótica. 

Para determinar estas porções um integrante da equipe adentra a cavidade e avalia a 

incidência de luz no ponto onde este se encontra Não foi utilizado luxímetro, uma vez 

que em pontos de penumbra (sem incidência direta de luz) o mesmo apresenta 

nenhum registro de luz, uma falha que levaria a registrar pontos de penumbra como 

porções afóticas. Estas avaliações foram realizadas em ambas as visitas à cavidade, 

no intuito de minimizar as variações ocasionadas por período do dia, estação do ano e 

condições meteorológicas do dia. 
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Troglóbios e Troglomorfismos 

Foram considerados neste estudo como característica de troglomorfismo, caracteres 

de alteração morfológica já apresentados pela ciência como resultado de pressões 

ambientais seletivas ao meio subterrâneo. Dentre elas, a despigmentação melânica, 

os alongamentos dos apêndices e a redução ou ausência de estruturas oftálmicas são 

as mais comuns e são denominadas troglomorfismos clássicos (CULVER & WHITE, 

2012). Outras modificações morfológicas, fisiológicas e comportamentais também 

podem ser observadas entre os troglóbios, como por exemplo, melhoria dos sistemas 

de orientação não visual, procura de alimento, comunicação e a adaptação à 

disponibilidade limitada de recursos alimentares (CULVER & WHITE, 2012; KLAUS et 

al., 2013). No entanto tais características não foram abordadas neste estudo por 

carência de recursos e tempo necessários para tal aprofundamento nesta definição. 

Diversas hipóteses tentam explicar o surgimento de organismos troglóbios como, por 

exemplo, seleção natural, seleção neutra, dispersão, vicariância até regressão 

evolutiva durante o processo de evolução das espécies têm sido proposta, mas estes 

estudos ainda estão longe de chegar a uma conclusão definitiva e consensual 

(FERREIRA, 2004; CULVER & PIPAN, 2009a). 

Infelizmente, principalmente entre as regiões tropicais, o conhecimento sobre a fauna 

e evolução das espécies tanto cavernícolas como pertencentes ao meio externo ainda 

é incipiente, tornando a classificação de um troglóbio (somente com base em sua 

morfologia) um método impreciso, uma vez que, os caracteres troglomórficos são 

utilizados em comparação com os caracteres morfológicos encontrados nos parentes 

filogenéticos mais próximos que habitam o meio epígeno e é possível que esses 

organismos possam apresentar características similares às dos troglóbios ou, ao 

contrário, organismos troglóbios possam não apresentar troglomorfismos clássicos 

evidentes (FERREIRA, 2004). Dessa forma é estritamente necessário o apoio de 

especialista. 

Portanto toda a classificação de “organismo troglóbio” apresentado neste estudo é 

passível de alteração, uma vez que estudos minuciosos futuros poderão responder 

melhor estas classificações. 

 

Raridade 

O valor que se atribui ao raro não é muito diferente do conceito econômico de “bem 

escasso” (SOULÉ, 1986). Entretanto, para a Biologia da conservação, o conceito de 

raridade é apenas útil na medida em que se forneça uma aproximação do grau de 

vulnerabilidade ou ameaça da espécie a processos de extinção (SOULÉ, 1986; 

Relatório de Análise de Relevância Espeleológica - PCH Antônio Dias                       67 



 

ARITA, 1993). Desta forma, o conceito de raridade considerado, unicamente, pela 

extensão da distribuição geográfica, é insípido, pois, uma espécie pode ter uma 

distribuição mundial confinada a uma área restrita e ser bastante abundante e plástica 

no que concerne a utilização do seu habitat. Rabinowitz (1981) esquematiza sete 

combinações de formas de raridade em função da extensão da distribuição geográfica 

(restrita, alargada), dimensão da população (pequena, grande) e especificidade no uso 

do habitat (especialista, generalista). 

Entretanto para determinar a raridade de uma espécie é necessário o conhecimento 

da espécie e diretamente sua distribuição. Uma espécie pouco conhecida ou ainda 

não descrita estará diretamente definida por pouca distribuição ou distribuição restrita. 

Assim, será dada como rara. O Brasil com sua grande extensão territorial e variedade 

de biomas, é considerado o país com maior diversidade de invertebrados do mundo 

(RAFAEL et al, 2012). Os estudos sobre entomofauna no Brasil vêm desde o período 

colonial, entretanto algumas ordens de invertebrados jamais tiveram pesquisadores 

brasileiros as pesquisando e outras ordens apenas começaram a serem pesquisadas 

recentemente (RAFAEL et al., 2012). Como todos estes fatos, definir a identidade de 

organismos invertebrados ainda é precário e logo determinar a distribuição destes fica 

limitado a poucos estudos e restritos a algumas regiões do país. 

De acordo com a IN 02 de 2009 a determinação de espécie rara é dada por: 

“Ocorrência de organismos representantes de espécies cavernícolas não troglóbias 

com distribuição geográfica restrita e pouco abundante.” 

No presente estudo foi considerado como organismo raro indivíduos sinalizados pelos 

especialistas com descrição formal já realizada ou em processo de descrição 

avançado. Visto que estes organismos ainda não descritos não constam em listas 

vermelhas federais ou estatuais. 

 

Troglóbios raros 

Segundo a IN 02 de 2009, é determinado como troglóbio raro: 

“Espécie troglóbia que apresente número reduzido de indivíduos, ou de distribuição 

geográfica restrita.” 

A classificação dos organismos troglóbios neste requisito é realizada de maneira mais 

simplificada, quando este já se encontra descrito formalmente, onde assim sabe-se 

com certo nível de confiança os registros de distribuição geográfica, e assim 

consequentemente, pode-se analisar a sua restrição.  
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Entretanto o quadro se complica em relação aos organismos troglóbios ainda não 

descritos formalmente pela ciência, onde apenas sob a alcunha de morfótipos, 

frequentemente não se tem a real clareza de sua distribuição. Tornando assim esta 

determinação necessária de pareamento com os demais organismos ainda não 

descritos do mesmo grupo para verificar sua ocorrência em demais localidades.  

Em detrimento destas dificuldades para determinar a real raridade de um organismo 

troglóbio em 2011 o Instituto do Carste realizou um workshop para tratar sobre este 

complexo tema. Deste evento resultou um documento onde foram apresentadas 

algumas resoluções para nortear esta classificação. Foi determinado que: 

“(...)deve ser considerada rara a espécie troglóbia com um exemplar por cavidade 

amostrada, não importando o número de cavidades em que ocorra, 

independentemente da distribuição geográfica. No entanto, é esperada a tendência de 

abundância ser maior que um indivíduo por cavidade quanto maior o número de 

cavidades amostradas, descaracterizando a raridade.” 

Desta forma organismos com poucos registros necessitam de maior esforço em coleta 

para certificar sobre esta pequena população, que lhe conferiria o grau de troglóbio 

raro. 

Outro ponto abordado no Workshop Troglóbios Raros (2011, Inst. do Carste) referente 

à abundância destes organismos troglóbios:  

“Levando em consideração o atributo de distribuição geográfica, foi sugerido que 

espécie troglóbia encontrada em até três cavidades seja considerada rara. Caso seja 

encontrada em mais de três cavidades, sendo estas inseridas em um sistema 

subterrâneo contínuo em um raio de 500 m, também deve entrar no status de troglóbio 

raro, pois existe comunicação viável entre os canalículos.” 

Desta forma foi tomado tais diretrizes, onde um troglóbio registrado em até 3 

cavidades, ou que, as cavidades onde este fora registrado estejam em um raio de 500 

m, fica classificado como “troglóbio raro”. Logo troglóbios registrados em mais de três 

cavidades, cuja a localização destas esteja além dos 500 m de raio entre si, não fica 

classificado como “troglóbio raro”.  

Tais determinações são muito similares a possíveis determinações de endemismo, 

uma vez que a métrica não está bem determinada na atual IN 02/2009. Assim sem a 

diretriz para avaliar endemismo sob enfoque da unidade geomorfológica ou unidade 

espeleológica até mesmo à nível do território nacional, neste presente trabalho 

considerou-se como endêmico o organismo que respondesse a esta distribuição 

supracitada. Determinações estas que também confere o grau de raridade, portanto 

neste presente trabalho todo organismo troglóbio endêmico é raro. 
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As distribuições dos organismos troglóbios fora da área do empreendimento são 

coletadas junto aos especialistas, visto seu conhecimento profundo no grupo em 

questão, e informações do banco de dados na coleção zoológica de referência. 

 

Vertebrados 

Conforme determinado na IN 02 de 2009, é considerado como atributos para 

configurar “espécie com função ecológica importante”: 

“Presença de populações estabelecidas de espécies com função ecológica importante 

(polinizadores, dispersores de sementes e morcegos insetívoros) que possuam 

relação significativa com a cavidade.” 

Não são contemplados invertebrados neste atributo, pela impossibilidade de se definir 

o nicho de atuação como polinizador, dado o esforço amostral e escopo da atividade 

de levantamento bioespeleológico. Onde para se definir a atuação de alguma espécie 

de invertebrado, membro da comunidade cavernícola, como polinizador seria 

necessário um monitoramento destes organismos potenciais polinizadores, o que 

tornaria inviável a execução deste trabalho. 

Para calcular a taxa de ocupação, é levado em consideração o número de cavernas 

do estudo, e o número de cavernas em que foram encontrados vertebrados ou seus 

vestígios. Onde o número de cavernas com registros de vertebrados são divididas pelo 

número total de cavernas, resultando assim na porcentagem de ocupação das 

cavidades do estudo. 

Para determinarmos que a cavidade possui população residente de quirópteros, 

verifica-se a ocorrência de registros da mesma espécie em ambos os episódios de 

amostragem em conjunto com registros que evidenciassem um uso contínuo de 

morcegos, como grande quantidade de guano, a fim de comprovar a fidelidade das 

espécies com a cavidade. Sendo assim cavidades com registros apenas em uma 

campanha não foram determinadas como “presença de população residente de 

quirópteros” e cavidades que apresentaram a mesma espécie em duas amostragens 

podem não ser contemplada neste quesito (devido à ausência de indícios que 

comprovassem o uso contínuo). 

 

Animais em risco de extinção 

Para responder esta determinação foram utilizadas as listas de espécies ameaçadas: 

 Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna do Estado de Minas Gerais. 

Deliberação Normativa COPAM Nº 147, de 30 de abril de 2010 (COPAM, 2010); 
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 Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014 (MMA, 2014); 

Correspondendo às determinações dadas pela IN 02 de 2009 (MMA, 2009). 

 

8.1.2 Resultados 

8.1.2.1 Zonação Fótica 

As avaliações e divisão da cavidade sob a influência de iluminação ocorreu durante as 

coletas sazonais do meio biótico. Desta maneira foram obtidos os seguintes 

resultados: 

Tabela 5: Registros de divisão luminosa e predominância nas cavidades avaliadas no projeto.  
Cavidade Apenas eufótica Eufótica e 

disfótica 
Eufótica, disfótica e 

afótica 
AL_001 X - - 

AL_002 - X - 

AL_007 - X - 

AL_009 - X - 

AL_028 - X - 

 

O Gráfico a seguir apresenta a proporção de ocorrências de zonações fóticas nas 

cavidades do projeto. 

 
Gráfico 1: Registros de zonação fótica nas cavidades do projeto. 

 

8.1.2.2 Substratos Orgânicos 

É sabido que o aporte de material orgânico pode ocorrer em função da água, do vento, 

da gravidade e de vertebrados. Neste projeto, a maioria das cavidades apresentaram 

alta diversidade de substratos orgânicos. Das cinco cavidades inventariadas, em 

quatro foram observados quatro ou mais exemplares de substratos orgânicos (Gráfico 

2). 
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Gráfico 2: Diversidade de substratos orgânicos encontrados nas cavidades do projeto. 

 

Em todas as cavidades ocorreu o registro de organismos vivos fotossintetizantes 

(material vegetal), estes organismos nutrem a cadeia alimentar da cavidade, 

fornecendo alimentos aos detritívoros, herbívoros e fitoparasitas que servem por sua 

vez, como alimento aos predadores e saprófagos. Estes vegetais são encontrados 

próximos a linha d’água, no limite entre a cavidade e o meio externo (epígeo). Em 

nenhuma destas cavidades houve registro de uma grande área de organismos 

fotossintetizantes desenvolvendo em seu interior, apenas machas e pontos esparsos, 

pois são em sua maioria pequenos brotos que se desenvolveram a partir de sementes 

carreadas pelo vento, água e animais vertebrados (Foto 29 a Foto 32). 
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Foto 29: Broto se desenvolvendo na porção 

eufótica da cavidade AL_001. Fonte: Spelayon, 
2015.  

Foto 30: Broto se desenvolvendo na porção 
eufótica da cavidade AL_002. Fonte: Spelayon, 

2015. 

 
Foto 31: Pteridófitas na parede da porção 

eufótica da cavidade AL_007. Fonte: Spelayon, 
2015. 

 
Foto 32: Desenvolvimento de musgos no piso 
na região eufótica da cavidade AL_009.  Fonte: 

Spelayon, 2015. 

 

Assim como os Materiais Vegetais, os Detritos também foram encontrados no interior 

de todas as 05 cavidades. Foi definido como detritos: material vegetal particulado 

(folhiço) e material orgânico de origem animal particulado (asas, élitros, carapaças, 

pernas e outros). Estes substratos são importantes meios de reservas energéticas 

para a comunidade cavernícola, nutrindo grande parte da base da cadeia alimentar 

cavernícola, os detritívoros. Além de apresentarem uma perspectiva do volume de 

material orgânico que é carreado à cavidade (Foto 33 a Foto 36). 
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Foto 33: Acumulo de folhiço e hélitros de 

invertebrados na porção eufótica da cavidade 
AL_001. Fonte: Spelayon, 2015.  

Foto 34: Acumulo de folhiço e lixo na porção 
eufótica da cavidade AL_007. Fonte: Spelayon, 

2015. 

 
Foto 35: Acumulo de troncos na porção final 

cavidade AL_009. Fonte: Spelayon, 2015. 

 
Foto 36: Grande acumulo de folhiço e troncos 

no interior da cavidade AL_028. Fonte: 
Spelayon, 2015. 

 

Foi considerado no quesito “raízes” somente registros de organismos vivos, no caso 

de raízes partidas, soltas ou ressecadas foram contabilizadas no tópico “detrito”. 

Houve registro deste quesito em apenas 03 cavidades deste estudo. Foi registrado 

presença de raízes vivas nas cavidades: AL_001, AL_007 e AL_028 (Foto 37). 
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Foto 37: Raiz de fino calibre oriunda do piso da 

cavidade AL_001. Fonte: Spelayon, 2015. 

 

O registro de fezes foi feito a partir de presença de fezes de vertebrados “não 

voadores” constatadas no interior das cavidades. Das cavidades estudas, em 03 

registrou-se a presença deste substrato. As cavidades em que ocorreram foram: 

AL_001, AL_002 e AL_009 (Foto 38 e Foto 39). 

  
Foto 38: Fezes de vertebrado no interior da 
cavidade AL_001. Fonte: Spelayon, 2015. 

 
Foto 39: Fezes de roedor no interior da 

cavidade AL_002. Fonte: Spelayon, 2015. 

 

O registro de carcaça se dá pelo encontro de vestígios de animais vertebrados 

disponíveis para os organismos detritívoros. Normalmente não é utilizado o registro de 

invertebrados pela falta de exatidão para se definir se há presença de material 

orgânico para consumo dos organismos decompositores, entretanto há exceções onde 

organismos invertebrados de maior porte e com estado de decomposição recente 

podem ser considerados neste quesito. Como se faz necessário, para que seja 

classificado como carcaça, que esta possua matéria orgânica disponível, ossadas, 

crânios, penas, pelagens e fragmentos de ossos isolados não são contabilizados neste 

parâmetro. Somente na cavidade AL_002 foi registrada evidência de carcaça sob 

estes parâmetros, durante a coleta do período chuvoso, como pode ser visto na 

fotografia a seguir. Trata-se de uma ave, ainda filhote, em decomposição.  
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Foto 40: Registro de carcaça de ave no interior da cavidade AL_002. Fonte: Spelayon, 2015. 

 

O registro de bolota de regurgitação se dá pelo encontro de vestígios da digestão de 

corujas, que ao regurgitar o material não digerível de sua alimentação deposita 

acúmulos de pelos, garras, ossículos e penas, além de pequenas porções de material 

orgânico ainda não digerido, que pode vir a ser utilizado como alimento para 

indivíduos detritívoros e organismos decompositores. Não houve nenhum registro que 

correspondesse a estes requisitos. 

O registro de guano se dá pelo encontro de fezes de morcegos, sejam, frugívoros, 

nectarívoros, piscívoros, carnívoros ou hematófagos, e também de aves. Tais 

substratos compõem em grande parte das cavidades com presença estabelecida de 

colônia de morcegos como sendo a principal fonte de aporte energético para o interior 

da cavidade. Foram registradas 02 das cavidades do estudo com presença de guano 

sendo as cavidades: AL_007 e AL_028 (fotos: 41 e 42). 

 
Foto 41: Pequena mancha de guano recente de 

morcego frugívoro no interior da cavidade 
AL_007. Fonte: Spelayon, 2015. 

 
Foto 42: Pequena mancha de guano de 

morcego frugívoro, no interior da cavidade 
AL_028. Fonte: Spelayon, 2015. 

 

8.1.2.3 Fauna 

Durante este projeto foram registrados 286 indivíduos, entre vertebrados (N = 2) e 

invertebrados (N = 284), distribuídos em 99 morfoespécies pertencentes aos filos: 
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Arthropoda e Chordatha. A diversidade e quantidade de morfoespécies podem ser 

verificadas no Anexo 4 (Lista de espécies). Dentre as 5 cavidades amostradas, a 

menor riqueza ocorrida foi verificada na cavidade  AL_009 (N = 13) e a maior ocorrida 

na cavidade AL_028 (N = 34). O Gráfico 3 ilustra o número de morfoespécies 

registrados em cada grupo taxonômico. 

 
Gráfico 3: Diversidade de morfoespécies encontradas no projeto da PCH Antônio Dias. 

 

8.1.2.4 Invertebrados 

Invertebrados foi o grupo com maior diversidade neste estudo. Dentre estes 

invertebrados, o grupo com maior diversidade foram os Insetos apresentando 54 

morfótipos divididos em 11 táxons: Hymenoptera (N = 14), Diptera (N = 14), 

Psocoptera (N = 6), Isoptera (N = 6), Orthoptera (N = 4), Trichoptera (N = 3), 

Hemiptera (N = 3), Lepidoptera (N = 1), Ephemeroptera (N = 1), Coleoptera (N = 1), 

Blattaria (N = 1).  

A Ordem Hymenoptera foi a mais diversa com 14 morfótipos, entre as famílias: 

Braconidae, Formicidae e Pompilidae. Nenhum dos morfótipos identificados 

apresentaram sinais de troglomorfismos. 
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A Ordem Díptera, grupo que consistem os mosquitos e moscas, teve registro de 14 

morfótipos distribuídos em 10 famílias: Calliphoridae, Cecidomyiidae, 

Ceratopogonidae, Chloropidae, Culicidae, Dolichopodidae, Drosophilidae, Ephydridae, 

Fanniidae, Keroplatidae e Phoridae. Este grupo é de grande interesse médico por 

conter espécies vetores de doenças aos humanos e criações domésticas, entretanto 

não houve nenhum registro de espécies que tivessem registro formal na literatura 

especializada por parte médica. 

Os Psocopteras tiveram registro de seis morfótipos em três famílias: Epipsocidae, 

Ptiloneuridae e Lepidopsocidae. Grupo detritívoro, responsável pela reciclagem do 

material vegetal particulado disponível nas cavidades, em meio ao substrato da 

superfície inferior (piso). 

A Ordem Isoptera, grupo dos cupins, tive registro de seis morfótipos neste projeto. 

Grupo convencional de ocorrência em cavidades, onde estes consomem os detritos 

vegetais, e buscam abrigo no subterrâneo agregando a colônia canalículos e fissuras 

da cavidade. Foram registradas as seguintes famílias: Rhinotermitidae e Termitidae. 

A Ordem Orthoptera ocorreu quatro registros de morfótipos, os quais se trataram como 

sendo membros da família Gryllidae e Phalangopsidae. São considerados um dos 

mais importantes detritívoros atuantes na reciclagem energética. Alimentam-se de 

praticamente todo o material orgânico disponível: guano, fezes de vertebrados, 

carcaças de invertebrados, ovos de diferentes espécies e vegetação transportada para 

dentro da cavidade. São base alimentar para diversos predadores cavernícolas, de 

roedores e anfíbios a aracnídeos e lagartos, sendo conhecidos como importantes 

troglóxenos, por utilizarem as cavidades como abrigo e berçário. 

A Ordem Trichoptera, grupo corriqueiro em porções disfóticas das cavidades, os quais 

podem ser considerados troglóxenos por utilizarem as fontes d’água para reprodução 

e desenvolvimento das náiades (larvas aquáticas) que constroem “casulos” com grãos 

de areia, atuam como predadoras aquáticas em sua fase juvenil, sendo fitófagas, 

mastigadoras em sua fase adulta. Com três morfótipos registrados neste projeto 

distribuídos em duas famílias Hydroptilidae e Philopotamidae, sem registros de larvas 

no interior das cavidades durante as coletas. 

A Ordem Hemiptera, a qual contempla os barbeiros, pecevejos e cigarras, é dividida 

taxonomicamente em 4 subordens: Auchenorrhyncha, Coleorrhyncha, Heteroptera e 

Sternorrhyncha. Sendo descritos aproximadamente 60mil espécies. Teve registro 

neste projeto com três morfótipos, distribuídas em três famílias dentro das subordens 

Heteroptera e Archaeorrhyncha. As famílias registradas neste trabalho foram: Cixiidae, 

Miridae e Reduviidae. Esta ordem é descrita na literatura sendo o grupo que 

contempla diversas espécies de interesse econômico e de interesse médico. Não foi 
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registrada nenhuma espécie que tivesse descrição como sendo de interesse médico 

por atuar na disseminação de doenças como vetores. Os indivíduos identificados da 

família Reduviidae são todos predadores, nenhum indivíduo amostrado são vetores de 

doenças humanas. 

Na Ordem Lepidoptera registrou-se apenas um morfótipo da família Gelechiidae. 

Como são indivíduos alados e bastante ativos, as cavidades comumente são utilizadas 

como abrigo diurno para estes indivíduos, os quais são de hábito noturno. 

A Ordem Ephemeroptera, compreende insetos com adultos de hábitos terrestres e 

quando juvenis, ocorrem em ambientes aquáticos lênticos ou lóticos, sendo 

considerados bioindicadores de qualidade da água. A maior parte das ninfas se 

alimenta basicamente de material vegetal, além de detritos, incluindo material vegetal 

alóctone. São importantes dentro da cadeia trófica por servirem como alimento para 

outros invertebrados e vertebrados aquáticos, constituindo um componente importante 

na fauna dos rios tropicais (MARIANO & FROEHLICH, 2007). Nesse grupo registrou-

se apenas um morfótipo adulto de Oligoneuriidae, sem registros portanto, de imaturos 

no interior das cavidades. 

A Ordem Coleoptera teve registro de apenas um morfótipo durante as coletas, qual 

ainda em estado juvenil, pertencente à Família Dermestidae. Esta ordem é 

considerada a maior em diversidade de espécies entre todos os seres vivos, com mais 

de 330 mil espécies descritas. 

Os Psocopteras tiveram registro de 17 morfótipos em 4 famílias: Ectopsocidae, 

Lepidopsocidae, Psoquillidae, Psyllipsocidae e Ptiloneuridae. Grupo detritívoro, 

responsável pela reciclagem do material vegetal particulado disponível nas cavidades, 

em meio ao substrato da superfície inferior (piso). Membros constituintes da base 

trófica das cavidades, servindo de presas para os predadores de médio e grande 

porte. 

A Ordem Blattaria, grupo popularmente denominado de “barata”, são de grande 

importância nas cavidades por se tratarem de indivíduos detritívoros, e sendo fonte 

alimentar de aranhas e escorpiões. Neste grupo foi registrado um morfótipo juvenil de 

Blaberidae. 

Os Aracnídeos foram o segundo grupo com maior diversidade dentre os invertebrados, 

com 30 morfótipos em cinco Ordens: Araneae (N = 19), (Acari)Ixodida (N = 1), 

(Acari)Mesostigmata (N = 3), (Acari)Sarcoptiforme (N = 4) e (Acari)Trombidiformes (N 

= 3). 

A Ordem Araneae foi a que apresentou maior diversidade dentre os aracnídeos, com 

19 morfótipos dentro de 10 famílias: Corinnidae, Ctenidae, Linyphiidae, 
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Ochyroceratidae, Pholcidae, Salticidae, Scytodidae, Sicariidae, Theridiidae e 

Trechaleidae. Não houve registros de troglomorfismos nos indivíduos coletados neste 

projeto. 

Na Subclasse Acari foi registrada cinco Ordens: Ixodida (N = 1), Mesostigmata (N = 3), 

Sarcoptiforme (N = 4) e Trombidiformes (N = 3), em 11 morfótipos, distribuídos em 

sete Famílias. Dentro da Ordem Ixodida tivemos Família Argasidae. Dentro da Ordem 

Mesostigmata foram registradas duas Famílias, Ologamasidae e Trachyuropodidae, e 

um indivíduo imaturo Mesostigmata sp.. Dentro da Ordem Sarcoptiforme foram 

identificadas três morfótipos da Subordem Oribatida e uma morfótipo da Família 

Galumnidae. E dentro da Ordem Trombidiformes foram registradas três famílias, 

Anystidae, Rhagidiidae e Triophtydeidae.  

O Subfilo Myriapoda foi registrado com dois morfótipos referentes a Classe Diplopoda, 

onde foram identificados como membros das Famílias Polyxenidae e 

Pseudonannolenidae. Nenhuma morfoespécie apresentou indícios que levassem a 

classificação de troglomórfico. 

A Classe Collembola, apresentou cinco morfoespécies, pertencentes a Família 

Entomobryidae. Os collembolas, grupo importante na ecologia cavernícola sendo 

responsáveis por movimentar a cadeia alimentar de micro artrópodes, como 

recicladores energéticos, sendo predados por pseudoescorpiões, e outros micro 

aracnídeos, também são presas de micro Myriapodas. Devido a estudos escassos 

desta Ordem, principalmente em âmbito nacional, grande parte dos indivíduos 

cavernícolas encontrados são considerados novas espécies, além de grande parte dos 

indivíduos deste grupo serem considerados troglomórficos ao se realizar uma 

verificação primária/rápida, devido apresentarem olhos vestigiais, ou primitivos e 

muitas vezes não apresentarem olhos. No presente estudo foi identificado duas 

morfoespécies consideradas pelo especialista no grupo como troglomórficos: 

Pseudosinella sp.1 (Foto 44) e Entomobrya sp.1 (Foto 43), por apresentarem 

alterações como alongamentos e despigmentação bem como anoftalmia distintas dos 

demais membros do Gênero. 
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Foto 43: Entomobrya sp.1 troglomórfico, 

registrado neste projeto. Fonte: Spelayon, 
2015. 

 
Foto 44:Pseudosinella sp.1 troglomórfico 
registrado neste projeto. Fonte: Spelayon, 

2015. 

Ordem Isopoda, teve registro de sete morfoespécies em quatro Famílias registradas: 

Dubioniscidae, Philosciidae, Platyarthridae e Scleropactidae. Nenhum destes 

morfótipos foi considerado troglomorficos. 

Alguns exemplares registrados durante este projeto: 

 
Foto 45: Loxoceles similis registrada na 
cavidade AL_007. Fonte: Spelayon, 2015. 

 
Foto 46: Mesobolivar sp.2 registrada na 

cavidade AL_028. Fonte: Spelayon, 2015. 

 
Foto 47: Ctenidae jovem registrado na cavidade 

AL_028. Fonte: Spelayon, 2015. 

 
Foto 48: Philopotamidae sp. registrado na 
cavidade AL_009. Fonte: Spelayon, 2015. 
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8.1.2.5 Vertebrados 

Quirópteros 

Com relação à quiropterofauna, a primeira campanha caracterizada pelo período 

chuvoso foi realizada em março de 2015, o estudo do período seco foi realizado em 

julho de 2015, em ambas as campanhas não houve registro direto de morcegos. 

Algumas cavidades apresentaram registro de guano (Foto 41 e Foto 42), 

demonstrando uma ocupação esporádica, não sendo fieis  às cavidades em questão. 

Herpetofauna 

No presente estudo foi identificado uma espécie de anfíbio anuro na cavidade AL_028 

no período chuvoso e no período seco. Thoropa miliaris é uma espécie de rã 

considerada de médio porte, considerada semiterrestre que vive em ambientes 

rochosos. A espécie tem se mostrado comum nos levantamentos bioespeleológicos 

demonstrando que utiliza esses ambientes como locais de abrigo até o período 

crepuscular, quando retornam ao ambiente epígeo para se alimentar. A seguir uma 

foto do indivíduo encontrado na cavidade AL_028 no período chuvoso. 

 
Foto 49: Indivíduo jovem de Thoropa miliaris no interior da cavidade AL_028. 

 

Registro de Outros Vertebrados 

 A cavidade AL_001 apresentou fezes de vertebrado (Foto 38), porém sem condições 

de identificação de qual espécie pertencia. A cavidade AL_002 apresentou fezes de 

Hydrochaeris hydrochaeris (capivara) (Foto 39) devido a proximidade da cavidade com 

o Rio Piracicaba, esses animais podem buscar abrigo durante o período noturno.  
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8.1.2.6 Táxon Novo 

No presente estudo foi identificado um espécime de Acari, cujo foi enviado ao 

especialista Dr. Leopoldo Bernardi, onde foi considerado pelo especialista como 

representante de um Gênero novo (Triophtydeidae gen nov sp.1). 

Conforme orientações do especialista, este organismo não tinha características 

ecológicas de organismos troglóbios, devido seus hábitos de parasitismo em aranhas 

do Gênero Loxoceles 

Desta forma foi incluso no estudo de coleta externa (apresentado no tópico 8.2) a 

ampliação de busca ativa por estes organismos. 

Tabela 6: Ocorrência de Triophtydeidae gen nov sp.1 no projeto PCH Antônio Dias. 

TÁXON IDENTIFICAÇÃO CAVIDADE / 
FEIÇÃO INDIVÍDUOS ESTAÇÃO CLASSIFICAÇÃO MICRO HABITAT 

A
ca

ri 

Triophtydeidae gen nov sp.1 
AL_002 1 ÚMIDA Espécie nova Zona disfótica junto ao 

piso 

AL_007 28 ÚMIDA Espécie nova Zona eufótica no 
teto/parede 

 

 
Figura 26: Fêmea da nova espécie de Triophtydeidae (Trombidiformes), coletada na cavidade 

AL_002. 

 

8.1.2.7 Troglomórficos 

Durante as coletas nas cavidades deste projeto, foram registrados dois collembolas 

identificados como portadores de características troglomórficas. Estes organismos 

foram enviados ao especialista da área Dr. Douglas Zeppelini – UEPB, maior 

referência em collembolas do Brasil. 
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De acordo com Zeppelini foram identificados dois organismos com características 

troglomórficas assim considerados troglóbios de acordo com o princípio da precaução 

(GOLDIM, 2015), são eles: 

Tabela 7: Ocorrência de organismos com aspectos troglomórficos no projeto PCH Antônio Dias. 
TÁXON IDENTIFICAÇÃO CAVIDADE ESTAÇÃO CLASSIFICAÇÃO MICRO 

HABITAT 
CARACTERES 

MORFOLÓGICOS 

C
ol

le
m

bo
la

 

Pseudosinella sp.1 

AL_001 

ÚMIDA Troglóbio Raro Zona disfótica 
junto ao piso 

Pouca pigmentação no corpo. 
Olhos ausentes 

Pseudosinella sp.1 ÚMIDA Troglóbio Raro Zona disfótica 
junto ao piso 

Pouca pigmentação no corpo. 
Olhos ausentes 

Entomobrya sp.1 ÚMIDA Troglóbio Raro Zona disfótica 
junto ao piso 

Redução oftálmica, e 
aumento no número de 

cerdas sensoriais 

Pseudosinella sp.1 AL_007 ÚMIDA Troglóbio Raro Zona disfótica 
junto ao piso 

Pouca pigmentação no corpo. 
Olhos ausentes 

Pseudosinella sp.1 (Foto 50), organismo apresenta despigmentação acentuada e 

anoftalmia completa. Este organismo apresenta uma ampla distribuição nacional, 

ocorrendo desde o extremo norte no Pará até Minas Gerais (Figura 27) (registros 

atuais sem publicação formal, dados extraídos junto ao especialista). 

 
Figura 27: Mapa de distribuição da Pseudosinella sp.1, conforme registros disponíveis junto ao 

especialista. 
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Foto 50: Pseudosinella sp.1 registrado no projeto; (A) Vista lateral esquerda; (B) Vista lateral 

direita; (C) Vista dorsal. 

 

Entomobrya sp.1 (Foto 51), organismo apresenta redução oftálmica, e presença de um 

grande número de cerdas sensoriais. De acordo com Zeppelini a ocorrência deste 

organismo é bem restrita, o que resulta em uma carência de dados sobre 

troglomorfismos deste grupo. 
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Foto 51: Entomobrya sp.1 troglóbio registrado no projeto. 

 

8.1.2.8 Riqueza 

Os valores de riqueza foram obtidos considerando indivíduos coletados e observados 

de vertebrados e invertebrados. 

Os resultados de riqueza para as cavidades obtiveram média e desvio padrão de 25,3 

±13,6 morfoespécies, considerando todas as cavidades. A maior diversidade (34 

morfoespécies) foi encontrada na cavidade AL_028 e a menor (13 morfoespécies) na 

cavidade AL_009 (Gráfico 4). 

 
Gráfico 4: Riqueza de morfoespécies por cavidade amostrada no projeto. 
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Em relação à classificação de riqueza, foram consideradas abaixo da média, aquelas 

cavidades que tiveram registro de riqueza total abaixo da média menos desvio padrão 

(≤12). Foram consideradas dentro da média, aquelas cavidades que tiveram registros 

de riqueza entre a média ± desvio padrão (12 a 39). E foram consideradas de alta 

riqueza as cavidades que obtiveram registros acima da média mais desvio padrão 

(≥39). 

Conforme abordado na metodologia, por instruções da IN 02/2009 (MMA, 2009) foram 

acrescentados dados da amostra regional, uma vez que não há dados para delimitar 

amostra local. Desta forma avaliando os resultados de riqueza das cavidades do 

projeto sob a ótica da IN 02/2009 (MMA, 2009), definiu-se que todas as cinco 

cavidades fossem classificadas como “média riqueza de espécies”. 

Na Tabela 8 pode ser visualizado o resultado da avaliação da Riqueza mediante os 

requisitos da IN 02/2009 (MMA, 2009). 

Tabela 8: Classificação das cavidades em relação a riqueza de espécies de acordo com a IN 
02/2009 (MMA, 2009). 

CAVIDADES RIQUEZA ABSOLUTA CLASSIFICAÇÃO PELA IN 02/2009 
(MMA, 2009) 

AL_001 33 MÉDIA 
AL_002 28 MÉDIA 
AL_007 23 MÉDIA 
AL_009 13 MÉDIA 
AL_028 34 MÉDIA 

 

8.1.1.1 Abundância Relativa 

Os resultados da abundância total de cada morfoespécie de vertebrados e 

invertebrados podem ser vistos no Anexo 5 deste trabalho. Na  

Tabela 9 pode ser verificado o índice de morfoespécies de vertebrados e invertebrados 

com tamanho corporal acima de 1cm, com alta abundância, por cavidade registradas 

neste trabalho. 

As cavidades que apresentaram taxas abaixo de 10% de presença de populações com 

abundância alta foram: AL_002, AL_007 e AL_028. 

As cavidades AL_001 e AL_009 apresentaram taxas de presença de morfoespécies 

com alta abundância dentro da média.  

Nenhuma das cavidades apresentou taxas de presença de morfoespécies com alta 

abundância, acima de 30%. 
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Tabela 9: Índice de indivíduos (>1 cm) com abundância alta por cada cavidade amostrada.  

Cavidade Riqueza total de 
espécies 

Total de espécies 
com alta 

abundância  
AB(%)=n*100/N Corte IN 

AL_001 33 6 18,18 MÉDIA 
AL_002 28 0 0,00 BAIXA 
AL_007 23 2 8,70 BAIXA 
AL_009 13 2 15,38 MÉDIA 
AL_028 34 1 2,94 BAIXA 

 

O Gráfico a seguir  representa o índice de cavidades sob a classificação de relevância 

sob o enfoque da abundância relativa de acordo com as instruções de IN 02/2009. 

 
Gráfico 5: Índice das cavidades pela relevância sob enfoque da abundância relativa. 

 

8.1.2.10 Similaridade 

Os cálculos de similaridade foram realizados conforme definições apresentadas no 

tópico 8.1.1, divididas em análises locais e regionais, inserindo dados de projetos 

disponíveis na proximidade do presente estudo. 

A similaridade de estrutura das comunidades cavernícolas registradas nas cavidades 

de formação no complexo metamórfico (gnaisse) do projeto, sob enfoque local, 

mostrou-se pouco acentuado (<0,5). Os valores dos índices de similaridade podem ser 

vistos no Anexo 6. A seguir o dendograma de similaridade sob enfoque local: 
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Gráfico 6: Similaridade a nível local. 

 

A similaridade de estrutura das comunidades cavernícolas registradas nas cavidades 

de formação no complexo metamórfico (gnaisse) o que inclui as cavidades do 

presente projeto e dos projetos PCH Dores de Guanhães e PCH Senhora do Porto, 

sob enfoque regional, mostrou-se também pouco expressiva com índices abaixo de 

0,5. Os valores dos índices de similaridade podem ser vistos no Anexo 6. A seguir o 

dendograma de similaridade: 

 
Gráfico 7: Similaridade a nível regional. 
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8.2  Coleta Externa 

Um grande desafio para a análise de invertebrados de solo é a escolha de 

metodologias adequadas, que tenham sido amplamente utilizadas e criticamente 

avaliadas (ANDRE et al., 2002). Por outro lado, principalmente em países com poucos 

recursos para a pesquisa e de grande diversidade biológica, é necessário que se 

busquem adaptações de metodologias consagradas, que possam ser obtidas a baixo 

custo. 

A fauna de solo abrange um grande número de espécies animais, pertencentes a 

diversas ordens de invertebrados, que variam de seres unicelulares a artrópodes com 

vários centímetros de comprimento. A fauna edáfica é um dos principais agentes dos 

processos de decomposição e ciclagem de nutrientes, atuando na fragmentação de 

material vegetal, na regulação de populações microbianas e na predação de pragas do 

solo. Atua também na transformação física do ambiente, criando novos microhabitats e 

nichos, possibilitando a colonização de novas espécies de microrganismos, fauna e 

até vegetais, aumentando consideravelmente a biodiversidade (WAID, 1999). 

Colêmbolos são microartrópodes terrestres tradicionalmente considerados como 

hexápodes basais (Kristensen 1981). Entretanto, estudos de morfologia, ontogenia e 

aspectos biomoleculares indicam que Collembola está mais relacionado com 

“Crustacea” do que com Insecta (Bellinger et al. 1996-2008) 

Apesar de habitarem diversos tipos de habitats, colêmbolos são animais intimamente 

relacionados ao solo. Esses animais estão entre os artrópodes terrestres mais 

abundantes, juntamente com os ácaros (Miranda-Rangel & Palacios-Vargas 1992; 

Zeppelini & Bellini 2004). Colêmbolos se alimentam principalmente de fungos, 

podendo também consumir bactérias, detritos vegetais e animais (Cassagne, et al. 

2003; Castaño-Meneses et al. 2004). Isso faz com que sejam extremamente 

importantes na ciclagem de nutrientes no solo.  

Populações de colêmbolos eventualmente atuam como controladores da biomassa de 

fungos presentes no solo, assim como podem servir de vetores de dispersão para os 

mesmos (Kooistra 1964; Cassagne et al. 2003). Seu tamanho diminuto faz com que se 

tornem presas para outros pequenos artrópodes. Assim, integram a base da cadeia 

trófica ao servir de alimento para vários animais, especialmente insetos e aracnídeos 

em início do desenvolvimento (Christiansen & Bellinger 1980, 1998). 

Até o momento foram descritas mais de 7600 espécies de Collembola, sendo a maior 

parte registrada em regiões de clima temperado. Entretanto, estima-se que uma maior 

diversidade do grupo esteja na região Neotropical. Atualmente, para essa região, 

totaliza-se pouco mais de 1200 espécies registradas (Mari-Mutt & Bellinger 1990, 
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1996; Mari-Mutt et al. 1998-2008; Bellinger et al. 1996-2008). O reduzido número de 

espécies reconhecidas para a região não condiz com sua grande diversidade de 

habitats. A baixa diversidade registrada para a região reflete um baixo esforço de 

coleta (Bellini & Zeppelini 2005). 

No Brasil foram registradas 223 espécies, representando 80 gêneros em 19 famílias 

(Zeppelini & Bellini 2004; Fernandes & Mendonça 2004; Abrantes & Mendonça 2005, 

2007; Bellini & Zeppelini 2005; Zeppelini 2006; Mendonça & Fernandes 2007). Esse 

número é certamente incapaz de refletir a composição faunística existente no país 

(Culik & Zeppelini 2003)  

 

8.2.1 Metodologia 

8.2.1.1 Coleta de Dados 

Para realizar tal proposição foram estipulados três metodologias, previamente testadas 

e amplamente preconizadas pela ciência, “coleta ativa direcionada”, “extração por funil 

de Berlese-Tüllgren” e “Extração por winkler”. 

No projeto de PCH Antônio Dias foram registrados 2 organismos troglomórficos: 

Entomobrya sp.1 e Pseudosinella sp.1, ambos foram posteriormente definidos pelo 

taxonomista especialista no grupo como troglóbios. E uma espécie nova de 

Triophtydeidae. 

No intuito de comprovar se de fato tratam-se de troglóbios e constatar a distribuição do 

Triophtydeidae, realizou-se ampliação amostral, uma vez que dado o encontro destes 

organismos no solo fora das cavidades a classificação como troglóbia é 

potencialmente questionável. 

Os organismos foram encontrados na cavidade AL_001 (Entomobrya sp.1 e 

Pseudosinella sp.1), AL_002 (Triophtydeidae gen nov sp.1) e AL_007 (Pseudosinella 

sp.1 e Triophtydeidae gen nov sp.1). 

Como desenho amostral, traçaram-se seis círculos de 50 m (N = 2), 100 m (N = 2), e 

500 m (N = 2), de diâmetro (Figura 28) e distribuíram-se os pontos de retirada de 

amostra da seguinte maneira: 

Ponto nominal Localização Amostras Buffer 

1 Transecto_01 5 Winkler/ 5 Berlerse 50m 

2 Transecto_02 5 Winkler/ 5 Berlerse 100m 

3 Transecto_03 5 Winkler/ 5 Berlerse 100m 

4 Transecto_04 5 Winkler/ 5 Berlerse 500m 

5 Transecto_05 5 Winkler/ 5 Berlerse 500m 

6 Transecto_06 5 Winkler/ 5 Berlerse 500m 
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Ponto nominal Localização Amostras Buffer 

7 Transecto_07 5 Winkler/ 5 Berlerse 50m 

8 Transecto_08 5 Winkler/ 5 Berlerse 100m 

9 Transecto_09 5 Winkler/ 5 Berlerse 100m 

10 Transecto_10 5 Winkler/ 5 Berlerse 500m 

11 Transecto_11 5 Winkler/ 5 Berlerse 500m 

12 Transecto_12 5 Winkler/ 5 Berlerse 500m 

 

Cada transecto com 5 pontos amostrais para retirada das amostras, sendo respeitados 

5 m entre cada ponto. Em cada ponto amostral foi retirado: 1m² de folhiço para a 

amostra de Winkler e 3416 cm³ de solo para amostras de Berlese. 

No total foram 120 amostras de todos os perímetros, o que potencialmente responde 

de forma concreta a presença destes dois organismos até então dados como 

troglóbios. 

 
Figura 28: Posicionamento dos perímetros de amostragem em relação as cavidades: Perímetro 

vermelho: 500m Ø; perímetro amarelo: 100m Ø; e perímetro azul: 50m Ø; Linha vermelha: área de 
entorno e linha verde: área diretamente afetada. 

 

8.2.1.2 Coleta Ativa Direcionada 

O inventário da fauna bioespeleológica de invertebrados de interesse, foi realizado 

através do método de busca/captura ativa (Foto 52) com o auxílio de pinças e pincéis. 

Os indivíduos coletados foram acondicionados em frascos contendo álcool 99% (a fim 

de proporcionar atividades de biologia molecular). O tempo de coleta  foi de acordo 
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com o tamanho das cavidades ou reentrâncias e ao seu grau de complexidade. Toda a 

área da cavidade foi explorada a exaustão visando encontrar o organismo de 

interesse, neste caso o ácaro Triophtydeidae gen nov sp.1. 

Sabendo das dificuldades de se coletar tal espécie, e que estes poderiam ter sido o 

motivo da observação dos espécimes em apenas uma cavidade, foi planejada viagem 

ao local, realizada com a presença do Dr. Leopoldo Bernardi além de outros 2 

biólogos, entre os dias 7 e 9 de dezembro de 2015. O parecer na íntegra do Dr. 

Leopoldo Bernardi pode ser encontrado no Anexo 9 deste relatório. 

 
Foto 52: Coleta ativa no interior de cavidade natural subterrânea. 

 

 
Figura 29: Mapa de distribuição do Ácaro Triophtydeidae gen nov sp.1 apresentando as cavidades 

e reentrâncias com registro. 

Relatório de Análise de Relevância Espeleológica - PCH Antônio Dias                       93 



 

 

8.2.1.3 Extração Por Funil De Berlese-Tüllgren 

Este método é um dos mais usados para a obtenção de amostras de micro e 

macroartrópodes do solo e em geral representa uma adaptação do original proposto 

por Berlese, em 1905 e modificado por Tüllgren, em 1917 (GARAY, 1989) (Figura 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: A) Extrator de fauna de solo, 
proposto por Berlese (1905); B) e 

otimizado por Tullgren (1917). C) Esquema 
de montagem seriada de extratores 

proposto por Garay 1989. 

 

É composto por uma bateria de funis que no topo apresentam uma fonte de calor e 

embaixo um recipiente coletor. Já foram propostas inúmeras variações na forma, 

tamanho e composição de materiais, mas que obedecem ao mesmo princípio, a 

formação de um gradiente de temperatura, que faz com que os artrópodes migrem 

para baixo e caiam em um recipiente com líquido fixador. (Foto 53) 
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Foto 53: Extrator de fauna de solo por Funil De 
Berlese-Tüllgren (Funil de Berlese), utilizando 
neste projeto; A) Lâmpada 25W; B) Tela de 
proteção; C) Peneira (trama 2mm) [interna]; D) 
Funil de plástico; E) Receptáculo com álcool 
70%. 

 

É um método seletivo onde os animais se movem na amostra por tactismos 

proporcionados por estímulos térmicos e luminosos (VANNIER, 1970). Os 

invertebrados da fauna do solo são responsivos à umidade relativa do solo e à 

temperatura e são estimulados a migrarem da parte superior da amostra no funil de 

Berlese-Tüllgren para a parte inferior pelo gradiente de umidade do solo e temperatura 

que este método proporciona (SILVA, 2006). 

A coleta deve ser realizada preferencialmente de manhã entre 9 e 11 horas, evitando 

amostras com solo muito seco e em temperatura alta, que dificulta o encontro de 

organismos, uma vez que ao solo aquecer estes organismos migram para porções 

mais profundas. Deve-se evitar condições de encharcamento do solo (CORREIA & 

OLIVEIRA, 2000). Os sacos plásticos contendo as amostras de serapilheira e solo 

devem ser fechados para evitar o escape de animais, tomando-se o cuidado de deixar 

um pequeno volume de ar em seu interior. 

Após a retirada destas amostras, são levados ao laboratório onde serão dispostas 

sobre os receptáculos (funis) sob uma luz de 25W ou 30W, por 72 horas. Após este 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 
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período os tubos de captação de organismos são fechados e levados a triagem e 

identificação em busca dos exemplares de interesse. 

 
Foto 54: Extrator de solo utilizado nas 

amostragens. 

 
Foto 55: Amostra de solo coletada a ser extraída 

com o método “Funil de berlese”. 

 

8.2.1.4 Extração Por Winkler 

Esta técnica consiste na utilização de uma rede de contenção de tecido perfurado, de 

40 cm de comprimento por 20 cm de largura, com malha de 4 mm. Cada rede 

acomoda cerca de 600 g de material particulado (Foto 58). 

As amostras são retiradas com auxílio de uma peneira (Sifter) (Foto 57) onde são 

peneirados 1m² de amostra de folhiço. O particulado selecionado é transferido a um 

saco de tecido liso e levado ao laboratório. 

No laboratório a rede cheia de material é colocada dentro de uma armação de metal, 

revestida por tecido resistente. A parte superior do extrator é vedada e pendurada por 

uma corda. Na parte inferior do extrator acopla-se um pote de plástico com álcool 

80%. Modelos similares a este foram descritos como “mini-Winklers” em Bestelmeyer  

et al. (2000). As armadilhas ficarão armadas por 72 horas. 

Após a retirada do material o particulado é revisado pelo profissional em busca de 

remanescentes com pouca mobilidade e adicionados a amostra (Foto 61). 
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Foto 56: Paisagem do ponto T8. 

 
Foto 57: Peneira (Sifter) utilizada na captação 

das amostras de Winkler. 

 
Foto 58: Amostra de folhiço a ser retirado. 

 
 

Foto 59: Amostra sendo processada com 
auxílio do Sifter. 

 
Foto 60: Extratores de Winkler instalados.  

Foto 61: Verificação residual ativa das 
amostras de Winkler. 

 

8.2.2 Resultados 

8.2.2.1 Coleta Ativa Direcionada 

Nas coletas realizadas no mês de dezembro, foi possível ampliar o registro de 

ocorrência da nova espécie de Triophtydeidae para as feições AL_028  (1 indivíduo 

associado a teia de Loxoceles sp.), e nas feições AL_024 e AL-0027 (mais de 30 

indivíduos associados a teia e ao corpo de espécimes de Loxoceles sp.) e AL_029 (1 

indivíduo associado a teia de Loxoceles sp.). Além disso, em dois locais próximo a 
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reentrância AL_027, indivíduos desta espécie foram encontrados associados a 

machos de Loxoceles sp. que tinham como residência rachaduras na rocha. Na tabela 

a seguir encontram-se os dados registrados durante esta etapa: 

Tabela 10: Resultados de Triophtydeidae obtidos na coleta ativa direcionada. 

TÁXON IDENTIFICAÇÃO CAVIDADE / 
FEIÇÃO INDIVÍDUOS ESTAÇÃO CLASSIFICAÇÃO MICRO HABITAT 

A
ca

ri 

Triophtydeidae gen nov sp.1 

AL_024 20 ÚMIDA Espécie nova Associado a teia de 
Loxoceles 

AL_027 25 ÚMIDA Espécie nova 

Associado a teia de 
Loxoceles,e em 

parasitismo em espécimes 
de Loxoceles sp. 

AL_028 1 ÚMIDA Espécie nova Associado a teia de 
Loxoceles 

AL_029 1 ÚMIDA Espécie nova 

Associado a teia de 
Loxoceles,e em 

parasitismo em espécimes 
de Loxoceles sp. 

 

8.2.2.2 Funil de Berlese-Tüllgren 

Foram extraídas 60 amostras desta metodologia durante o período de novembro e 

dezembro de 2015. Respeitado às 72 horas de exposição em cada extrator, obteve-se 

o total de 369 indivíduos de 17 táxons distintos. A tabela a seguir apresenta os 

resultados de cada táxon. 

Tabela 11: Resultados obtidos com a amostragem por extração em funil de Berlese-Tüllgren. 
Ordem Total 

Acari 131 

Araneae 4 

chilopoda 3 

Coleoptera 6 

Collembola 28 

diplopoda 2 

Diplura 11 

Diptera 12 

Gastropoda 1 

Hemiptera 2 

Hymenoptera 92 

Isopoda 3 

larva 56 

Lepidoptera 1 

Protura 1 

Symphila 10 

Thysanoptera 6 

Total Geral 369 

Destes 369 indivíduos coletados, registramos cinco indivíduos de Collembola com 

potencial troglomórfico e que poderiam ser os mesmos morfótipos registrados durante 
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as coletas nas cavidades da região. Estes exemplares foram devidamente 

encaminhados ao pesquisador Dr. Douglas Zeppelini, a fim de obter o diagnóstico da 

correspondência morfológica. 

 

8.2.2.3 Extração por Winkler 

Foram extraídas 60 amostras desta metodologia durante o período de novembro e 

dezembro de 2015. Respeitado às 72 horas de exposição em cada extrator, obteve-se 

o total de 5671 indivíduos de 26 táxons distintos. A tabela a seguir apresenta os 

resultados de cada táxon. 

Tabela 12: Resultados obtidos com a amostragem por extração em Winkler. 
Ordem Total 

Acari 1761 

Annelida 3 

Araneae 36 

Blattaria 5 

chilopoda 10 

Coleoptera 125 

Collembola 1452 

Dermaptera 5 

diplopoda 5 

Diplópoda 1 

Diplura 10 

Diptera 111 

Gastropoda 7 

Hemiptera 33 

Heteroptera 4 

Homoptera 2 

Hymenoptera 1836 

Isopoda 87 

Isoptera 5 

larva 126 

Lepidoptera 1 

Myriapoda 3 

Opiliones 1 

pseudoscorpiones 11 

Psocoptera 4 

Thyssanoptera 27 

Total Geral 5671 

Destes 5671 indivíduos coletados, registramos dois indivíduos de Collembola com 

potencial troglomórfico e que poderiam ser os mesmos morfótipos registrados durante 

as coletas nas cavidades da região. Estes exemplares foram devidamente 
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encaminhados ao pesquisador Dr. Douglas Zeppelini, a fim de obter o diagnóstico da 

correspondência morfológica. 

8.2.3 CONCLUSÃO 

Visto que a principal finalidade desta amostragem externa foi a busca por organismos 

de Collembolas com potencial troglomórfico, os demais grupos foram identificados a 

nível de Ordem e devidamente enviados ao laboratório de estudos subterrâneos da 

UFLA, onde serão processados e tombados. 

Dos 1590 exemplares de collembolas em apenas sete (7) identificamos aspectos de 

alterações morfológicas potencialmente troglomórficas. As identificações e divisões de 

Collembolas podem ser verificadas na tabela a seguir. 

Tabela 13: Distribuição taxonômica dos Collembolas coletados neste projeto de “ampliação de 
amostragem”. *táxon de interesse, baseado nos resultados de troglomorfismo resultantes das 

coletas nas cavidades. 
Filo Classe Ordem Superfamília Indivíduos 

Arthropoda Collembola Entomobryomorpha Entomobryoidea* 130 

   
Isotomoidea 47 

  
Poduromorpha 

 
324 

  
Symphypleona Sminthuroidea 1089 

Total Geral       1590 

 

Destes setes organismos considerados troglomórficos previamente e enviados ao Dr. 

Douglas Zeppelini, nenhum correspondeu aos organismos troglomórficos registrados 

durantes os dois eventos de coletas nas cavidades avaliadas. A seguir a lista com as 

devidas identificações. 

Tabela 14: Registros de Collembolas troglomórficos coletados na avaliação externa da área. 
*Dados coletados diretamente com Douglas Zeppelini, não publicados. 

Filo Classe Família Morfoespécie/ 
espécie Indivíduos Características 

morfológicas 
Características 

ecológicas 

Arthropoda Collembola 

Oncopoduridae Oncopodura sp.n.1 1 

Aspectos 
troglomórficos 

presentes, organismo 
novo em processo de 
descrição exemplar 
presenta na coleção 

da UEPB* Edáficos 
Isotomidae Isotomiella nummulifer 1 

Aspectos 
troglomórficos comuns 

ao grupo 

Isotomidae Isotomodes sp1 1 

Cyphoderidae Cyphoderus javanus 2 

Entomobryidae Seira annulata 1 

Entomobryidae Pseudosinella sp.n.4 1 

Troglomorfismo 
presente, organismo 

sinalizado como 
troglóbio em projetos 

de relevância 
anteriores* 

Troglóbio* 
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8.3  DISCUSSÕES 

Em relação aos resultados de abundância e riqueza, verifica-se um baixo valor em 

comparação aos projetos de mesma litologia inseridos na amostra regional. Tais 

resultados podem estar ligados à composição estrutural das cavidades da área 

referente ao projeto PCH Antônio Dias, Ferreira (2004) aponta que quanto maior a 

cavidade, mais heterogênea geomorfologicamente ela tende a ser, resultando em mais 

microhabitats. As cavidades deste projeto são pouco profundas e com áreas pouco 

expressivas, o que resulta em pouca disponibilidade de nichos para ocupação da 

comunidade, principalmente de invertebrados. Outro grande fato a ser salientado é a 

proximidade destas cavidades com o curso d’água, onde ocorre inundação parcial ou 

total das cavidades em alguns períodos do ano ou dependente de eventos 

pluviométricos. Tal atividade hídrica que em parte corrobora diretamente com a 

formação das cavidades, atuando na ampliação de sua área/desenvolvimento, atua 

também restringindo a ocupação e permanência de grupos faunísticos relativos à 

fauna cavernícola. Outro ponto que a atuação frequente de agua fluviais é no 

carreamento de substratos orgânicos onde apesar de alta diversidade de substratos a 

composição dos mesmos não se apresentou suficiente para suportar de forma positiva 

uma comunidade mais diversa e numerosa. 

Tais distinções referentes a comunidades puderam ser verificadas com a análise de 

similaridade sob o aspecto regional, uma vez que as análises sob o aspecto local 

apenas pôde ser contemplada os dados das cinco cavidades inseridas neste projeto. 

Ao incluir os dados de composição da comunidade das cavidades no entorno do 

projeto, verificou-se pequena similaridade entre o conjunto avaliado neste projeto e as 

cavidades localizadas na região. 

Em julho de 2015, a ocorrência da nova espécie de Triophtydeidae (ácaro) havia sido 

registrada apenas na cavidade AL-002 e AL_007, que possivelmente deverá ser 

atingida após a concretização do empreendimento realizado pela Água Limpa Energia 

S.A. na região. Dessa forma, segundo a lei vigente, tal empreendimento poderia ser 

impedido, pois acarretaria na extinção da única população desta espécie existente 

naquela região. A necessidade de se realizar novas coletas específicas foi proposital, 

para certificação da real dependência destes organismos com as cavidades inseridas 

na área do empreendimento. 

Tais coletas foram bem sucedidas, apresentando diversas localidades onde ocorreram 

teias de Loxoceles com interação desta morfoespécie de Triophtydeidae. 

Assim mesmo que o empreendimento seja implementado e algumas cavidades 

venham a ser inundadas, é possível a permanência da espécie na região. Uma vez 

que a sua ocorrência não está restrita a somente um local. Além disso, em dois pontos 
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próximos a reentrância AL_027, indivíduos desta espécie foram encontrados 

associados a machos de Loxoceles sp. que tinham como residência rachaduras na 

rocha. Isso é um forte indicativo de que a espécie não se restringe ao ambiente 

subterrâneo, tal como já era previsto em observações anteriores apontadas por 

Bernardi. 

De acordo com Bernardi, informações adicionais à ocorrência da espécie em outros 

locais têm sido reunidas devido a existência de outros projetos em andamento. Assim, 

além da ocorrência no município de Antônio Dias, a espécie também já foi observada 

em cavidades presentes no município de Vazante, Confins e Arcos, todos localizados 

no estado de Minas Gerais. 

Apesar de já ter sido iniciada a descrição desta nova espécie, este é um trabalho 

moroso, podendo se estender por vários meses. Assim, a inexistência de uma 

descrição detalhada e publicada em uma revista científica não deve ser um 

impedimento para o início do empreendimento que será realizado pela Água Limpa 

Energia S.A. em Antônio Dias. De acordo com Bernardi provavelmente a descrição 

será apresentada ainda este ano (2016), mas isto dependerá da disponibilidade de 

tempo, que os autores envolvidos neste trabalho podem dedicar a tal tarefa. 

De acordo com Culver (1982) e Culver & Pipan (2009a) a estrutura física das 

cavidades interfere na ocorrência e diversidade de organismos 

troglomorficos/troglóbios. As cavidades deste projeto, principalmente devido a sua 

litologia, possuem dimensões pouco expressivas e ausência de porções afóticas, 

levando ao questionamento a característica de abrigo essencial para as comunidades 

de organismos troglomórficos registrados no projeto: Pseudosinella sp.1 e Entomobrya 

sp.1. Uma vez que a definição de troglóbio é caracterizada por organismos 

modificados fisio-morfologicamente para habitar espaços subterrâneos, assim 

caracterizados como restritos a ambientes subterrâneos (Holsinger e Culver, 1988). 

Desta forma cavidades de pouca ou nenhuma porção afótica, não conferiria 

características necessárias para impor pressões ambientais que promovessem a 

seleção natural a segregar organismos troglomórficos “tornando-os” bem sucedidos na 

colonização, assim determinando-o como troglóbio. 

Avaliando em conjunto trabalhos em cavidades de formação cristalinas, podemos 

mencionar três trabalhos relevantes, Souza-silva (2008), Bernardi et. al. (2012) e 

Souza-silva & Ferreira (2015). Bernardi et. al. (2012) menciona que estudos de 

composição de fauna em cavidades graníticas são escassos no país, seja por sua 

baixa beleza cênica, seja pela complexidade na formação destas cavidades o que 

resulta em um pequeno número de ocorrência dessas cavidades, algo que pode ser 

estendido para cavidades em gnaisse, apesar da ocorrência de cavidades em gnaisse 
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geologicamente serem maiores. Souza-Silva (2011) apresentou uma comparação 

entre diversidade e riqueza de cavidades em diferentes litologias, neste trabalho em 

um universo de 93 cavidades apenas 2 eram de origem em Gnaisse, o que já 

demonstra a pequena ocorrência destas cavidades em estudos bioespeleológicos. Em 

nenhum dos trabalhos disponíveis ocorreram registros de troglomorfismos nos 

organismos registrados. Souza-silva & Ferreira (2015) apresentou resultados 

interessantes e inovadores referente à composição de fauna destas cavidades de 

formação cristalinas, onde avaliou 15 cavidades, sendo 11 de litologia granítica, 1 

gnaisse, 1 calcário e 1 mármore. O mais interessante e relevante neste estudo aqui 

exposto foi a ocorrência de organismos troglomórficos, dados que ainda não haviam 

sido expostos no âmbito nacional. Foi amostrado 12 troglomórficos sendo, 4 em 

cavidades graníticas, 1 em cavidade de mármore e 1 em cavidade siliciclástica, não 

ocorrendo nenhum registro em cavidades de gnaisse. Souza-silva et. al. (2011) 

menciona que possivelmente as baixas riquezas de troglomórficos nestas cavidades 

de formação magmáticas sejam devido a sua pequena extensão e do pequeno 

desenvolvimento do MSS nestas litologias, que compromete a colonização e 

isolamento de espécies hipógeas.  

Diante dos apontamentos apresentados os organismos troglomórficos aqui registrados 

não foram considerados troglóbios e assim não tendo sua raridade analisada sob a 

ótica dos parâmetros atualmente preconizados, devido a impossibilidade das 

cavidades onde ocorreram serem consideradas ambientes com condições de suportar 

tais comunidades de troglóbios. Zeppelini (dados não publicados) aponta a ocorrência 

de organismos da morfoespécie Entomobrya sp.1 ligados ao MSS na região de 

Itabirito, bem como a ocorrência deste morfótipo em Conceição do Mato Dentro. O que 

corroboraria com a hipótese destes organismos não serem de fato restritos a estas 

cavidades. 

A condição do Pseudosinella sp.1 também não foi considerada troglóbia devido a sua 

ampla ocorrência. Tendo diversos registros de representantes deste morfótipo 

ocorrendo em coletas superficiais. Bem como a improbabilidade de suporte a tal 

comunidade pelas cavidades AL_001 e AL_007, dado suas condições geofísicas 

estruturais. 

O baixo número de ocorrência de vertebrados nas cavidades do estudo pode ser 

justificado pelo reduzido número de cavidades (apenas cinco cavidades) e de tamanho 

reduzido. Cavidades menores tendem a apresentar uma menor diversidade de 

espécies que possam ocorrer nesses ambientes. A proximidade do Rio Piracicaba 

com as cavidades do estudo pode representar mais de um viés, seja por inundações 
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frequentes no período chuvoso, seja por ações antrópicas, que reduzem 

significativamente a ocorrência de vertebrados nesses ambientes. 

Ainda sim, houve registro de guano em algumas cavidades (AL_007 e AL_028) o que 

demonstra um uso pouco frequente de morcegos. A diversidade de hábitos 

alimentares dos morcegos resulta em diferentes tipos de guano, que contribuem para 

a manutenção das comunidades de invertebrados cavernícolas (TRAJANO, 2004). 

Thoropa miliaris foi a única espécie de vertebrado registrado no estudo e que tenha 

ocorrido em ambos os períodos sazonais. No período chuvoso foi encontrado um 

indivíduo jovem na cavidade AL_028, no período seco na mesma cavidade foi 

encontrado um indivíduo adulto, demonstrando que essa espécie pode utilizar 

cavidades subterrâneas como abrigos continuamente. 
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9 ANÁLISE DE RELEVÂNCIA 

A análise de relevância das 05 cavernas existentes área do projeto da PCH Antônio 

Dias, da ÁGUA LIMPA ENERGIA S.A., no município de Antônio Dias foi efetuada 

através dos parâmetros e metodologias definidas no Decreto N. 6.640 de 07/11/08, 

assim como na Instrução Normativa n° 2, de 21/08/09, do Ministério do Meio Ambiente 

- MMA. 

 

9.1  Metodologia  

De acordo com o Decreto 6.640 em seu Artigo 2o, §1o, “A análise dos atributos 

geológicos, para a determinação do grau de relevância, deverá ser realizada 

comparando cavernas da mesma litologia”. O primeiro passo foi a discriminação das 

litologias das cavernas. O segundo passo foi a definição das escalas local e regional 

de análise. Os atributos estabelecidos pelo novo instrumento jurídico deverão ser 

avaliados sob o enfoque regional e sob o enfoque local. 

A IN MMA nº 2/2009, no seu Art. 14, §1°, define para o enfoque local uma unidade 

geomorfológica que apresente continuidade espacial, podendo abranger feições como 

serras, morrotes ou sistema cárstico, o que for mais restritivo em termos de área, 

desde que contemplada a área de influência da cavidade. Também na IN MMA nº 

2/2009 foi dada uma nova definição para o enfoque regional, ou seja, uma área com 

homogeneidade fisiográfica, geralmente associada à ocorrência de rochas solúveis, 

que pode congregar diversas formas do relevo cárstico e pseudocárstico tais como 

dolinas, sumidouros, ressurgências, vales cegos, lapiás e cavernas, delimitada por um 

conjunto de fatores ambientais específicos para a sua formação. Essa área 

homogênea foi definida como unidade espeleológica. 

O terceiro passo consistiu na realização de pesquisas na bibliografia especializada, 

composta por revistas e anais de congressos de espeleologia, bem como, ao Banco 

de Dados do CECAV, no intuito de levantar dados regionais (dados secundários) para 

atender à IN MMA n° 02/2009. Constatou-se que os dados espeleométricos e de 

bioespeleologia são muito poucos e que a Base do CECAV ainda não reflete a 

realidade. A obtenção dos dados primários se deu em levantamento de campo, 

seguindo-se as orientações da IN MMA n° 02/2009.  

Finalmente o último passo foi extrair dos dados primários e secundários selecionados 

para a análise de relevância das cavidades deste relatório. Estes dados foram 

compilados em tabelas para a realização das análises estatísticas de cada grupo de 

estudo, quais sejam topografia, geoespeleologia e bioespeleologia. 

Posteriormente, as informações e os dados coletados foram inseridos na tabela de 
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relevância da Instrução Normativa N°2/2009. Cada atributo foi avaliado com relação a 

sua importância para a cavidade sob enfoque local e regional.  

9.1.1 Discriminação Litológica 

Na área afloram principalmente gnaisses ortoderivados e, subordinadamente, 

anfibolitos. O gnaisse tem coloração esbranquiçada a amarelada, com granulação 

média a grossa, sendo observado cristais de quartzo, feldspato, biotita e anfibólios em 

menor quantidade. A textura é foliada, dada pela orientação dos minerais máficos, de 

coloração escura. Ocorrem porções migmitizadas, onde há diferenciação de bandas 

leucocráticas e melanocráticas, com espessura milimétrica. A rocha pode ser 

associada ao Complexo Mantiqueira.  

9.1.2 Escalas Local e Regional de Análise 

A escala local de análise contempla as cinco (05) cavernas analisadas neste relatório 

pertencentes ao Complexo Mantiqueira. A escala regional de análise contempla vinte  

e quatro (24) cavidades, sendo cinco (05) que compõem a amostra local e dezenove 

(19) outras localizadas em litologia granitoide presentes na região da faixa Araçuaí e 

inseridas na bacia do Rio Doce. As informações referentes às 19 cavidades que 

compõem a amostra regional foram disponibilizadas pela SUPRAM do Leste de Minas. 

A lista com as informações de todas as cavernas utilizadas na amostra local e regional 

está no Anexo 7. 

 
Figura 31: Localização das cavidades inseridas na escala local e regional, utilizadas na 

comparação dos dados espeleométricos. 
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9.1.3 Cálculos Espeleométricos 

Para o cálculo das variáveis espeleométricas, a Instrução Normativa 002/09 do 

Ministério do Meio Ambiente estabelece que os limites entre as classes de relevância 

devem ser definidos levando em conta a média (µ) e o desvio padrão (σ) do conjunto 

de cavidades tomado como referência. Dessa forma, para efeito de classificação da 

relevância, serão considerados baixos os valores menores ou iguais a (<[μ – σ]). 

Serão considerados altos os valores maiores ou iguais a (>[μ + σ]). Serão 

considerados médios valores entre ([μ – σ] < x < [μ + σ]). A média e o desvio padrão 

foram calculados para a amostra regional e local, conforme tabelas a seguir.  

Tabela 15: Cálculo dos dados espeleométricos da amostra regional. 
Parâmetros Regionais Projeção Horizontal (m) Área (m2) Desnível (m) Volume (m3) 

MÉDIA 11,98 63,74 2,16 114,27 
DESVIO PADRÃO 13,10 95,37  263,76 

ALTO (> μ + σ) 25,07 159,11 > 2,16 378,03 
BAIXO (<  μ - σ) -1,12 -31,64 < 2,16 -149,49 

MÉDIO - Intervalo entre 
(μ - σ) e (μ + σ) -1,12 < X < 25,07  -31,64 < X < 159,11  -149,49 < X < 378,03 

 

Na Tabela  a seguir é apresentada a classificação das cavidades para cada um dos 

parâmetros espeleométricos, levando em consideração a amostra regional.  

Tabela 16: Classificação dos parâmetros espeleométricos das cavidades estudadas de acordo com 
a amostra regional. 

Cavidade Projeção 
Horizontal Classificação Área Classificação Desnível Classificação Volume Classificação 

AL_001 5,98 MÉDIO 13,48 MÉDIO 0,28 BAIXO 8,22 MÉDIO 

AL_002 11,57 MÉDIO 76,51 MÉDIO 2 BAIXO 72,68 MÉDIO 

AL_007 6,45 MÉDIO 6,12 MÉDIO 0,68 BAIXO 3,3 MÉDIO 

AL_009 5,38 MÉDIO 22,79 MÉDIO 0,16 BAIXO 8,88 MÉDIO 

AL_028 8,76 MÉDIO 14,38 MÉDIO 1,81 BAIXO 16,97 MÉDIO 

 
Tabela 17: Cálculo dos dados espeleométricos da amostra local. 

Parâmetros Regionais Projeção Horizontal (m) Área (m2) Desnível (m) Volume (m3) 

MÉDIA 7,63 26,66 0,99 22,01 
DESVIO PADRÃO 2,28 25,48  25,71 

ALTO (> μ + σ) 9,91 52,14 > 0,99 47,72 
BAIXO (<  μ - σ) 5,35 1,18 < 0,99 -3,70 

MÉDIO - Intervalo entre 
(μ - σ) e (μ + σ) 5,35 < X < 9,91  1,18 < X < 52,14  -3,70< X < 47,72 

 

Na Tabela  a seguir é apresentada a classificação das cavidades para cada parâmetro 

espeleométrico, levando em consideração a amostra local.  

Tabela 18: Classificação dos parâmetros espeleométricos das cavidades estudadas de acordo com 
a amostra local. 

Cavidade Projeção 
Horizontal Classificação Área Classificação Desnível Classificação Volume Classificação 

AL_001 5,98 MÉDIO 13,48 MÉDIO 0,28 BAIXO 8,22 MÉDIO 

AL_002 11,57 ALTO 76,51 ALTO 2 ALTO 72,68 ALTO 

AL_007 6,45 MÉDIO 6,12 MÉDIO 0,68 BAIXO 3,3 MÉDIO 

AL_009 5,38 MÉDIO 22,79 MÉDIO 0,16 BAIXO 8,88 MÉDIO 

AL_028 8,76 MÉDIO 14,38 MÉDIO 1,81 ALTO 16,97 MÉDIO 
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Dimensões notáveis de projeção horizontal, área e volume, definem relevância 

máxima para a cavidade, de acordo com a IN 002/09. Neste estudo foi considerada 

dimensão notável valores 5 vezes maior que a média calculados para a amostra 

regional. A metodologia utilizada será melhor detalhada no item que trata dos atributos 

de relevância máxima. 

 

9.1.4 Os Graus de Relevância das Cavidades 

De acordo com a legislação, as cavidades com grau de relevância máximo não podem 

ser objeto de impactos negativos irreversíveis. A utilização de caverna classificada 

como de relevância máxima deverá fazer-se somente dentro de condições que 

assegurem a manutenção do seu equilíbrio físico e biológico.  Essas cavidades, de 

grande interesse nacional, merecerão ações para sua proteção. Já cavernas 

classificadas como de relevância alta, média e baixa poderão ser objeto de impactos 

irreversíveis, através do licenciamento ambiental (Art. 4o do Decreto 6.640). 

Impactos irreversíveis em cavidades de relevância alta deverão ser compensados pelo 

empreendedor através da preservação de duas cavernas com o mesmo grau de 

relevância, de mesma litologia e com atributos similares à que sofreu o impacto, que 

serão consideradas cavidades testemunho, ou seja, de preservação permanente. A 

cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto é aquela cuja importância de 

seus atributos seja considerada: 

I - acentuada sob enfoque local e regional; ou 

II - acentuada sob enfoque local e significativa sob enfoque regional. 

As cavernas de relevância média que sofrerem impactos irreversíveis, por sua vez, 

merecerão por parte do empreendedor ações que contribuam para a conservação e o 

uso adequado do patrimônio espeleológico brasileiro. Essas ações serão definidas 

pelo órgão ambiental competente. A cavidade natural subterrânea com grau de 

relevância médio é aquela cuja importância de seus atributos seja considerada: 

I - acentuada sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou 

II - significativa sob enfoque local e regional. 

Impactos irreversíveis em cavernas classificadas como de relevância baixa não 

merecerão ações de compensação pelo empreendedor.  Entende-se por cavidade 

natural subterrânea com grau de relevância baixo aquela cuja importância de seus 

atributos seja considerada: 

I - significativa sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou 

II - baixa sob enfoque local e regional. 
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Para a obtenção do grau de relevância de uma caverna foram definidos diversos 

parâmetros físicos, biológicos e culturais, que juntamente com as escalas de análise 

definirão se a cavidade representa relevância alta, média ou baixa. A Figura 32 

apresenta o fluxograma para a classificação do grau de relevância. 

 
Figura 32: Fluxograma de classificação do grau de relevância de cavidades naturais subterrâneas, 

segundo a Instrução Normativa N. 2, do MMA. 
 
 

9.2 Relevância Máxima 

Entende-se por cavidade natural subterrânea com relevância máxima aquela que 

possui pelo menos um dos atributos listados na Tabela 19, a seguir. Nenhuma das 05 

cavidades analisadas foi classificada como de relevância máxima. 

Tabela 19: Atributos de Classificação de Relevância Máxima. 

 Atributos considerados de relevância máxima Cavidades 

Fí
si

co
s e

 h
is

tó
ric

o-
cu

ltu
ra

is
 I. Gênese única ou rara; - 

II. Morfologia única; - 

III. Dimensões notáveis em extensão, área e volume; - 

IV. Espeleotemas únicos; - 

V. Isolamento geográfico; - 

X. Cavidade testemunho; - 

XI. Destacada relevância histórico cultural ou religiosa; - 

Bi
ol

óg
ic

os
 

VI. Abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de 
espécies animais em risco de extinção, constantes de listas oficiais; - 

VII. Habitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de 
espécies de troglóbios endêmicos ou relictos; - 

VIII. Habitat de troglóbio raro; - 

IX. Interações ecológicas únicas. - 
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Gênese única ou rara 

Considerou-se como única ou rara as gêneses que não são comuns no contexto 

(regional e local) das cavidades analisadas. É importante ressaltar que para 

caracterizar uma cavidade como tendo gênese única ou rara tem-se que analisar o 

contexto hidrológico, geológico, geomorfológico e litológico da região onde está 

inserida essa cavidade. Em rochas calcárias a dissolução é o principal processo de 

desenvolvimento dos espaços subterrâneos, devido a composição carbonática que é 

solúvel em água. No caso dos gnaisses, a composição das rochas não favorece o 

processo de dissolução, pois os minerais não são solúveis em água. 

As cavidades analisadas neste estudo apresentaram gênese formada por processos 

erosivos gerados pelo fluxo mecânico da água e também por depósito de talus. Essas 

gêneses são comuns considerando o contexto litológico em que as cavidades se 

encontram e portanto nenhuma das cavidades da amostra apresenta gênese única ou 

rara.    

Morfologia única 

A morfologia está ligada aos processos genéticos de formação da cavidade. 

Considerou-se as formas observadas nas paredes, teto e piso dos condutos e também 

a morfologia geral (ou padrão planimétrico) da caverna, que é verificado após o 

mapeamento da mesma. Diante disto, as cavidades analisadas não apresentaram 

nenhum diferencial em relação à forma e organização dos condutos, quando 

comparadas com outras cavidades de mesma litologia.  

Dimensões Notáveis em extensão, área e volume 

Os valores para determinação de dimensões notáveis foram definidos com base na 

amostra regional. Foi definido que os valores de dimensões notáveis correspondem ao 

limite da média das respectivas dimensões, multiplicada por cinco: (μ +* 5). Foi 

adotado o limite de cinco vezes a média, pois se acredita que esse valor possibilita a 

preservação de cavidades com dimensões consideráveis em termos do conjunto e da 

litologia em que ela se encontra.  

Sendo assim, de acordo com a Tabela 20 temos os seguintes valores de corte para os 

parâmetros espeleométricos: 46,55 m para projeção horizontal; 226,45 m2 para a área; 

518,5 m3 para o volume. Nenhuma das duas cavidades analisadas apresentou 

dimensões notáveis de PH, área e volume. Tratam- se de cavidades com dimensões 

reduzidas e pouca expressividade em termos espeleométricos.  
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Tabela 20: Valores de corte para dimensões notáveis. 
Parâmetro Projeção Horizontal (m) Área (m2) Desnível (m) Volume (m3) 

MÉDIA 11,98 63,74 2,16 114,27 

5 X MÉDIA 59,75 318,70 - 571,35 

 

Conforme a Instrução Normativa MMA Nº 2/2009, o parâmetro espeleométrico 

desnível não é utilizado para determinação de dimensões notáveis de uma cavidade.  

Espeleotemas únicos 

Considera-se como espeleotema único aquele pouco comum no contexto local e 

regional estudado e que possui singularidades na sua formação. A maioria das 

cavidades analisadas não apresentou qualquer tipo de espeleotemas. Na cavidade 

AL_028 ocorreu uma crosta sobre um bloco que pode estar associada ao fluxo de 

água que ocorre sazonalmente no interior da cavidade. A formação de crosta é comum 

e não oferece nenhuma peculiaridade em sua formação para ser enquadrada como 

espeleotema único.  

Isolamento Geográfico 

Cavidade com isolamento geográfico seria aquela que não possui outras cavidades 

próximas (conhecidas) na escala local. Sendo assim, nenhuma das cavidades 

analisadas neste estudo apresentam isolamento geográfico, pois a área está inserida 

em um contexto espeleológico com ocorrência de 05 cavidades.  

Cavidade testemunho 

Foram consideradas cavidades testemunho as que foram resguardadas como forma 

de compensação pelos impactos sofridos à outra cavidade. Além disso, consideramos 

também como cavidade testemunho aquela que apresente algum vestígio (seja a 

constituição dos espeleotemas, dos depósitos sedimentares) que possa nos contar 

(testemunhar) a história de algum evento climático e/ou paleontológico ocorrido em 

tempos pretéritos. Diante do explicitado nenhuma das cavidades analisadas se 

enquadrou no parâmetro cavidade testemunho. 

Não existe cavidade resguardada como forma de compensação no conjunto estudado. 

Também não ocorrem depósitos sedimentares expressivos, que possam representar 

algum processo ambiental ou paleoambiental. 

Destacada relevância histórico-cultural ou religiosa 

Considerou-se como uma cavidade de destacada relevância histórico-cultural aquela 

que apresenta importante testemunho histórico ou pré-histórico de ocupação humana, 

como artefatos e fósseis. Como destacada relevância religiosa considerou-se as 
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cavidades que apresentavam e/ou apresentam expressiva utilização para fins 

religiosos, por exemplo, romarias e altares. A real relevância da cavidade ao analisar 

esse parâmetro deve ser dada pelo órgão competente (IPHAN).  

Diante disso, nenhuma das cavidades da amostra foi considerada com destacada 

relevância histórico-cultural.  

Abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de 
espécies animais em risco de extinção, constantes de listas oficiais 

Para análise desse atributo foi observado se havia a presença de espécies 

ameaçadas de extinção da fauna nacional conforme listas oficiais (COPAM, 2010; 

MMA, 2014). Neste estudo não ocorreu espécies que constem nestas listas oficiais 

(federal e estadual) de espécies brasileiras ameaçadas de extinção. No Anexo 4 é 

apresentada a lista de espécies encontradas em cada cavidade do estudo. 

Habitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de 
espécies de troglóbios endêmicos ou relictos 

Entende-se como habitat essencial para preservação de populações geneticamente 

viáveis de espécies de troglóbios endêmicos ou relictos, as cavidades onde esses 

organismos são/foram encontrados em quantidade suficiente de indivíduos que 

permita a reprodução e manutenção da população.  

São considerados troglóbios relictos, espécies encontradas em certas áreas ou habitat 

isolados, remanescente de fauna anteriormente dotado de distribuição ampla. Ou seja, 

é um organismo que no passado foi abundante em um território amplo e que agora 

encontra-se apenas em pequenas áreas deste território. Em relação a classificação de 

endemismo para troglóbios, aprofunda-se no tópico 8.1.1.3 as determinações 

utilizadas para tal classificação.  

Em nenhuma das cavidades estudadas foram encontrados troglóbios endêmicos ou 

relictos logo, não há que se falar de habitat essencial para preservação dessas 

espécies. 

Habitat de troglóbio raro 

Entende-se como habitat de troglóbio raro as cavidades onde são/foram encontrados 

exemplares de troglóbios raros. A definição de raridade em troglóbios é melhor 

explicada no tópico 8.1.1.3 Conforme explorado durante a discussão não se 

considerou como troglóbio, e por consequente não se avaliou a raridade, os 

organismos troglomórficos registrados neste projeto. Assim não há nenhuma cavidade 

a ser inserida neste quesito. 

Relatório de Análise de Relevância Espeleológica - PCH Antônio Dias                       112 



 

Interações ecológicas únicas 

Caracterizam-se por interação ecológica única, atividades desempenhadas pelos 

organismos residentes na cavidade, sejam elas definidas entre indivíduos de mesma 

espécie ou espécies distintas, que não tenham sido registradas pela ciência ou que 

sejam definidas como singulares pelos especialistas.  

Nenhumas das cavidades analisadas apresentaram ocorrência de interações 

ecológicas duradouras, raras ou incomuns com as espécies identificadas neste 

estudo, que fossem visíveis as visitas executadas pelos profissionais. 
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9.3 Relevâncias Alta, Média e Baixa 

9.3.1 Importância Acentuada sob Enfoque Local e Regional 

A Tabela 21 apresenta a síntese dos atributos biológicos, físicos e histórico-culturais 

analisados em termos de importância acentuada sob enfoque local e regional. 

Tabela 21: Atributos considerados de importância acentuada sob enfoque local e regional para 
classificação do grau de relevância. 

 Atributos de importância acentuada sob enfoque local e regional Cavidades 

B
io

ló
gi

co
s 

I. Localidade Tipo; - 

II. Presença de populações estabelecidas de espécies com função ecológica 
importante; - 

III. Presença de táxons novos; AL_002 e AL_007 

IV. Alta riqueza de espécies; - 

V. Alta abundância relativa de espécies; - 

VI. Presença de composição singular da fauna; - 

VII. Presença de troglóbios que não sejam considerados raros, endêmicos ou 
relictos; - 

VIII. Presença de espécies troglomórficas; AL_001 e AL_007 

IX. Presença de trogloxeno obrigatório; - 

X. Presença de população excepcional em tamanho; - 
XI. Presença de espécie rara; - 

Fí
si

co
s 

e 
hi

st
ór

ic
o-

cu
ltu

ra
is

 

XII. Alta projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades que se 
distribuem na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3o do art. 14, 
desta Instrução Normativa; 

- 

XIII. Alta área da projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades 
que se distribuem na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3o do 
art. 14, desta Instrução Normativa; 

- 

XIV. Alto volume da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem 
na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3o do art. 14, desta 
Instrução Normativa; 

- 

XV. Presença significativa de estruturas espeleogenéticas raras; - 

XVI. Lago ou drenagem subterrânea perene com influência acentuada sobre os 
atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos 
deste artigo; 

- 

XVII. Diversidade da sedimentação química com muitos tipos de espeleotemas e 
processos de deposição; - 

XVIII. Configuração notável dos espeleotemas; - 

XIX. Alta influência da cavidade sobre o sistema cárstico; - 

XX.  Presença de inter-relação da cavidade com alguma de relevância máxima; - 

XXI. Reconhecimento nacional ou mundial do valor estético/cênico da cavidade; - 

XXII. Visitação pública sistemática na cavidade, com abrangência regional ou 
nacional. - 

Localidade Tipo 

É considerada localidade-tipo a cavidade onde foi capturado exemplar tipo de 

espécime/indivíduo na qual um autor se baseou para realizar a descrição de um 

determinado táxon. No presente estudo, nenhuma das cavidades apresentou espécie 
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que em algum momento tenha sido descrita pela ciência, utilizando estas coordenadas 

como de local de descrição. As espécies, neste estudo coletadas, consideradas novas 

para a ciência, de acordo com os especialistas consultados, até o presente momento 

não foram disponibilizadas através de artigos no meio científico, o que 

descaracterizam essas cavidades como “Localidade tipo”. 

Presença de populações estabelecidas de espécies com função ecológica 
importante 

Conforme determinado na IN 02 de 2009, foi considerado como atributos para 

configurar “espécie com função ecológica importante”: 

“Presença de populações estabelecidas de espécies com função ecológica importante 

(polinizadores, dispersores de sementes e morcegos insetívoros) que possuam 

relação significativa com a cavidade.” 

Não foram contemplados invertebrados neste atributo, pela impossibilidade de se 

definir o nicho de atuação como polinizador, dado o esforço amostral e escopo da 

atividade de levantamento bioespeleológico. Onde para se definir a atuação de alguma 

espécie de invertebrado, membro da comunidade cavernícola, como polinizador seria 

necessário um monitoramento destes organismos potenciais polinizadores, o que 

tornaria inviável a execução deste trabalho. 

Conforme exposto ao longo dos resultados e abordado durante a discussão não houve 

registros diretos de morcegos que compusessem um cenário para qualificar qualquer 

cavidade neste quesito. 

Presença de táxons novos 

Caracteriza-se por novos táxons as espécies que ainda não foram descritas no meio 

científico.  

Nas cavidades: AL_002 e AL_007 tiveram registros de organismos ainda não 

descritos pela ciência. As espécies apresentadas na tabela a seguir foram 

consideradas pelos especialistas consultados como táxon novo para a ciência. A lista 

com as espécies encontradas em cada uma das cavidades do estudo consta no Anexo 

4. 

Entretanto, conforme já abordado anteriormente este organismo já se encontra em 

descrição, pelo próprio especialista consultado, por meios de tipos previamente 

coletados em outras áreas. 
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Ainda assim conforme analise complementar estes organismos não se restringem as 

cavidades e tampouco possuem risco caso a Área Diretamente Afetada venha ser 

autorizada, conforme abordagem já expressa anteriormente. 

Tabela 22: Ocorrência de Triophtydeidae gen nov sp.1 no projeto PCH Antônio Dias. *Feições não 
inclusas no processo de relevância. 

TÁXON IDENTIFICAÇÃO CAVIDADE / 
FEIÇÃO INDIVÍDUOS ESTAÇÃO CLASSIFICAÇÃO MICRO HABITAT 

A
ca

ri 

Triophtydeidae gen nov sp.1 

AL_002 1 ÚMIDA Espécie nova Zona disfótica junto ao 
piso 

AL_007 28 ÚMIDA Espécie nova Zona eufótica no 
teto/parede 

AL_024* 20 ÚMIDA Espécie nova Associado a teia de 
Loxoceles 

AL_027* 25 ÚMIDA Espécie nova 

Associado a teia de 
Loxoceles,e em 
parasitismo em 

espécimes de Loxoceles 
sp. 

AL_028* 1 ÚMIDA Espécie nova Associado a teia de 
Loxoceles 

AL_029* 1 ÚMIDA Espécie nova 

Associado a teia de 
Loxoceles,e em 
parasitismo em 

espécimes de Loxoceles 
sp. 

Alta riqueza de espécies 

Os valores de riqueza foram obtidos de acordo com a estimativa de espécies 

encontradas, obtendo-se uma média e o desvio padrão do conjunto de cavidades 

presentes na área de estudo. Sendo assim, a riqueza foi considerada alta apenas a 

partir de 39 espécies. Os cálculos de riqueza são mais bem explicados no item 8.1.2.8. 

Como pode ser observado na tabela a seguir, não houve cavidades com registros de 

riqueza alta. 

Tabela 23: Classificação das cavidades em relação a riqueza de espécies de acordo com a IN 
02/2009 (MMA, 2009). 

CAVIDADES RIQUEZA ABSOLUTA CLASSIFICAÇÃO PELA IN 02/2009 
(MMA, 2009) 

AL_001 33 MÉDIA 
AL_002 28 MÉDIA 
AL_007 23 MÉDIA 
AL_009 13 MÉDIA 
AL_028 34 MÉDIA 

 

Alta abundância relativa de espécies 

Conforme os cálculos apresentados no tópico 8.1.2.9, cavidades com 30% ou mais de 

espécies com abundância alta foram consideradas com “alta abundância relativa de 

espécies”. Como pode ser observada na tabela a seguir, nenhuma cavidade 

apresentou “alta abundância relativa de espécies”. 
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Tabela 24: Índice de indivíduos (>1 cm) com abundância alta por cada cavidade amostrada neste 
projeto. 

Cavidade Riqueza total de 
espécies 

Total de espécies com 
alta abundância  AB(%)=n*100/N Corte IN 

AL_001 33 6 18,18 MÉDIA 
AL_002 28 0 0,00 BAIXA 
AL_007 23 2 8,70 BAIXA 
AL_009 13 2 15,38 MÉDIA 
AL_028 34 1 2,94 BAIXA 

 

Presença de composição singular da fauna 

De acordo com a IN 02 de 2009, composição singular da fauna dá-se pela “Ocorrência 

de populações estabelecidas de espécies de grupos pouco comuns ao ambiente 

cavernícola”. Logo, espécies não usuais de ambientes cavernícolas, registradas em 

ambos os períodos de coletas, e que ocorra com um número populacional que 

possibilite a manutenção da espécie na cavidade, são considerados para constatação 

deste atributo. 

O presente trabalho não apresentou nenhuma espécie não usual de ambientes 

cavernícolas. Como pode ser observado na lista de espécies encontradas em cada 

cavidade que consta no Anexo 4, todas as espécies encontradas são comuns ao 

ambiente cavernícola. 

Presença de troglóbios que não sejam considerados raros, endêmicos ou 
relictos 

Troglóbios são indivíduos portadores de características troglomórficas, caracteres 

adquiridos na história filogenética de uma linhagem de determinada espécie, surgidos 

aleatoriamente por mutações e selecionadas devido à pressão ambiental, não são 

compartilhados com espécies do ambiente epígeo e são mantidos justamente pelo 

isolamento genético e geográfico no meio subterrâneo.  

Estudos recentes localizaram troglomorfismos em indivíduos fora do ambiente 

cavernícola, em ambiente edáficos. Sendo assim, possíveis troglomorfismos podem 

ser encontrados em espécies registradas no ambiente externo às cavidades. Embora 

somente seja considerado troglóbio o indivíduo portador de caracteres troglomórficos e 

que se encontra restrito ao ambiente cavernícola isolado assim, impedido de 

compartilhar sua carga genética com indivíduos do meio epígeo. 

Conforme abordado ao longo deste trabalho os organismos troglomórficos aqui 

apresentados não foram caracterizados como troglóbios. 

Presença de espécies troglomórficas 
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De acordo com a IN 02 de 2009 a definição deste atributo dá-se pela “Ocorrência de 

animais cujas características morfológicas revelem especialização decorrente do 

isolamento no ambiente subterrâneo”. No presente estudo registramos os seguintes 

troglomórficos: 

Tabela 25: Ocorrência de organismos com aspectos troglomórficos no projeto.  
TÁXON IDENTIFICAÇÃO CAVIDADE ESTAÇÃO CLASSIFICAÇÃO MICRO 

HABITAT 
CARACTERES 

MORFOLÓGICOS 

C
ol

le
m

bo
la

 

Pseudosinella sp.1 

AL_001 

ÚMIDA Troglóbio Raro Zona disfótica 
junto ao piso 

Pouca pigmentação no 
corpo. Olhos ausentes 

Pseudosinella sp.1 ÚMIDA Troglóbio Raro Zona disfótica 
junto ao piso 

Pouca pigmentação no 
corpo. Olhos ausentes 

Entomobrya sp.1 ÚMIDA Troglóbio Raro Zona disfótica 
junto ao piso 

Redução oftálmica, e 
aumento no número de 

cerdas sensoriais 

Pseudosinella sp.1 AL_007 ÚMIDA Troglóbio Raro Zona disfótica 
junto ao piso 

Pouca pigmentação no 
corpo. Olhos ausentes 

Presença de trogloxeno obrigatório 

Segundo Trajano & Bichuette (2006) trogloxenos são organismos regularmente 

encontrados no ambiente cavernícola, mas que necessariamente têm que retornar à 

superfície para se alimentarem, utilizam as cavernas como abrigo. Já os trogloxenos 

obrigatórios são trogloxenos que precisam necessariamente utilizar a cavidade para 

completar seu ciclo de vida, ou seja, a dependência em relação ao meio subterrâneo é 

obrigatória. Não foram encontrados organismos que se enquadram dentro desta 

categoria. 

Presença de população excepcional em tamanho 

Para definirmos se uma cavidade apresenta ou não este parâmetro analisou-se as 

espécies de populações que foram encontradas nas cavidades para verificar se 

estavam dentro dos padrões do número de indivíduo normalmente encontrados. 

Muitas vezes, para definirmos se uma população está com seu número de indivíduos 

acima da normalidade é necessário recorrermos a bibliografias especializadas e a 

especialistas de cada grupo para embasarmos o que pode ser considerada como uma 

população excepcional.  

Nas cavidades estudadas não foi encontrada nenhuma população com excepcional 

tamanho de indivíduos. No Anexo 4 pode ser visualizada a lista de espécies para cada 

cavidade com a respectiva quantidade de indivíduos encontrados. A abundância de 

indivíduos coletados por espécie pode ser uma estimativa do tamanho da população 

da cavidade. 

Presença de espécie rara 
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Um dos conceitos de espécie rara é determinado pela sua distribuição restrita a algum 

ambiente, bioma ou micro-habitat. Cavidades são estruturas passíveis de ocorrerem 

espécies raras, dado seu ambiente peculiar e condições ambientais distintas o que 

confere pressões ambientais muito diversas do meio externo (CULVER, D. C. WHITE, 

W. B., 2005). Uma espécie pode ser determinada como rara também por sua 

população possuir tamanho restrito, seja por impactos aos ambientes necessários a 

sobrevivência da mesma, seja por características peculiares ao grupo. No presente 

estudo não foi constatado nenhum indivíduo pertencente a esta definição. A lista das 

espécies encontradas em cada cavidade consta Anexo 4. 

Alta Projeção Horizontal da cavidade em relação às demais cavidades que se 
distribuem na mesma unidade espeleológica 

Cavidades com alta projeção horizontal foram consideradas aquelas que 

apresentaram o valor deste parâmetro maior que a média mais o desvio padrão (μ + σ) 

calculados para a amostra regional. Para as cavernas do estudo foram considerados 

os valores maiores que 25,07 m como alta projeção horizontal. 

Tabela 26: Projeção horizontal sob enfoque regional para cavidades da amostra. 
Parâmetros Regionais PH (m) 

MÉDIA 11,98 

DESVIO PADRÃO 13,10 

ALTO (> μ + σ) 25,07 

BAIXO (<  μ - σ) -1,12 

MÉDIO - Intervalo entre (μ - σ) e (μ + σ) -1,12 < X < 25,07  

 

Ao analisar a projeção horizontal sob o enfoque regional para as cavidades do estudo, 

nenhuma das cavidades analisadas apresenta alta projeção horizontal. 

Alta Área da projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades 
que se distribuem na mesma unidade espeleológica 

Cavidades com alta área da projeção horizontal foram consideradas aquelas que 

apresentaram o valor desse parâmetro maior que a média mais o desvio padrão (μ + 

σ) calculados para a amostra regional. Para as cavernas do estudo foram 

considerados valores maiores que 159,11 m² como alta área da projeção horizontal. 

Tabela 27: Área da projeção horizontal sob enfoque regional para cavidades da amostra. 
Parâmetros Regionais Área (m2) 

MÉDIA 63,74 

DESVIO PADRÃO 95,37 

ALTO (> μ + σ) 159,11 

BAIXO (<  μ - σ) -31,64 

MÉDIO - Intervalo entre (μ - σ) e (μ + σ) -31,64 < X < 159,11 
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Ao analisar a área da projeção horizontal sob o enfoque da amostra regional, 

nenhuma das cavidades estudadas apresentou alta área da projeção horizontal. 

Alto Volume da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem na 
mesma unidade espeleológica 

Cavidades com alto volume foram consideradas aquelas que apresentaram o valor 

deste parâmetro maior que a média mais o desvio padrão (μ + σ) calculados para a 

amostra regional. Para as cavernas do estudo foram considerados os valores maiores 

que 378,03 m³ como alto volume. 

Tabela 28: Volume sob enfoque regional para cavidades para cavidades da amostra.  
Parâmetros Regionais Volume (m3) 

MÉDIA 114,27 

DESVIO PADRÃO 263,76 

ALTO (> μ + σ) 378,03 

BAIXO (<  μ - σ) -149,49 

MÉDIO - Intervalo entre (μ - σ) e (μ + σ) -149,49 < X < 378,03 

 

Ao analisar o atributo volume sob o enfoque regional para cavidades do estudo 

nenhuma apresentou alto volume. 

Presença significativa de estruturas espeleogenéticas raras  

Neste quesito observou-se a ocorrência de feições esculpidas na rocha, que podem 

servir como testemunho dos processos espeleogenéticos e hidrológicos que possam 

ter atuado no desenvolvimento da cavidade. Estruturas espeleogenéticas raras seriam 

estas feições que ocorrem de forma restrita e/ou pouco comum no conjunto de 

cavidades estudado. Nenhuma das cavidades analisadas apresentou estrutura 

espeloegenética rara.  

Lago ou drenagem subterrânea perene com influência acentuada sobre os 
atributos da cavidade analisados neste item (Acentuada sob enfoque local e 
regional)  

Para valoração deste atributo foi observado em primeiro lugar à ocorrência de água 

perene na cavidade. Além do volume de água existente, foram analisados também os 

relatos das equipes que visitaram a cavidade (prospecção espeleológica, 

bioespeleologia, topografia e geoespeleologia) em épocas distintas. Quando a 

presença do corpo d’água foi observada em todas as épocas, este foi considerado 

perene. Após definidas quais cavidades possuíam drenagem perene foi analisado se a 
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presença dessa drenagem exerce alguma influência sobre outros atributos da 

cavidade. Porém, nenhuma das cavidades analisadas possui drenagem perene. 

Diversidade da sedimentação química  

A diversidade da sedimentação química deve ser avaliada quanto aos tipos de 

espeleotemas encontrados na cavidade e quanto aos processos de deposição 

observados.  

A maioria das cavidades não apresentou qualquer tipo de espeleotemas. Em apenas 

uma cavidade (AL_028) houve a ocorrência de um tipo de depósito químico. Diante 

disso, não foi observada alta diversidade de tipos e processos de depósitos químicos 

em nenhuma das cavidades analisadas. 

Configuração notável de espeleotemas  

A abundância de espeleotemas, considerando a quantidade (mesmo que de um único 

tipo) e distribuição na caverna, é um atributo de caráter subjetivo, pois não há 

maneiras viáveis de se mensurar esse parâmetro. Além disso, a ausência de 

metodologias para definição de formas para classificação desse atributo dificulta ainda 

mais sua análise. 

Sendo assim, para definir quais cavidades analisadas possuem esse atributo, adotou-

se o método comparativo, baseado nas observações das cavidades da amostra 

estudada. As cavidades onde os espeleotemas encontravam-se dispersos por todo o 

conduto e em grande quantidade, seriam consideradas com configuração notável.  

Entretanto, a ocorrência de depósito químico na amostra foi localizada em apenas 

uma cavidade e de maneira pontual, logo não há que se falar em configuração notável. 

Alta influência da cavidade sobre o sistema cárstico  

O conjunto de formas no relevo associado aos processos geradores do espaço 

subterrâneo a partir da dissolução da rocha pode constituir um sistema cárstico. A 

circulação de água é fundamental no processo de surgimento e evolução de sistemas, 

onde feições morfológicas se formam a partir da erosão principalmente fluvial e 

dissolução de parte das rochas. Neste sentido, a presença de drenagens perenes ou 

mesmo surgências intermitentes são de grande importância no desenvolvimento das 

cavernas. Porém, em um sistema cárstico deve haver estruturas como sumidouros 

e/ou subsidência que possam indicar uma dinâmica hídrica subterrânea. 

Nenhuma cavidade da amostra apresentou atributos para ser considerada nesse 

quesito. 
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Inter-relação da cavidade com caverna de relevância máxima 

O estudo da análise de relevância não apontou a cavidades de relevância máxima. 

Logo não há que se falar em inter-relação com cavidade de relevância máxima. 

Reconhecimento mundial ou nacional do valor estético ou cênico  

O reconhecimento estético cênico de uma cavidade trata-se um parâmetro subjetivo e, 

portanto, passível de discordância entre os que analisam. Para estipular se as 

cavidades do estudo possuem ou não esse reconhecimento, essas foram comparadas 

com as cavernas conhecidas nacionalmente e até mesmo mundialmente. 

Algumas características como a presença de curso d’água significativo, quantidade de 

espeleotemas, volume e inserção na paisagem, podem ser decisivas ao considerar a 

beleza cênica da cavidade. Além disso, a característica que apresente reconhecimento 

deve ser avaliada tanto na escala local quanto na regional. Diante disso as cavernas 

estudadas não apresentam esse tipo de reconhecimento estético cênico 

mundial/nacional.  

Visitação pública sistemática  

Nesse parâmetro foi avaliada a existência de vestígios de visitação constante aos 

espaços subterrâneos analisados. Presença de trilha bem marcada, pisoteamento nas 

partes mais acessíveis, lixo, pichações, materiais guardados pelos visitantes e 

espeleotemas quebrados, são alguns dos vestígios que analisados em conjunto 

podem indicar a intensidade da visitação à caverna. Nenhuma das cavernas 

estudadas recebe visitação sistemática com abrangência regional ou nacional. 
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9.3.2 Importância Acentuada sob Enfoque Local 

A Tabela 29 sintetiza os atributos bióticos, físicos e histórico-culturais considerados 

acentuados sob enfoque local. 

Tabela 29: Atributos de importância acentuada sob enfoque local para classificação de grau de 
relevância. 

 Atributos de Importância Acentuada sob Enfoque Local Cavidades 

B
io

ló
gi

co
s 

I. População residente de quirópteros; - 

II. Constatação de uso da cavidade por aves silvestres como local de nidificação; - 

III. Alta diversidade de substratos orgânicos; AL_001, AL_002, AL_007 e 
AL_028 

IV. Média riqueza de espécies; AL_001, AL_002, AL_007, 
AL_009 e AL_028 

V. Média abundância relativa de espécies; AL_001 e AL_009 

VI. Constatação de uso da cavidade por espécies migratórias; - 

VII. Presença de singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob 
enfoque local; - 

Fí
si

co
s 

e 
hi

st
ór

ic
o-

cu
ltu

ra
is

 VIII. Presença de estrutura geológica de interesse científico; - 

IX. Presença de registros paleontológicos; - 

X. Reconhecimento local do valor estético/cênico da cavidade; - 

XI. Visitação pública sistemática na cavidade, com abrangência local; - 

XII. Presença de água de percolação ou condensação com influência acentuada 
sobre os atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos 
incisos deste artigo; 

AL_002 

XIII. Lago ou drenagem subterrânea intermitente com influência acentuada sobre 
os atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos 
deste artigo; 

AL_002 e AL_028 

 

População residente de quirópteros 

Foi determinado que a cavidade fosse considerada com população residente de 

quirópteros, na ocorrência de registros da mesma espécie em ambos os episódios de 

amostragem em conjunto com registros que evidenciassem um uso contínuo de 

morcegos, como grande quantidade de guano, a fim de comprovar a fidelidade das 

espécies com a cavidade. Sendo assim, cavidades com registros apenas em uma 

campanha não foram determinadas como “população residente de quirópteros” e 

cavidades que apresentaram a mesma espécie em duas amostragens podem não ser 

contemplada neste quesito (devido à ausência de indícios que comprovassem o uso 

contínuo). Logo não houve cavidades para incluir neste quesito. 

Constatação de uso da cavidade por aves silvestres como local de nidificação 

A presença de ninhos ativos ou recém-desativados: com matéria orgânica recente, tal 

como: penas, fezes recentes, cascas de ovos, seriam utilizadas para classificar a 

cavidade como utilizada para nidificação de aves silvestres. Não houve registros de 

ninhos de aves silvestres ou não, ativos neste projeto. 

Alta diversidade de substratos orgânicos 
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Conforme abordado no tópico 8.1.2.1 os cálculos de substratos orgânicos foram 

realizados contabilizando a ocorrência de tipos determinados na IN 02/2009. Onde 

houve a presença de quatro (4) a sete (7) tipos, a diversidade foi considerada “alta” e 

de apenas um (1) a três (3) foi considerada “baixa”. Esse valor foi estipulado levando-

se em consideração que a IN 02/2009 considera 7 tipos de substratos orgânicos e, 

portanto, para termos uma alta diversidade de substratos temos que ter mais da 

metade dos tipos, ou seja 4 ou mais tipos. Ressalta-se a ausência de bibliografia 

tratando sobre o tema o que faz com que os parâmetros adotados para definição 

desse quesito sejam de certa forma, discricionário. As cavidades: AL_001, AL_002, 
AL_007 e AL_028 apresentaram “alta” diversidade de substratos orgânicos conforme 

tabela a seguir: 

Tabela 30: Classificação das cavidades quanto à presença de substratos orgânicos. 

CAVIDADES 
SUBSTRATOS ORGÂNICOS 

CLASSIFICAÇÃO 
PELA IN MATERIAL 

VEGETAL DETRITOS RAÍZES FEZES CARCAÇA BOLOTAS DE 
REGURGITAÇÃO GUANO 

AL_001 X X X X - - - ALTA 
AL_002 X X - X X - - ALTA 
AL_007 X X X - - - X ALTA 
AL_009 X X - X - - - BAIXA 
AL_028 X X X - - - X ALTA 

 

Média riqueza de espécies 

Os valores de riqueza foram obtidos de acordo com a estimativa de espécies 

encontradas, obtendo-se uma média e o desvio padrão do conjunto de cavidades 

presentes na área de estudo. Sendo assim, a riqueza foi considerada “média” entre 12 

e 39 espécies. Os cálculos de riqueza são mais bem explicados no item 8.1.2.8. Como 

pode ser observado na tabela a seguir, todas as cavidades deste projeto foram 

incluídas neste quesito com registros de riqueza média. 

Tabela 31: Classificação das cavidades em relação a riqueza de espécies de acordo com a IN 
02/2009 (MMA, 2009). 

CAVIDADES RIQUEZA ABSOLUTA CLASSIFICAÇÃO PELA IN 02/2009 
(MMA, 2009) 

AL_001 33 MÉDIA 
AL_002 28 MÉDIA 
AL_007 23 MÉDIA 
AL_009 13 MÉDIA 
AL_028 34 MÉDIA 

 

Média abundância relativa de espécies 

Conforme os cálculos apresentados no tópico 8.1.2.9, cavidades entre 11% e 29% de 

espécies com abundância alta foram consideradas com “média abundância relativa de 
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espécies”. Como podem ser observadas na tabela a seguir, as cavidades AL_001 e 

AL_009 apresentaram “média abundância relativa de espécies”. 

Tabela 32: Índice de indivíduos (>1 cm) com abundância alta por cada cavidade amostrada neste 
projeto. 

Cavidade Riqueza total de 
espécies 

Total de espécies com 
alta abundância  AB(%)=n*100/N Corte IN 

AL_001 33 6 18,18 MÉDIA 
AL_002 28 0 0,00 BAIXA 
AL_007 23 2 8,70 BAIXA 
AL_009 13 2 15,38 MÉDIA 
AL_028 34 1 2,94 BAIXA 

 

Constatação de uso da cavidade por espécies migratórias 

As aves estão mais relacionadas a espécies migratórias, que utilizam determinadas 

regiões como área de nidificação e alimentação. Em nenhuma das cavidades foi 

observada a presença, mesmo que vestígios, de espécies de caráter migratório.  

Presença de singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque 
local 

De acordo com a IN 02/2009 (MMA, 2009): define-se este atributo como 

“Especificidade ou endemismo dos elementos bióticos identificados na cavidade, se 

comparados àqueles também encontrados no enfoque local.”. Diante da complexidade 

de se definir métricos para determinar especificidades ou mesmo endemismos dos 

citados “elementos bióticos”, bem como a carência de determinação dos citados 

“elementos bióticos”, considerou-se para responder este atributo análises de 

similaridade entre cavidades, os métodos e diretrizes para os cálculos estão 

explicitados no tópico 8.1.1.3. Assim conforme determinado, os resultados de 

similaridade apontaram que nenhuma das cavidades deste projeto apresentou 

similaridades discrepantes que pudessem ser consideradas como baixa similaridade 

dentre as demais cavidades, desta forma não as caracterizando neste atributo. 

Estrutura geológica de interesse científico  

Nos maciços onde as cavernas se desenvolvem podem ser identificadas feições e 

características geológicas que indicam os processos de formação e/ou evolução das 

rochas. A análise de algumas estruturas pode ser determinante no entendimento da 

história geológica da região.  

Nenhuma das cavidades da área apresentou algum tipo de estrutura geológica que 

apresente relevância do ponto de vista científico.   

Registros paleontológicos  

Relatório de Análise de Relevância Espeleológica - PCH Antônio Dias                       125 



 

Foram considerados registros paleontológicos a presença de fósseis. Nas cavidades 

analisadas não foram observadas a ocorrência de fósseis.  

Reconhecimento local do valor estético/cênico  

O reconhecimento estético cênico de uma cavidade trata-se um parâmetro subjetivo e, 

portanto, passível de discordância entre os que analisam. Para estipular se as 

cavidades do estudo possuem ou não esse reconhecimento, essas foram comparadas 

com as cavernas conhecidas.  

Algumas características como a presença de curso d’água significativo, quantidade de 

espeleotemas, volume e inserção na paisagem, podem ser decisivas ao considerar a 

beleza cênica da cavidade. Além disso, a característica que apresente reconhecimento 

deve ser avaliada tanto na escala local quanto na regional. 

Diante disso, nenhuma das cavidades foi considerada como tendo reconhecimento 

estético/cênico local.  

Visitação pública sistemática na cavidade, com abrangência local  

Foi avaliada a existência de vestígios de visitação constante aos espaços 

subterrâneos analisados. Presença de trilha bem marcada, pisoteamento nas partes 

mais acessíveis, lixo, pichações, materiais guardados pelos visitantes e espeleotemas 

quebrados, são alguns dos vestígios que analisados em conjunto podem indicar a 

intensidade da visitação à caverna. Nenhuma das cavidades apresenta indícios de 

visitação sistemática de abrangência local.  

Água de percolação ou condensação com influência acentuada sobre os 
atributos da cavidade 

Água de percolação é principalmente a água da chuva que se infiltra através do solo e 

rocha e atinge o teto e parede das cavidades. São visualizadas através de 

gotejamentos, escorrimentos, paredes úmidas e espeleotemas em formação (a 

percolação de água é responsável pela formação de grande parte dos espeleotemas). 

Já a água de condensação ocorre nas cavidades onde a umidade relativa do ar 

encontra-se próxima da saturação. Se expressa normalmente por gotículas afixadas à 

parede e/ou teto das cavidades. Tanto a água de percolação como a de condensação 

podem ser ácidas e dessa forma facilitam o processo de dissolução da rocha.  

Apenas na cavidade AL_002 foi observada atividade hídrica em forma de 

gotejamento.   
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Lago ou drenagem subterrânea intermitente com influência acentuada sobre os 
atributos da cavidade 

Para valoração deste atributo foi observado em primeiro lugar a ocorrência de água 

intermitente na cavidade. Além do volume de água existente, foram analisados 

também os relatos das equipes que visitaram a cavidade (prospecção espeleológica, 

bioespeleologia, topografia e geoespeleologia) em épocas distintas. Quando a 

presença do corpo d’água foi observada apenas em épocas chuvosas considerou-se o 

curso d’água como intermitente. Após definidas quais cavidades possuíam drenagem 

intermitente foi analisado se a presença dessa drenagem exerce alguma influência 

sobre outros atributos da cavidade. 

Nas cavidades AL_002 e AL_028 ocorre fluxo de água intermitente ocasionado devido 

ao período chuvoso e a sua localização muito próxima a drenagem do rio Piracicaba.  
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9.3.3 Importância Significativa sob Enfoque Local e Regional 

Os atributos biológicos, físicos e histórico-culturais que definem importância 

significativa sob enfoque local e regional encontram-se listados na Tabela 33.  

Tabela 33: Atributos considerados de importância significativa sob enfoque local e regional para 
classificação de grau de relevância. 

 Atributos de Importância Significativa sob Enfoque Local e 
Regional Cavidades 

B
io

 I. Presença de singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob 
enfoque regional; - 
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II. Média projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades 
que se distribuem na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 
3o do art. 14, desta Instrução Normativa; 

AL_001, AL_002, AL_007, 
AL_009 e AL_028 

III. Média área da projeção horizontal da cavidade em relação às demais 
cavidades que se distribuem na mesma unidade espeleológica, conforme 
definido no § 3o do art. 14, desta Instrução Normativa; 

AL_001, AL_002, AL_007, 
AL_009 e AL_028 

IV. Alto desnível da cavidade em relação às demais cavidades que se 
distribuem na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3o do 
art. 14, desta Instrução Normativa; 

- 

V. Médio volume da cavidade em relação às demais cavidades que se 
distribuem na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3o do 
art. 14, desta Instrução Normativa; 

AL_001, AL_002, AL_007, 
AL_009 e AL_028 

VI. Presença de estruturas espeleogenéticas raras; - 
VII. Lago ou drenagem subterrânea intermitente com influência significativa 
sobre os atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas 
nos incisos deste artigo; 

- 

VIII. Diversidade da sedimentação química com muitos tipos de 
espeleotemas ou processos de deposição; - 

IX. Sedimentação clástica ou química com valor científico; - 

X. Reconhecimento regional do valor estético/cênico da cavidade; - 
XI. Uso constante, periódico ou sistemático para fins educacionais, 
recreativos ou esportivos. - 

Presença de singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque 
regional 

De acordo com a IN 02/2009 (MMA, 2009): define-se este atributo como 

“Especificidade apresentada pelos elementos bióticos identificados na cavidade, se 

comparadas aquelas também encontradas nas cavidades na mesma unidade 

espeleológica.”. Diante da complexidade de se definir métricas para determinar 

especificidades dos citados “elementos bióticas”, bem como a carência de 

determinação dos “elementos bióticos”, considerou-se para responder este atributo 

análises de similaridade entre cavidades, sob o contexto de unidade espeleológica. 

Assim foram utilizados dados disponíveis de projetos: “PCH – Dores de Guanhães” e 

“PCH – Senhora do Porto”, os métodos e diretrizes para os cálculos estão explicitados 

no tópico 8.1.1.3. Assim conforme determinado, os resultados de similaridade sob 

enfoque regional não houve cavidades deste projeto que possa ser enquadrado como 

singular diante as demais do conjunto. 

Média Projeção Horizontal em relação às demais cavidades que se distribuem na 
mesma unidade espeleológica 
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Cavidades com média projeção horizontal foram consideradas aquelas que 

apresentaram o valor desse parâmetro no intervalo entre a média menos o desvio 

padrão e a média mais o desvio padrão (μ – σ < X > μ + σ) calculados para a amostra 

regional. Para as cavernas do estudo foram considerados os valores entre -1,12 m e 

25,07 m como média projeção horizontal. 

Tabela 34: Projeção horizontal sob enfoque regional para cavidades da amostra. 
Parâmetros Regionais PH (m) 

MÉDIA 11,98 
DESVIO PADRÃO 13,10 

ALTO (> μ + σ) 25,07 
BAIXO (<  μ - σ) -1,12 

MÉDIO - Intervalo entre (μ - σ) e (μ + σ) -1,12 < X < 25,07 
 

Ao analisar a projeção horizontal sob o enfoque regional para cavidades do estudo 

observa-se que todas as cavidades analisadas apresentaram média projeção 

horizontal. 

Média Área da projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades 
que se distribuem na mesma unidade espeleológica 

Cavidades com média área da projeção horizontal foram consideradas aquelas que 

apresentaram o valor desse parâmetro no intervalo entre a média menos o desvio 

padrão e a média mais o desvio padrão (μ – σ < X > μ + σ) calculados para a amostra 

regional. Para as cavernas estudadas foram considerados os valores entre -31,64 m² 
e 159,11 m² como média área da projeção horizontal. 

Tabela 35: Área da projeção horizontal sob enfoque regional para cavidades da amostra. 
Parâmetros Regionais Área (m2) 

MÉDIA 63,74 
DESVIO PADRÃO 95,37 

ALTO (> μ + σ) 159,11 
BAIXO (<  μ - σ) -31,64 

MÉDIO - Intervalo entre (μ - σ) e (μ + σ) -31,64 < X < 159,11 

 

Observa-se que todas as cavidades do estudo apresentaram valores de área dentro 

da média. 

Alto Desnível em relação às demais cavidades que se distribuem na mesma 
unidade espeleológica 

Cavidades com alto desnível foram consideradas aquelas que apresentaram o valor 

deste parâmetro maior que a média (> μ) calculada para a amostra regional. Para as 

cavernas do estudo foram considerados os valores maiores que 2,16 m como alto 

desnível. 
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Tabela 36: Parâmetro espeleométrico do desnível sob enfoque regional para cavidades do estudo. 
Parâmetros Regionais Desnível (m) 

MÉDIA 2,16 
ALTO (> μ + σ) > 2,16 
BAIXO (<  μ - σ) < 2,16 

 

Ao analisar o desnível sob enfoque regional para cavidades do estudo nenhuma 

cavidade apresentou alto desnível. 

Médio Volume da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem 
na mesma unidade espeleológica 

Cavidades com médio volume foram consideradas aquelas que apresentaram o valor 

deste parâmetro no intervalo entre a média menos o desvio padrão e a média mais o 

desvio padrão (μ – σ < X > μ + σ), calculados para a amostra regional. Para as 

cavernas do estudo foram considerados os valores entre -149,49 m³ e 378,03 m³ 
como médio volume. 

Tabela 37: Volume sob enfoque regional para cavidades para cavidades da amostra.  
Parâmetros Regionais Volume (m3) 

MÉDIA 114,27 
DESVIO PADRÃO 263,76 

ALTO (> μ + σ) 378,03 
BAIXO (<  μ - σ) -149,49 

MÉDIO - Intervalo entre (μ - σ) e (μ + σ) -149,49 < X < 378,03 

 

Ao analisar o atributo volume sob o enfoque regional para as cavidades do estudo, 

observa-se que todas as cavidades apresentaram médio volume. 

Estruturas espeleogenéticas raras  

Neste quesito observou-se a ocorrência de feições esculpidas na rocha, que podem 

servir como testemunho dos processos espeleogenéticos e hidrológicos que possam 

ter atuado no desenvolvimento da cavidade. Estruturas espeleogenéticas raras seriam 

estas feições que ocorrem de forma restrita e/ou pouco comum no conjunto de 

cavidades estudado. Nas cavidades analisadas não foram observadas feições 

espeleogenéticas raras. 

Lago ou drenagem intermitente com influência sobre os atributos da cavidade  

A cavidade considerada como tendo fluxo intermitente foi considerada em item anterior 

(Importância Acentuada sob enfoque local).  

Diversidade da sedimentação química com muitos tipos de espeleotemas ou 
processos de deposição 
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A diversidade da sedimentação química deve ser avaliada quanto aos tipos de 

espeleotemas encontrados na cavidade e quanto aos processos de deposição 

observados.  

A maioria das cavidades não apresentou qualquer tipo de espeleotemas. Em apenas 

uma cavidade (AL_028) houve a ocorrência de um tipo de depósito químico. Diante 

disso, não foi observada alta diversidade de tipos ou processos de depósitos químicos 

em nenhuma das cavidades analisadas. 

Sedimentação clástica ou química com valor científico  

Foi avaliada a presença de depósitos sedimentares que pudessem trazer informações 

principalmente a respeito da paleontologia e do paleoclima. Variações em expressivos 

pacotes sedimentares, tanto clásticos como químicos, podem evidenciar a dinâmica 

hidrológica da época de desenvolvimento da cavidade. 

Não foi observado nas cavidades analisadas sedimentação clástica ou química com 

valor científico.  

Reconhecimento regional do valor estético/cênico  

O reconhecimento estético cênico de uma cavidade trata-se um parâmetro subjetivo e, 

portanto, passível de discordância entre os que analisam. Para estipular se as 

cavidades do estudo possuem ou não esse reconhecimento, essas foram comparadas 

com as cavernas conhecidas. Algumas características como a presença de curso 

d’água significativo, quantidade de espeleotemas, volume e inserção na paisagem, 

podem ser decisivas ao considerar a beleza cênica da cavidade. 

Nenhuma das cavidades da amostra possui valor estético/cênico quando considerado 

o contexto regional.  

Uso constante para fins educacionais, recreativos e esportivos  

Foi avaliada a presença de vestígios da utilização constante das cavidades por meio 

de grupos com interesse espeleológico ou esportivo. Presença de trilha bem marcada, 

pisoteamento nas partes mais acessíveis, materiais guardados pelos visitantes e lixo, 

são alguns dos vestígios que podem indicar a visitação direcionada na caverna. 

Não foi verificada cavidade que seja utilizada constantemente para fins educacionais, 

recreativos ou esportivos.  
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9.3.4 Importância Significativa sob Enfoque Local 

A Tabela 38 lista os atributos biológicos, físicos e histórico-culturais adicionais que 

conferem importância significativa sob a ótica do enfoque local. 

Tabela 38: Atributos considerados de importância significativa sob enfoque local para 
classificação de grau de relevância. 

 Atributos de Importância Significativa sob Enfoque Local  Cavidades 

B
io

ló
gi

co
s 

I. Baixa diversidade de substratos orgânicos; AL_009 

II. Baixa riqueza de espécies; 
 

- 

III. Baixa abundância relativa de espécies; AL_002, AL_007 e AL_028 

IV. Presença de singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob 
enfoque local; - 

Fí
si

co
s 

e 
hi

st
ór

ic
o-

cu
ltu

ra
is

 

V. Média projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades 
que se distribuem na mesma unidade geomorfológica, conforme definido 
no § 1o do art. 14, desta Instrução Normativa; 

AL_001, AL_007, AL_009 e 
AL_028 

VI. Média área da projeção horizontal da cavidade em relação às demais 
cavidades que se distribuem na mesma unidade geomorfológica, 
conforme definido no § 1o do art. 14, desta Instrução Normativa; 

AL_001, AL_007, AL_009 e 
AL_028 

VII. Alto desnível da cavidade em relação às demais cavidades que se 
distribuem na mesma unidade geomorfológica, conforme definido no § 1º 
do art. 14, desta Instrução Normativa; 

AL_002 e AL_028   

VIII. Médio volume da cavidade em relação às demais cavidades que se 
distribuem na mesma unidade geomorfológica, conforme definido no § 1º 
do art. 14, desta Instrução Normativa; 

AL_001, AL_007, AL_009 e 
AL_028 

IX. Poucos tipos de espeleotemas e processos de deposição em termos 
de diversidade de sedimentação química; AL_028 

X. Uso esporádico ou casual para fins educacionais, recreativos ou 
esportivos; - 

XI. Visitação pública esporádica ou casual na cavidade; AL_002 

XII. Presença de água de percolação ou condensação com influência 
sobre os atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas 
nos incisos deste artigo; 

- 

XIII. Lago ou drenagem subterrânea intermitente com influência sobre os 
atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos 
incisos deste artigo. 

- 

 
Baixa diversidade de substratos orgânicos  

Conforme abordado no tópico 8.1.2.1 os cálculos de substratos orgânicos foram 

realizados contabilizando a ocorrência de tipos determinados na IN 02/2009. Onde 

houve a presença de quatro (4) a sete (7) tipos, a diversidade foi considerada “alta” e 

de apenas um (1) a três (3) foi considerada “baixa”. Esse valor foi estipulado levando-

se em consideração que a IN 02/2009 considera 7 tipos de substratos orgânicos e, 

portanto, para termos uma “baixa” diversidade de substratos temos que ter menos da 

metade dos tipos, ou seja 3 ou menos tipos. Ressalta-se a ausência de bibliografia 

tratando sobre o tema o que faz com que os parâmetros adotados para definição 

desse quesito sejam de certa forma, discricionário. A cavidade: AL_009 apresentou 

“baixa” diversidade de substratos orgânicos conforme tabela a seguir: 
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Tabela 39: Classificação das cavidades quanto à presença de substratos orgânicos. 

CAVIDADES 
SUBSTRATOS ORGÂNICOS 

CLASSIFICAÇÃO 
PELA IN MATERIAL 

VEGETAL DETRITOS RAÍZES FEZES CARCAÇA BOLOTAS DE 
REGURGITAÇÃO GUANO 

AL_001 X X X X - - - ALTA 
AL_002 X X - X X - - ALTA 
AL_007 X X X - - - X ALTA 
AL_009 X X - X - - - BAIXA 
AL_028 X X X - - - X ALTA 

 

Baixa riqueza de espécies  

Os valores de riqueza foram obtidos de acordo com a estimativa de espécies 

encontradas, obtendo-se uma média e o desvio padrão do conjunto de cavidades 

presentes na área de estudo. Sendo assim, a riqueza foi considerada “baixa” abaixo 

de 12 espécies. Os cálculos de riqueza são mais bem explicados no item 8.1.2.8. 

Como pode ser observada na tabela a seguir, nenhuma das cavidades deste projeto 

foram incluídas neste quesito com registros de riqueza baixa. 

Tabela 40: Classificação das cavidades em relação a riqueza de espécies de acordo com a IN 
02/2009 (MMA, 2009). 

CAVIDADES RIQUEZA ABSOLUTA CLASSIFICAÇÃO PELA IN 02/2009 
(MMA, 2009) 

AL_001 33 MÉDIA 
AL_002 28 MÉDIA 
AL_007 23 MÉDIA 
AL_009 13 MÉDIA 
AL_028 34 MÉDIA 

 
Baixa abundância relativa de espécies 

Conforme os cálculos apresentados no tópico 8.1.2.9, cavidades abaixo de 10% de 

espécies com abundância alta foram consideradas com “baixa abundância relativa de 

espécies”. Como podem ser observadas na tabela a seguir, as cavidades AL_002, 

AL_007 e AL_028 apresentaram “baixa abundância relativa de espécies”. 

Tabela 41: Índice de indivíduos (>1 cm) com abundância alta por cada cavidade amostrada neste 
projeto. 

Cavidade Riqueza total de 
espécies 

Total de espécies com 
alta abundância  AB(%)=n*100/N Corte IN 

AL_001 33 6 18,18 MÉDIA 
AL_002 28 0 0,00 BAIXA 
AL_007 23 2 8,70 BAIXA 
AL_009 13 2 15,38 MÉDIA 
AL_028 34 1 2,94 BAIXA 

 

Presença de singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque 
local 

Conforme artigo 10 da Instrução Normativa 02/2009 (MMA, 2009), estipula-se este 

atributo como “IV – Presença de singularidade dos elementos faunísticos sob enfoque 
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local.”, entretanto no anexo 1 (IN 02/2009) referente a este atributo não há menção a 

esta determinação somente ao item “Presença de singularidade dos elementos 

faunísticos da cavidade sob enfoque local” presente na Tabela 2 do anexo 1. Logo 

consideraremos para este atributo as mesmas determinações do artigo 8 “VII - 

Presença de singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local. “. 

Logo tomamos a definição deste atributo como “Especificidade ou endemismo dos 

elementos bióticos identificados na cavidade, se comparados àqueles também 

encontrados no enfoque local.”. 

Conforme foi exposto no atributo de “Presença de singularidade dos elementos 

faunísticos da cavidade sob enfoque local” presente em item anterior, nenhuma das 

cavidades apresentou baixa similaridade dentre as demais cavidades, desta forma não 

as caracterizando neste atributo. 

Média Projeção Horizontal da cavidade em relação às demais cavidades que se 
distribuem na mesma unidade geomorfológica 

Cavidades com média projeção horizontal foram consideradas aquelas que 

apresentaram o valor desse parâmetro no intervalo entre a média menos o desvio 

padrão e a média mais o desvio padrão (μ – σ < X > μ + σ) calculados para a amostra 

local. Para as cavernas do estudo foram considerados os valores entre 5,95 m e 9,91 
m como média projeção horizontal. 

Tabela 42: Projeção horizontal sob enfoque local para cavidades da amostra. 
Parâmetros Regionais PH (m) 

MÉDIA 7,63 
DESVIO PADRÃO 2,28 

ALTO (> μ + σ) 9,91 
BAIXO (<  μ - σ) 5,35 

MÉDIO - Intervalo entre (μ - σ) e (μ + σ) 5,95 < X < 9,91 
 

Ao analisar a projeção horizontal sob o enfoque local para cavidades do estudo 

observa-se que AL_001, AL_007, AL_009 e AL_028 apresentam média projeção 

horizontal. 

Média Área da Projeção Horizontal da cavidade em relação às demais cavidades 
que se distribuem na mesma unidade geomorfológica 

Cavidades com média área da projeção horizontal foram consideradas aquelas que 

apresentaram o valor desse parâmetro no intervalo entre a média menos o desvio 

padrão e a média mais o desvio padrão (μ – σ < X > μ + σ) calculados para a amostra 

local. Para as cavernas estudadas foram considerados os valores entre 1,18 m² e 

52,14 m² como média área da projeção horizontal. 
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Tabela 43: Área da projeção horizontal sob enfoque local para cavidades da amostra. 
Parâmetros Regionais Área (m2) 

MÉDIA 26,66 

DESVIO PADRÃO 25,48 

ALTO (> μ + σ) 52,14 

BAIXO (<  μ - σ) 1,18 

MÉDIO - Intervalo entre (μ - σ) e (μ + σ)  1,18 < X < 52,14 

 

Observa-se que AL_001, AL_007, AL_009 e AL_028  apresentam valores de área 

dentro da média. 

Alto Desnível da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem na 
mesma unidade geomorfológica 

Cavidades com alto desnível foram consideradas aquelas que apresentaram o valor 

deste parâmetro maior que a média (> μ) calculada para a amostra local. Para as 

cavernas do estudo foram considerados os valores maiores que 0,99 m como alto 

desnível. 

Tabela 44: Parâmetro espeleométrico do desnível sob enfoque local para cavidades do estudo. 
Parâmetros Regionais Desnível (m) 

MÉDIA 0,99 
ALTO (> μ + σ) > 0,99 

BAIXO (<  μ - σ) < 0,99 

Ao analisar o desnível sob enfoque local observa-se que as cavidades AL_002 e 

AL_028 apresentam alto desnível. 

Médio Volume da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem 
na mesma unidade geomorfológica 

Cavidades com médio volume foram consideradas aquelas que apresentaram o valor 

deste parâmetro no intervalo entre a média menos o desvio padrão e a média mais o 

desvio padrão (μ – σ < X > μ + σ), calculados para a amostra local. Para as cavernas 

do estudo foram considerados os valores entre -3,70 m³ e 47,72 m³ como médio 

volume. 

Tabela 45: Volume sob enfoque local para cavidades para cavidades da amostra.  
Parâmetros Regionais Volume (m3) 

MÉDIA 22,01 

DESVIO PADRÃO 25,71 

ALTO (> μ + σ) 47,72 

BAIXO (<  μ - σ) -3,70 

MÉDIO - Intervalo entre (μ - σ) e (μ + σ) -3,70< X < 47,72 

Ao analisar o atributo volume sob o enfoque local para as cavidades do estudo, 

observa-se que AL_001, AL_007, AL_009 e AL_028  apresentam médio volume. 
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Poucos tipos de espeleotemas e processos de deposição 

A diversidade da sedimentação química deve ser avaliada quanto aos tipos de 

espeleotemas encontrados na cavidade e quanto aos processos de deposição 

observados.  

A maioria das cavidades não apresentou qualquer tipo de espeleotemas. A cavidade 

AL_028 houve a ocorrência de um tipo de depósito químico. Diante disso, essa 

cavidade foi considerada como tendo poucos tipos de espeleotemas e processos de 

deposição.  

Uso esporádico ou casual para fins educativos, recreativos ou esportivos 

Foi avaliada a presença de vestígios da utilização constante das cavidades por meio 

de grupos com interesse espeleológico ou esportivo. Presença de trilha bem marcada, 

pisoteamento nas partes mais acessíveis, materiais guardados pelos visitantes e lixo, 

são alguns dos vestígios que podem indicar a visitação direcionada na caverna. Não 

foi considerada a existência de uso esporádico ou casual para fins educativos, 

recreativos ou esportivos nas cavidades analisadas.  

Visitação pública esporádica ou casual  

Foi avaliada a existência de vestígios de visitação aos espaços subterrâneos 

analisados. Presença de trilha bem marcada, pisoteamento nas partes mais 

acessíveis, lixo, pichações, materiais guardados pelos visitantes e espeleotemas 

quebrados, são alguns dos vestígios que analisados em conjunto podem indicar a 

intensidade da visitação à caverna. A cavidade AL_002 apresentou vestígios de 

utilização como marca de fogueira e lixo recentes. Esses vestígios apenas foram 

observados pela equipe de bioespeleologia durante coleta do período seco 

demonstrando o uso esporádico da cavidade. 

Presença de água de percolação ou condensação 

Água de percolação é principalmente a água da chuva que se infiltra através do solo e 

rocha e atinge o teto e parede das cavidades. São visualizadas através de 

gotejamentos, escorrimentos, paredes úmidas e espeleotemas em formação (a 

percolação de água é responsável pela formação de grande parte dos espeleotemas). 

Já a água de condensação ocorre nas cavidades onde a umidade relativa do ar 

encontra-se próxima da saturação. Se expressa normalmente por gotículas afixadas à 

parede e/ou teto das cavidades. Tanto a água de percolação como a de condensação 

podem ser ácidas e dessa forma facilitam o processo de dissolução da rocha.  
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Apenas na cavidade AL_002 foi observada atividade hídrica em forma de gotejamento, 

porém essa cavidade já foi considerada em item anterior (Importância Acentuada sob 

enfoque Local).    

Lago ou drenagem intermitente  

A cavidade que apresentou fluxo intermitente foi considerada em item anterior 

(Importância Acentuada sob enfoque Local).    
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10  CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A ANÁLISE DE RELEVÂNCIA 

Das 05 cavidades analisadas nenhuma apresentou máxima relevância, 05 (cinco) 
apresentaram alta relevância, nenhuma apresentou média ou baixa relevância. Os 

atributos, referentes à IN 2, os quais classificaram essas cavidades estão dispostos na 

tabela a seguir. 

Tabela 46: Síntese da relevância das cavidades estudadas de acordo com a configuração de 
importância dos atributos físicos e biológicos. 

Cavidade Escala Importância 
do Atributo 

Atributos biológicos, físicos e histórico-culturais 
classificatórios 

Importância 
Predominante 

Grau de 
Relevância 

AL_001 
 (SPA 08) 

Regional 

Acentuada - Presença de espécies troglomórficas; 
Acentuada 

ALTA 

Significativa 
- Média projeção horizontal em escala regional; 

- Média área da projeção horizontal em escala regional; 
- Médio volume em escala regional; 

Local 

Acentuada 
- Alta diversidade de substratos orgânicos; 

- Média riqueza de espécies; 
- Média abundância relativa de espécies; Acentuada 

Significativa 
- Média projeção horizontal em escala local; 

- Média área da projeção horizontal em escala local; 
- Médio volume em escala local;  

AL_002                               
(SPA 11) 

Regional 

Acentuada - Presença de táxons novos; 

Acentuada 

ALTA 

Significativa 
- Média projeção horizontal em escala regional; 

- Média área da projeção horizontal em escala regional; 
- Médio volume em escala regional; 

Local 

Acentuada 

- Alta diversidade de substratos orgânicos; 
- Média riqueza de espécies; 

- Presença de água de percolação ou condensação 
com influência acentuada; 

- Lago ou drenagem subterrânea intermitente; Acentuada 

Significativa 
- Baixa abundância relativa de espécies; 

- Alto desnível em escala local; 
- Visitação pública esporádico ou casual. 

AL_007 
 (SPA 28) 

Regional 

Acentuada - Presença de táxons novos; 
- Presença de espécies troglomórficas; 

Acentuada 

ALTA 

Significativa 
- Média projeção horizontal em escala regional; 

- Média área da projeção horizontal em escala regional; 
- Médio volume em escala regional; 

Local 

Acentuada - Alta diversidade de substratos orgânicos; 
- Média riqueza de espécies; 

Acentuada 
Significativa 

- Baixa abundância relativa de espécies; 
- Média projeção horizontal em escala local; 

- Média área da projeção horizontal em escala local; 
- Médio volume em escala local; 

AL_009                               
(SUPRAM 2) 

Regional 

Acentuada - 

Significativa 

ALTA 

Significativa 
- Média projeção horizontal em escala regional; 

- Média área da projeção horizontal em escala regional; 
- Médio volume em escala regional; 

Local 

Acentuada - Média riqueza de espécies; 
- Média abundância relativa de espécies; 

Acentuada 
Significativa 

- Baixa diversidade de substratos orgânicos; 
- Média projeção horizontal em escala local; 

- Média área da projeção horizontal em escala local; 
- Médio volume em escala local; 

AL_028 
 S2_AL_034) 

Regional 

Acentuada - 

Significativa 

ALTA 

Significativa 
- Média projeção horizontal em escala regional; 

- Média área da projeção horizontal em escala regional; 
- Médio volume em escala regional; 

Local 

Acentuada 
- Alta diversidade de substratos orgânicos; 

- Média riqueza de espécies; 
- Lago ou drenagem subterrânea intermitente; 

Acentuada 

Significativa 

- Baixa abundância relativa de espécies; 
- Média projeção horizontal em escala local; 

- Média área da projeção horizontal em escala local; 
- Alto desnível em escala local; 
- Médio volume em escala local; 

- Poucos tipos de espeleotemas e processos de 
deposição em termos de diversidade de sedimentação 

química; 
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Anexo 1: Croqui topográfico das cavidades.
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Anexo 2: Caracterização das feições cársticas/pseudocársticas identificadas na 
prospecção espeleológica. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS FEIÇÕES 

A seguir será apresentada a caracterização física de cada feição identificada durante a 

prospecção. Importante salientar que todas as alturas de entradas foram consideradas 

no ponto zero.  

Ω AL_001 (SPA 08/S2_AL_013) 

Feição do tipo cavidade natural, com desenvolvimento de 5,98 m com altura da 

entrada menor que o desenvolvimento. Localiza-se na baixa vertente e é formada por 

matacões rolados sub arredondados entulhados em borda de drenagem perene. A 

entrada ocorre na base dos matacões. Quanto à litologia dos matacões a maioria é de 

gnaisse e alguns são de anfibolito. 

Possui teto e paredes formados por matacão sendo o teto predominantemente baixo. 

Possui uma entrada penetrável com presença de muitos blocos e outra extremamente 

estreita (intransponível). O piso é descendente e as paredes são irregulares.  

Não possui espeleotemas e observa-se chão com areia e blocos trazidos pela cheia 

do rio. Os blocos e areia evidenciam a entrada do fluxo d’água e ausência de fluxo de 

saída com origem no interior da cavidade. A gênese da cavidade está associada ao 

processo erosivo associado à correnteza do rio.  

 
Foto 1: Entrada da cavidade. 

 
Foto 2: Interior da cavidade. 
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Figura 1: Croqui topográfico da cavidade AL_001 (SPA08/S2_AL_013). 

 

Ω AL_002 (SPA11/SP_011) 

Feição do tipo cavidade natural, com desenvolvimento de 11,57 m com altura da 

entrada menor que o desenvolvimento. Localiza-se na baixa vertente na base de 

afloramento de aproximadamente 5 m de altura em borda de drenagem perene. A 

litologia trata-se de gnaisse migmatizado com bandas claras de textura nematoblástica 

predominando e bandas milimétricas de biotita com textura lepidoblástica.  

Possui teto baixo irregular que afunila e termina em canalículo. Ocorre pilar. O piso é 

ascendente e as paredes são irregulares. Não se observa sedimentos no piso, que se 

configura como o próprio afloramento. Há alguns matacões, pouco ou nada rolados.  

Não possui espeleotemas e observa-se gotejamento e escoamento temporário 

causado por água meteórica. A gênese da cavidade está associada ao 

abatimento/erosão fluvial e ao escoamento de água pluvial por pequenos canalículos. 

Presença de marimbondo próximo à entrada da cavidade. 
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Foto 3: Entrada da cavidade. 

 
Foto 4: Interior da cavidade. 

 

 
Figura 2: Croqui topográfico da cavidade AL_002 (SPA011/SP_11). 

   

Ω AL_003 (SPA12/SP_012) 

Feição do tipo reentrância, com desenvolvimento de 1,69 m com altura da entrada 

menor que o desenvolvimento. Localiza-se na baixa vertente na base de afloramento 

de aproximadamente 8 m de altura em borda de drenagem perene. A litologia trata-se 

de gnaisse migmatizado com bandas claras de textura nematoblástica predominando 

e bandas milimétricas de biotita com textura lepidoblástica.  
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Possui teto baixo e pequeno salão de paredes largas paralelo ao leito do rio. Não 

possui espeleotemas e observa-se escoamento temporário. Presença de solo arenoso 

úmido no interior e alguns matacões. A gênese da feição está associada à erosão 

fluvial. Presença de marimbondo a aproximadamente 10 m.  

 
Foto 5: Entrada da reentrância. 

 
Foto 6: Interior da reentrância com presença de 

sedimentos arenosos e matacões. 

 

Figura 3: Croqui topográfico da feição AL_003 (SPA12/SP_012). 
 

Ω AL_004 (SPA25/SP_025) 

Feição do tipo reentrância, com desenvolvimento de 3,93 m com altura da entrada 

menor que o desenvolvimento. Localiza-se na baixa vertente com entrada na base de 

afloramento isolado de aproximadamente 5 m de altura em borda de drenagem 

perene. A litologia trata-se de gnaisse migmatizado com bandas finas de biotita. 

Quartzo e feldspato predominam.  

Relatório de Análise de Relevância Espeleológica - PCH Antônio Dias                                                                                                       



 

Possui duas entradas formando um arco rochoso e pequeno salão com presença de 

banco de sedimento. O piso é ascendente e as paredes são irregulares. Observam-se 

muitos sedimentos finos do tipo areia no piso, além de alguns blocos provenientes do 

teto da cavidade.  

Não possui espeleotemas e atividade hídrica interna. Possui grande quantidade de lixo 

no seu interior demonstrando que a água do rio atinge a cavidade em períodos de 

cheia. Ocorrem no teto blocos instáveis com risco de desplacamento e observa-se 

marcas de queda recente.  

 
Foto 7: Entrada da reentrância. 

 
Foto 8: Interior da reentrância. 

 
Figura 4: Croqui topográfico da feição AL_004 (SPA25/SP_025). 
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Ω  AL_005 (SPA26/SP_026) 

Feição do tipo reentrância, com desenvolvimento de 2,86 m e altura da entrada menor 

que o desenvolvimento. Localiza-se na baixa vertente com entrada na base de 

afloramento de aproximadamente 7 m de altura em borda de drenagem perene. A 

litologia trata-se de gnaisse migmatizado com bandas finas de biotita. Quartzo e 

feldspato predominam. A feição se desenvolve na inflexão do bandamento. 

Possui pequena entrada, teto baixo e pequeno salão que se afunila até tocar o piso. 

Não possui espeleotemas e feições hídricas internas. Presença de sedimento do tipo 

areia proveniente da decomposição do teto da feição. A gênese está associada à 

erosão fluvial. A quantidade de lixo no interior, trazido pela correnteza, indica que a 

água do rio ateinge a feição em período de cheia. Presença de choco no teto.  

 
Foto 9: Entrada reentrância. 

 
Foto 10: Interior da reentrância. 

 
Figura 5: Croqui topográfico da feição AL_005 (SPA26/SP_026). 
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Ω AL_006 (SPA27/SP_027) 

Feição do tipo reentrância, com desenvolvimento de 2,81 m e altura da entrada menor 

que o desenvolvimento. Localiza-se na baixa vertente com entrada na base de 

afloramento de aproximadamente 6 m de altura em borda de drenagem perene. A 

litologia trata-se de gnaisse migmatizado com bandas finas de biotita. Quartzo e 

feldspato predominam. A rocha encontra-se bastante alterada com planos obliterados 

pelo intemperismo.  

Possui entrada única, piso ascendente para o interior e presença de um pequeno 

patamar ao final. Teto baixo e pequeno salão com paredes que se afunilam até o piso. 

Não possui espeleotemas e feições hídricas internas. A cavidade está a 2 metros de 

altura do nível atual do curso d’água. Presença no piso de sedimento do tipo areia e 

muita matéria orgânica. A gênese da feição está associada à erosão fluvial.   

 
Foto 11: Entrada da feição. 

 
Foto 12: Interior da feição. 

 
Figura 6: Croqui topográfico da feição AL_006 (SPA27/SP_027). 
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Ω AL_007 (SPA28/SP_028) 

Feição do tipo cavidade natural, com desenvolvimento de 6,45 m e altura da entrada 

menor que o desenvolvimento. Localiza-se na baixa vertente com entrada na base de 

afloramento de aproximadamente 6 m de altura em borda de drenagem perene. A 

litologia trata-se de gnaisse migmatizado com bandas finas de biotita. Quartzo e 

feldspato predominam.    

Possui entrada ampla com teto baixo e salão pequeno com paredes que se afunilam e 

terminam em canalículo. O piso é horizontal e as paredes e teto são irregulares. 

Observam-se muitos sedimentos finos do tipo areia no piso, além de matéria orgânica.  

Não possui espeleotemas e atividade hídrica interna. Possui presença de lixo no seu 

interior. A gênese da feição está associada à erosão fluvial, a cavidade está localizada 

muito próxima ao leito do curso d’água.  

 
Foto 13: Entrada da cavidade. 

 
Foto 14: Interior da cavidade. 

 
Figura 7: Croqui topográfico da feição AL_007 (SPA28/SP_028). 
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Ω AL_008 (SUPRAM 1) 

Feição do tipo reentrância, com desenvolvimento de 2,83 m e altura da entrada menor 

que o desenvolvimento. Localiza-se na baixa vertente com entrada na base de 

afloramento isolado de aproximadamente 1,5 m de altura junto ao leito do rio. A 

litologia trata-se de gnaisse com porções migmatizadas com bandas finas 

(milimétricas) escuras de biotita e porções claras nematoblásticas predominando.  

Possui entrada única, piso horizontal e teto baixo. Não possui espeleotemas e as 

feições hídricas internas observadas foram pequenas poças. Ocorre gotejamento após 

eventos pluviométricos. A cavidade está a 2 metros de altura do nível atual do curso 

d’água. Presença no piso de sedimento do tipo areia e muita matéria orgânica.  A 

gênese da feição está associada ao abatimento de um grande matacão e à erosão 

fluvial que atuou sobre o matacão ampliando o espaço penetrável.  Localiza-se muito 

próximo ao rio sendo completamente alagada periodicamente. 

 
Foto 15: Entrada da feição. 

 
Foto 16: Interior da feição. 

 
Figura 8: Croqui topográfico da feição AL_008 (SUPRAM 1). 
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Ω AL_009 (SUPRAM 2) 

Feição do tipo cavidade natural, com desenvolvimento de 5,38 m e altura da entrada 

menor que o desenvolvimento. Localiza-se na baixa vertente com entrada na base de 

grande matacão em borda de drenagem perene. A litologia trata-se de gnaisse 

migmatizado com bandas milimétricas de biotita, por vezes com algum anfibólio. 

Quartzo e feldspato predominam.    

Configura-se por grande matacão sobre outros menores originando o teto baixo. As 

paredes são irregulares e o piso é horizontal. O piso é constituído pelo afloramento e 

ocorrem poucos seixos e blocos. Não possui espeleotemas e atividade hídrica interna 

ocorre apenas em eventos pluviométricos. Possui lixo no seu interior. A gênese da 

cavidade está associada ao abatimento de matacões e à erosão fluvial que atuou 

sobre os matacões ampliando o espaço penetrável. Localiza-se muito próximo ao rio 

sendo completamente alagada periodicamente. 

 
Foto 17: Entrada da cavidade. 

 
Foto 18: Interior da cavidade. 

 
Figura 9: Croqui topográfico da feição AL_009 (SUPRAM 2). 
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Ω AL_010 (S1_AL_006) 

Afloramento de aproximadamente 4 metros localizado junto ao leito do rio com fratura 

formando pequeno teto caracterizado como feição abrigo sob rocha, pois não foi 

possível calcular seu desenvolvimento devido a ausência de ponto zero (polígono 

formado por parede, teto e piso). A litologia trata-se de gnaisse com finas bandas de 

biotita e quartzo e feldspato predominando.  

Não possui espeleotemas e as feições hídricas não foram observadas. O piso é 

composto por solo silte argiloso e é extremamente inclinado, com presença de matéria 

orgânica. Não ocorrem paredes laterais, apenas um teto inclinado. A gênese está 

associada a erosão fluvial. 

 
Foto 19: Feição abrigo sob rocha. 

 
Foto 20: Vista da feição abrigo sob rocha. 

 
Figura 10: Croqui topográfico da feição AL_010 (S1_AL_006). 
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Ω AL_011 (S1_AL_015) 

Feição formada por um bloco fragmentado formando uma pequena reentrância, com 

desenvolvimento de 1,67 m e altura da entrada menor que o desenvolvimento. 

Localiza-se na média vertente com entrada em patamar paralelo a pequena 

drenagem. A litologia trata-se de gnaisse com bandas bem definidas.   

Possui pequeno salão de teto baixo e piso ascendente. Não possui espeleotemas e 

parte do piso é formado por matacão. Como feição hídrica interna, foram observadas 

algumas partes da parede com percolação de água que ocorrem apenas em época 

chuvosa. A gênese da feição está associada ao abatimento no bandamento de um 

grande matacão que gerou um pequeno espaço penetrável.  

 
Foto 21: Feição do tipo reentrância. 

 
Foto 22: Interior da reentrância. 

 
Figura 11: Croqui topográfico da feição AL_011 (S1_AL_015). 
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Ω AL_012 (S1_AL_016) 

Feição do tipo reentrância, com desenvolvimento de 1,79 m e altura da entrada menor 

que o desenvolvimento. Localiza-se na média vertente com entrada em patamar em 

afloramento de aproximadamente 8 m de altura em borda de drenagem. A litologia 

trata-se de gnaisse migmatizadas com pequenas dobras e veio de quartzo erodido.   

Possui entrada única, piso ascendente formado pelo afloramento e teto baixo. Possui 

espeleotemas do tipo coralóide localizados e em pequena quantidade. Ocorre 

percolação na parede junto à drenagem. A gênese da feição está associada ao 

abatimento e à erosão fluvial.  

 
Foto 23: Entrada da cavidade. 

 
Foto 24: Pequenos coralóides no interior. 

 
Foto 25: Interior da reentrância. 
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Figura 12: Croqui topográfico da feição AL_012 (S1_AL_016). 

 

Ω AL_013 (S1_AL_028) 

Feição do tipo abrigo, com desenvolvimento de 0,99 m e altura da entrada maior que o 

desenvolvimento. Localiza-se na baixa vertente em borda de drenagem perene. A 

litologia trata-se de gnaisse bandado com finas bandas de biotita e predominando 

quartzo e feldspato. Porções mais escuras (anfibolito) subordinadas.  

Configura-se por teto alto formado por grandes blocos tombados. O abatimento e o 

empilhamento dos blocos gerou o abrigo. Não possui espeleotemas e atividade hídrica 

interna. Ocorre uma pequena colmeia de abelha no centro do abrigo.  

 
Foto 26: Vista do abrigo. 

 
Foto 27: Porção interna do abrigo. 
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Figura 13: Croqui topográfico da feição AL_013 (S1_AL_028). 

 

Ω AL_014 (S1_AL_029) 

Feição do tipo abrigo, com desenvolvimento de 1,34 m e altura da entrada maior que o 

desenvolvimento. Localiza-se na baixa vertente em borda de drenagem perene. A 

litologia trata-se de gnaisse bandado com finas bandas de biotita, predominando o 

quartzo e o feldspato. Porções mais escuras (anfibolito) subordinadas.  

Configura-se por blocos abatidos de 5 a 7 metros de altura por 10 a 15 metros de 

comprimento junto ao leito do rio. Teto formado por abatimento e pequeno salão sem 

paredes laterais com muita matéria orgânica no piso. O abatimento e o empilhamento 

dos blocos gerou o abrigo. Não possui espeleotemas e atividade hídrica interna. 

Ocorre uma pequena colmeia de abelha ao lado.  

 
Foto 28: Matéria orgânica no piso. 
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Figura 14: Croqui topográfico da feição AL_014 (S1_AL_029). 

 

Ω AL_015 (S1_AL_032) 

Feição do tipo abrigo, com desenvolvimento de 0,92 m e altura da entrada maior que o 

desenvolvimento. Localiza-se na baixa vertente em borda de drenagem perene em 

afloramento de aproximadamente 9 m em encosta íngreme. A litologia trata-se de 

gnaisse com bandas milimétricas de biotita. Predominando o quartzo e o feldspato. O 

bandamento apresenta medida 185/22. 

Configura-se abrigo de teto alto, quase sem paredes. O piso é coberto por sedimento 

silte argiloso com presença de mica e matéria orgânica. Não possui espeleotemas e 

atividade hídrica interna. A gênese da feição está associada à erosão em meandro do 

rio Piracicaba. Feição localiza-se na curva do rio.   

 
Foto 29: Abrigo localiza em margem de 

drenagem. 

 
Foto 30: Extensão do abrigo. 
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Figura 15: Croqui topográfico da feição AL_015 (S1_AL_032). 

 

Ω AL_016 (S1_AL_033) 

Afloramento de aproximadamente 7 metros perpendicular à encosta íngreme com 

presença de pequeno teto. Foi caracterizado como feição abrigo sob rocha, pois não 

foi possível calcular seu desenvolvimento devido a ausência de ponto zero (polígono 

formado por parede, teto e piso). Localiza-se na média vertente em borda de 

drenagem. A litologia trata-se de gnaisse com bandas milimétricas de biotita. 

Predominando o quartzo e o feldspato. Algumas fraturas verticalizadas de atitude 

185/80. O bandamento apresenta medida 260/30. 

Feição com discreto teto alto e ausência de paredes. O piso é íngreme, coberto por 

sedimento silte argiloso com presença matéria orgânica. Não possui espeleotemas e 

atividade hídrica interna. Muito próxima à rodovia. A gênese da feição está associada 

ao abatimento de blocos. Não se observa blocos no entorno devido a declividade do 

piso.  
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Foto 31: Pequeno teto na feição. 

 
Foto 32: Extensão lateral da feição. 

 
Figura 16: Croqui topográfico da feição AL_016 (S1_AL_033). 

 

Ω AL_017 (S1_AL_038) 

Feição do tipo abrigo, com desenvolvimento de 2,79 m e altura da entrada maior que o 

desenvolvimento. Localiza-se na baixa vertente em afloramento de aproximadamente 

6 metros de altura em borda de drenagem perene. A litologia trata-se de gnaisse muito 

deformado, foliado e bandado com finas bandas de biotita predominando o quartzo e o 

feldspato. A rocha pode ser associada ao Complexo Mantiqueira de idade Arqueana.  

Configura-se por um abrigo com piso ascendente e teto inclinado. O piso é formado 

pelo afloramento e por sedimento arenoso alogênico. A erosão fluvial gerou o abrigo. 

Possui espeleotemas do tipo coralóide localizados e em pequena quantidade, ocorre 

ainda uma crosta branca (caulinita) pontual. Não possui atividade hídrica interna. 

Ocorre uma colmeia de abelha acima da entrada da feição.   

Relatório de Análise de Relevância Espeleológica - PCH Antônio Dias                                                                                                       



 

 
Foto 33: Vista lateral do Abrigo. 

 
Foto 34: Pequenos coralóides presente no 

interior do Abrigo. 

 
Figura 17: Croqui topográfico da feição AL_017 (S1_AL_038). 

 

Ω AL_018 (S1_AL_039) 

Feição do tipo reentrância, com desenvolvimento de 4,04 m e altura da entrada menor 

que o desenvolvimento. Localiza-se na baixa vertente em afloramento íngreme na 

borda do rio Piracicaba. A litologia trata-se de gnaisse com finas bandas de biotita com 

predomínio de quartzo e feldspato.  

Possui entrada horizontalizada e pequeno salão de teto baixo. O piso é formado pelo 

afloramento e é extremamente horizontalizado. Não ocorre espeleotemas ou atividade 

hídrica interna. A gênese da feição está associada ao antigo leito do rio. Atualmente o 

rio corre a aproximadamente 8 metros abaixo da cavidade.  
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Foto 35: Vista entrada da reentrância. 

 
Foto 36: Interior da reentrância. 

 
Figura 18: Croqui topográfico da feição AL_018 (S1_AL_039). 

 

Ω AL_019 (S1_AL_045) 

Feição do tipo reentrância, com desenvolvimento de 2,09 m e altura da entrada menor 

que o desenvolvimento. Localiza-se na baixa vertente em pequeno afloramento de 

aproximadamente 2,5 metros de altura na borda do rio Piracicaba. A litologia trata-se 

de gnaisse com finas bandas de biotita (mal definidas) com predomínio de quartzos e 

feldspatos.  

Possui teto baixo e pequeno salão com paredes formadas por blocos. O piso é 

ascendente para o interior e é coberto por areia fina proveniente do rio. Ocorrem 

Relatório de Análise de Relevância Espeleológica - PCH Antônio Dias                                                                                                       



 

blocos e matacões no interior. Não ocorre espeleotemas ou atividade hídrica interna. A 

gênese da feição está associada erosão do rio.  

 
Foto 37: Entrada da reentrância. 

 
Foto 38: Interior da reentrância. 

 
Figura 19: Croqui topográfico da feição AL_019 (S1_AL_045). 

 

Ω AL_020 (S2_AL_008) 

Feição do tipo reentrância, com desenvolvimento de 3,92 m e altura da entrada menor 

que o desenvolvimento. Localiza-se na baixa vertente atrás de queda d’água em 

afloramento de aproximadamente 10 metros de altura na borda do afluente do rio 

Piracicaba. A litologia trata-se de gnaisse com bandas mal definidas com predomínio 

de quartzo e feldspato. Finas bandas escuras. Blocos de anfibolito na drenagem.  
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Possui teto relativamente alto e presença de muito lixo no seu interior. O piso é 

horizontal e possui matacões e seixos rolados. Não ocorre espeleotemas. A gênese da 

feição está associada à erosão pelo rio.  

 
Foto 39: Entrada da feição, localizada atrás de 

queda d’água. 

 
Foto 40: Lixo encontrado no interior da feição. 

 
Figura 20: Croqui topográfico da feição AL_020 (S2_AL_008). 

 

Ω AL_021 (S2_AL_010) 

Feição do tipo reentrância, com desenvolvimento de 0,47 m. Apesar de ser uma feição 

similar a um abrigo sobre rocha, foi possível determinar um ponto zero (junção parede, 

teto e piso) e por isso foi caracterizada como reentrância uma vez que a altura da 

entrada (ponto zero) é menor que o desenvolvimento. Localiza-se na média vertente 

sob matacão de aproximadamente 10 metros de comprimento por 3 metros de altura. 
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A litologia do matacão é anfibolito, com fina feição de acebolamento (intemperismo 

típico de matacões de granitóides que dá forma arredondada ao fragmento).  

Possui teto baixo e salão quase sem paredes. Encosta íngreme no local. O piso da 

feição é horizontal com presença de sedimentos silto argiloso e matéria orgânica. Não 

ocorre espeleotemas. Observa-se canalículo no interior por onde passa provável 

escoamento temporário. A gênese da feição está associada ao processo de erosão 

ocorrido sob o matacão abatido.  

 
Foto 41: Vista externa do matacão onde se 

localiza a reentrância. 

 
Foto 42: Interior da reentrância. 

 
Figura 21: Croqui topográfico da feição AL_021 (S2_AL_010). 

 

Ω AL_022 (S2_AL_014) 

Feição do tipo reentrância, com desenvolvimento de 2,30 m e altura da entrada menor 

que o desenvolvimento. Localiza-se na baixa vertente com entrada na base em 

afloramento de aproximadamente 3,5 m junto ao leito do rio. A litologia trata-se de um 

gnaisse com bandas mal definidas com veio de quartzo paralelo ao bandamento. 

Migmatizado.  
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Possui entrada larga pequeno salão com parede afunilando até o chão. O piso é 

ascendente e coberto por blocos e seixos, alguns bem angulosos outros já bastante 

rolados. Não ocorre espeleotemas. Presença de lixo no interior. Ocorre percolação de 

água de chuva em parede ao fundo. A gênese da feição está associada ao 

escoamento fluvial e a percolação interna.  

 
Foto 43: Vista da reentrância. 

 
Foto 44: Vista interior da reentrância. 

 
Figura 22: Croqui topográfico da feição AL_022 (S2_AL_014). 

 

Ω AL_023 (S2_AL_017) 

Feição do tipo abrigo, com desenvolvimento de 0,44 m e altura da entrada maior que o 

desenvolvimento. Localiza-se na média vertente. A litologia trata-se de um grande 

bloco de anfibolito, rocha homogênea com feição de acebolamento.  
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Configura-se por um abrigo formado por teto de grande bloco. O piso é formado por 

erosão em encosta muito íngreme. Encontra-se sedimento argilo siltoso e alguns 

grânulos tabulares. Não possui espeleotemas. Ocorre escoamento de água de chuva 

na lateral do bloco. A erosão na meia encosta associada a um grande bloco em relevo 

inclinado gerou o abrigo.  

 
Foto 45: Vista lateral do abrigo. 

 
Figura 23: Croqui topográfico da feição AL_023 (S2_AL_017). 

 
 

Ω AL_024 (S2_AL_025) 

Feição do tipo reentrância, com desenvolvimento de 3,20 m e altura da entrada menor 

que o desenvolvimento. Localiza-se na média vertente com escarpa em encosta 
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escalonada. O afloramento possui aproximadamente 8 m de altura. A litologia trata-se 

de blocos de gnaisse com bandamento mais homogêneo com bandas definidas em 

claras e escuras.  

Possui pequeno salão com teto baixo e paredes afunilando até o chão. O piso é 

ascendente e formado parte por bloco parte por areia. Possui matéria orgânica em 

meio aos sedimentos. Ocorre uma crosta branca no teto. Ocorrem marcas de 

escoamento temporário no interior da reentrância. A gênese da feição está associada 

à lixiviação do solo abaixo dos blocos abatidos gerando espaços penetráveis.    

 
Foto 46: Entrada da reentrância. 

 
Foto 47: Interior da reentrância. 

 
Figura 24: Croqui topográfico da feição AL_024 (S2_AL_025). 
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Ω AL_025 (S2_AL_026) 

Feição do tipo abrigo, com desenvolvimento de 0,62 m e altura da entrada maior que o 

desenvolvimento. Localiza-se na média vertente em escarpa escalonada em 

afloramento de aproximadamente 20 metros de altura. A litologia trata-se de gnaisse 

com bandamento bem marcado, finas bandas de biotita, predominando o quartzo e o 

feldspato. Por vezes se observa porções com mais bandas escuras.  

Configura-se por um abrigo extremamente ascendente em base de paredão íngreme 

com presença de matacões de até 3 metros angulosos oriundos da encosta. Não 

possui espeleotemas ou atividade hídrica interna. Ocorrem alguns blocos instáveis. A 

gênese da feição está associada ao abatimento dos matacões.  

 
Foto 48: Vista do abrigo com piso ascendente. 

 
Foto 49: Pequeno teto presente no abrigo. 

 
Figura 25: Croqui topográfico da feição AL_025 (S2_AL_026). 
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Ω AL_026 (S2_AL_027) 

Feição do tipo reentrância, com desenvolvimento de 1,33 m e altura da entrada menor 

que o desenvolvimento. Localiza-se na média vertente com escarpa em encosta 

escalonada. O afloramento possui aproximadamente 4 m de altura. Encosta bastante 

íngreme. A litologia trata-se de gnaisse com bandas mal definidas escuras e claras. 

Porção escura composta por biotita e por vezes anfibólio, a clara basicamente 

composta por quartzo e feldspato.  

Possui entrada ampla com pouco desenvolvimento linear. Foi gerada pelo abatimento 

de um grande bloco. Presença de muitos blocos junto à entrada, poucos sedimentos 

do tipo areia e matéria orgânica.  O piso é descendente e observam-se marcas de 

escoamento de água pluvial pela cavidade. A água passa pela feição e escoa para os 

blocos presentes na porção inferior da encosta. Ocorre uma crosta branca no teto, 

pouco desenvolvida.  

 
Foto 50: Vista externa reentrância. 

 
Foto 51: Vista porção interna da reentrância. 

 
Figura 26: Croqui topográfico da feição AL_026 (S2_AL_027). 
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Ω AL_027 (S2_AL_033) 

Feição do tipo reentrância, com desenvolvimento de 4,19 m e altura da entrada menor 

que o desenvolvimento. Localiza-se na média vertente com escarpa em encosta 

escalonada. A feição se originou de um grande bloco desprendido do afloramento. A 

litologia do bloco trata-se de gnaisse com finas bandas escuras e claras por vezes as 

bandas de quartzo e feldspato são centimétricas.   

Possui paredes e teto constituído por bloco formando salão de teto baixo. Ocorre 

pequeno patamar no interior. O piso é ascendente para o interior e encontrava-se 

úmido, com presença de sedimento areno siltoso de coloração marrom escuro, além 

de matéria orgânica. Ao lado da feição ocorre uma drenagem temporária que em 

épocas de chuva intensa provavelmente adentra a feição. Ocorre uma crosta branca 

no teto, pontual.  

 
Foto 52: Vista da reentrância. 

 
Foto 53: Vista interior da reentrância. 

 
Figura 27: Croqui topográfico da feição AL_027 (S2_AL_033). 
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Ω AL_028 (S2_AL_034) 

Feição do tipo cavidade natural, com desenvolvimento de 8,76 m e altura da entrada 

menor que o desenvolvimento. Localiza-se na média vertente junto à drenagem em 

encosta pouco íngreme. É formada por matacões rolados e sobrepostos. A entrada 

ocorre na base dos matacões. Quanto à litologia dos matacões trata-se de gnaisse 

com bandas finas de biotita com quartzo e feldspato predominando.   

Possui duas entradas que dão acesso a pequeno salão. A maior entrada possui 

desnível abrupto. Ambas as entradas são tomadas por bambu. Ocorre ainda uma 

clarabóia. O piso é descendente e as paredes e teto são irregulares.  

Ocorre uma crosta branca em bloco ao fundo. Está localizada ao lado de drenagem, 

porém observa-se apenas um pequeno escoamento temporário de água junto a uma 

das entradas que infiltra em meio aos sedimentos. Grande quantidade matéria 

orgânica no interior. A gênese da cavidade está associada ao abatimento de blocos 

juntamente com ação da erosão fluvial.  

 
Foto 54: Uma das entradas da cavidade. 

 
Foto 55: Interior da cavidade. 

 
Foto 56: Escoamento de água. 
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Figura 28: Croqui topográfico da cavidade AL_028 (S2_AL_034). 

 

Ω AL_029 (S2_AL_035) 

Feição do tipo reentrância, com desenvolvimento de 3,82 m e altura da entrada menor 

que o desenvolvimento. Localiza-se na média vertente com escarpa em encosta 

escalonada. A entrada ocorre em patamar de afloramento de aproximadamente 3 

metros de altura. A litologia trata-se de gnaisse com bandamento evidenciado pelo 

intemperismo, muito alterado.  

Encontra-se ao lado de drenagem seca com presença de alguns blocos na entrada e 

pequeno salão de teto baixo. No interior da feição predominam sedimentos finos do 

tipo areia provenientes do intemperismo do teto. Não ocorre espeleotemas e feição 

hídrica interna, porém ocorrem canalículos no interior por onde escoa água durante 

episódios de chuvas. O teto se encontra bastante instável, com risco de 

desplacamento. A gênese da feição está associada à infiltração de água por 

canalículos que vão erodindo e gerando os espaços.  
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Foto 57: Entrada em patamar da reentrância. 

 
Foto 58: Interior da reentrância. 

 
Figura 29: Croqui topográfico da cavidade AL_029 (S2_AL_035). 
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