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APRESENTAÇÃO

O presente relatório foi elaborado pelo Instituto Tecnológico de Transportes e
Infraestrutura (ITTI), órgão vinculado ao Setor de Tecnologia da Universidade Federal
do Paraná (UFPR), através de Termo de Cooperação nº 1103/2013-DPP com o
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
O Termo de Cooperação objetiva a elaboração de estudo de alternativas
locacionais, anteprojeto de engenharia, estudos ambientais, execução de gestão
ambiental, abrangendo a supervisão e o gerenciamento ambiental, bem como a
implantação de programas ambientais, visando à regularização ambiental da rodovia
federal BR-135/BA/MG, no trecho correspondente ao município de Barreiras/BA (km
179,90) à divisa entre os estados da Bahia (km 466,80) e Minas Gerais (km 0,00), até
o município de Itacarambi/MG (km 137,40), com extensão total de 424,3 km.
Antes da construção de estradas em áreas com potencial presença de
cavidades subterrâneas é necessário realizar a avaliação dos riscos de impactos da
instalação do empreendimento sobre o patrimônio espeleológico. Sendo necessária a
prospecção, identificação e caracterização de cavernas e sua área de influência.
Neste estudo utilizou-se a combinação de métodos investigativos geofísicos não
destrutíveis e análise geotécnica, em segmento não pavimentado da rodovia BR135/BA, no município de São Desidério, no oeste do estado da Bahia. A região é
considerada de alto potencial espeleológico, onde o substrato regional é constituído
por estratos de rochas carbonáticas neoproterozoicas do Grupo Bambuí, subjacentes
a arenitos cretáceos do Grupo Urucuia.
A Resolução CONAMA nº 347/2004, determina que “a área de influência
sobre o patrimônio espeleológico será definida pelo órgão ambiental competente pelo
licenciamento ambiental da obra, que poderá para tanto, exigir estudos específicos”
(CONAMA, 2004). Atualmente ainda se discute quanto a um método específico para
determinar o limite de segurança estrutural das cavidades impactadas pela construção
e operação de rodovias, bem como sobre a validade desta distância. A mesma
Resolução nº 347/2004 orienta que até que se se efetivem os estudos específicos, “a
área de influência das cavidades naturais subterrâneas será a projeção horizontal da
caverna acrescida de uma área de entorno de 250 metros, em forma de poligonal
convexa” (CONAMA, 2004). Mantem-se então de forma arbitrária essa distância, não
sendo possível assegurar se ela é adequada, insuficiente ou superestimada para
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proteção. Na hipótese de que é possível determinar uma área de segurança estrutural
para as cavernas em relação aos possíveis impactos ocasionados por implantação e
operação de obras rodoviárias, neste estudo foram empregados métodos geofísicos
de superfície combinados para mapear a presença e posição de cavidades em relação
ao eixo da estrada projetada.
O primeiro método geofísico utilizado, o gravimétrico, avaliou o contraste de
densidades do subsolo. O segundo, o radar de penetração no solo ou georradar
(GPR), permitiu obter uma imagem na forma de seção de subsuperfície rasa do
terreno, por reflexão de ondas eletromagnéticas de alta frequência. O terceiro, de
resistividade e polarização induzida, permitiu discriminar estratos condutivos
associados com os metacalcários, com possíveis cavernas (espaços não condutivos).
A interpretação dos resultados obtidos pelo uso combinado dos métodos geofísicos
permitiu localizar a posição, as características geométricas, as dimensões e a
profundidades das cavidades em relação a superfície, possibilitando a elaboração de
mapas e perfis destas sob o eixo da rodovia.
Após a identificação e caracterização das cavernas, foi realizada a análise
geotécnica, semelhante a utilizada para determinação dos riscos de ruptura em obras
de abertura de túneis, para estimar a área de proteção estrutural para manter a
integridade física da cavidade, permitindo a tomada de decisões aos órgãos
governamentais para o correto uso do solo e a proteção do patrimônio espeleológico.
Os resultados apresentados comprovam que as distâncias para a proteção estrutural
das cavidades são diferentes e devem ser determinadas caso a caso.
Este relatório foi elaborado e formatado seguindo os itens da meta 2 do Termo
de Cooperação 1103/2013-DPP e complementa as informações do “Relatório Técnico
de Inspeção Rodovia BR-135/BA – Subtrecho de São Desidério à Correntina (km 212
ao km 226)” em atendimento ao ofício nº 2001.001183/2014-18 COTRA/IBAMA, que
foi encaminhado ao DNIT via ofícios nº 039-2014-UFPR-ITTI, em 23/04/2014, e nº
127-2014-UFPR-ITTI, em 13/11/2014. O DNIT enviou o relatório técnico ao IBAMA
através do ofício nº 649/04/2014, em 01/07/2014. O relatório da UFPR conclui que a
melhor alternativa para a rodovia é a manutenção do atual traçado e a analise
geotécnica dá uma grande margem de segurança durante a implantação e a operação
da rodovia, mantendo-se a integridade física da Caverna Buraco do Inferno da Lagoa
do Cemitério.
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Esta complementação de estudos contém os resultados geofísicos e
geotécnicos que podem ser utilizadas para tomada de decisões e deliberação do
órgão ambiental quanto ao processo de licenciamento ambiental IBAMA nº
02001.005969/2005, para a liberação das obras no segmento sem pavimentação
entre os km 212 ao 226, no município de São Desidério, por onde circulam diariamente
veículos de passageiros e cargas, contemplado na LI 1219/2018, emitida em
11/06/2018.
A estrutura geral do documento consiste nos seguintes capítulos:


Capítulo 1 - Histórico do Processo de Licenciamento;



Capítulo 2 - Caracterização do Empreendimento;



Capítulo 3 – Mapa Hidrológico e Hidrogeológico;



Capítulo 4 – Mapa Geológico;



Capítulo 5 – Estudo Geológico Cárstico;



Capítulo 6 – Carta Imagem com as Cavidades Naturais;



Capítulo 7 – Levantamento Geofísico;



Capítulo 8 – Levantamento por sondagens e ensaios;



Capítulo 9 – Concusões sobre o Meio Físico



Capitulo 10 – Elaboração de Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação da
Biodiversidade;



Capítulo 11 – Conclusões sobre as Áreas Prioritárias para a Conservação da
Biodiveisidade.

Curitiba/PR, 22 de junho de 2020.

________________________________________
Dr. Eduardo Ratton
Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura
Universidade Federal do Paraná
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1 HISTÓRICO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO

Inicialmente, o processo de licenciamento ambiental da BR-135/BA foi
conduzido pelo Centro de Recursos Ambientais (CRA), no estado da Bahia que, em
17/12/2004, por intermédio das Portarias n° 4.987 e 4.988, concedeu a Licença
Simplificada CRA 4987 para as obras compreendidas entre os km 237,0 a 267,0 e
CRA 4988 para o segmento entre km 267,0 e km 237 e entre km 305 e 344,74.
Em virtude da solicitação do CRA de estudos espeleológicos para o trecho
compreendido entre os km 207,0 e 237,0, o Departamento Nacional de Insfraestrutura
de Transportes (DNIT) realizou consulta ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que em 26/08/2005, avocou a competência
do licenciamento ambiental do empreendimento (Ofícios n°438/2005/CGMAB/DPP e
608/205-COAIR/CGLIC/DILIC/IBAMA).
Em 28/07/2006, foi realizada uma reunião entre Ibama, CRA e o DNIT em que
ficou acordado que o processo de licenciamento ambiental passa a ser do Ibama, o
qual aceitou todos os estudos ambientais apresentados ao CRA, mediante estudos
complementares, tais como estudos espeleológicos e plano de controle ambiental.
Em 02/05/2007, mediante apresentação do plano de controle ambiental, o
Ibama emitiu a Licença de Instalação n° 445/2007 relativa às obras de implantação da
BR-135/BA, trecho São Desidério (km 207) – Correntina (km 344,75), excluído o
segmento entre o km 207 e km 226, no município de São Desidério/BA, onde está
localizada a Caverna denomida Buraco do Inferno da Lagoa do Cemitério (km 217) e
também excluído o segmento entre o km 320 e km 323, no município de Santa Maria
da Vitória/BA, onde surgiram dolinas de colapso no eixo da rodovia projetada. A
liberação destes trechos foi condicionada à apresentação e aprovação de estudos
geoespeleológicos e de Programa de Proteção ao Patrimônio Espeleológico, de forma
a caracterizar o sistema cárstico da região e definir os impactos a serem mitigados
provenientes da implantação da rodovia nessas estruturas cársticas.
Após a apresentação dos estudos exigidos, em 16/12/2009 a Licença de
Instalação nº 445/2007 foi retificada, com a liberação para obras nos segmentos
autorizando as obras no Lote 1, entre o km 212 e o km 226 (município de São
Desidério/BA), e no Lote 2, entre o km 320 e o km 323 (município de Santa Maria da
Vitória/BA). Na retificação, o Ibama manteve a necessidade de realizar Estudo e
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Relatório de Impacto Ambiental – EIA-RIMA entre os km 207 e 212, conforme o Termo
de Referência a ser emitido pelo Ibama.
Em 19/09/2010, foi publicada matéria no jornal Folha do Estado de São Paulo,
sobre possíveis danos a caverna Buraco do Inferno da Lagoa do Cemitério, no km
217,6, face à implantação da rodovia e ao questionamento a respeito do processo de
licenciamento ambiental.
Em 21/09/2010, mesmo sem base científica correlacionando as obras de
implantação da estrada com a queda dos blocos do teto da caverna, a Licença de
Instalação nº 445/2007 foi suspensa pelo Ibama, com paralisação imediata das obras
no segmento entre os km 206 e 226, até que fossem tomadas medidas necessárias
no sentido de avaliar a relação entre as atividades do empreendimento e os danos à
caverna em comento. Foi mantida apenas a execução dos programas ambientais
fixados para o licenciamento da rodovia (Ofício nº 722/10/GP-IBAMA).
Em 18/02/2011, após análise do relatório sismográfico apresentado pelo
DNIT, que concluiu que as atividades envolvidas na terraplanagem, a princípio, não
afetavam as cavidades e estruturas onde foram realizados os testes sismográficos, o
Ibama revogou a suspensão da Licença de Instalação, autorizando novamente as
obras de pavimentação, condicionadas à não utilização de explosivos e orientando ao
uso de tecnologias que não promovessem vibração de grande relevância no solo
(Ofício nº 100/2011-GP/IBAMA).
No entanto, os cinco quilômetros iniciais (km 207-212) ainda continuavam
bloqueados, uma vez que o Ibama, por meio do Parecer Técnico n°
216/2009/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA, requereu ao DNIT a elaboração de Estudo
de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) com
intuito de analisar a viabilidade ambiental para instalação da rodovia no trecho.
A BR-135 segue pavimentada desde Barreiras/BA (km 179) até São
Desidério/BA (km 207). Com a paralização das obras, o fluxo de veículos de
passageiros e cargas continuou de forma precária pelo segmento, sem infraestrutura
e pavimentação entre os km 207 e 212, e com parte da infraestrurura instalada, mas
sem pavimentação, entre os km 212 e 226. A partir do km 226, a rodovia segue até o
município de Correntina (BA), com pequenos trechos ainda sem pavimentação devido
a questões de desapropriação e falta de recursos financeiros para continuidade das
obras. Esta situação perdura até os dias atuais.
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Em 12/12/2013, foi firmado o Termo de Cooperação para Descentralização de
Crédito n° 1103/2013-DPP entre DNIT e a Universidade Federal do Paraná (UFPR),
cujo objeto é a “Elaboração de estudos de alternativas locacionais; anteprojeto de
engenharia; estudos ambientais; execução de gestão ambiental, abrangendo
supervisão e gerenciamento ambiental, bem como a implementação de programas
ambientais, para regularização de pendências ambientais da BR-135, trecho de
Barreiras/BA a Divisa BA/MG e da Divisa BA/MG a Itacarambi/MG”.
Mediante tal situação e com a assinatura do termo de cooperação entre o
DNIT e a UFPR foi possível realizar estudos geofísicos e geotécnicos e gerar
“Relatório Técnico de Inspeção Rodovia BR-135/BA – Subtrecho de São Desidério à
Correntina (km 212 ao km 226)” visando atender o ofício nº 2001.001183/2014-18
COTRA/IBAMA. Este relatório técnico foi encaminhado em DNIT via Ofícios nº 0392014-UFPR-ITTI em 23/04/2014 e ofício 127-2014-UFPR-ITTI em 13/11/2014. O DNIT
enviou o relatório técnico ao IBAMA através do ofício nº 649/04/2014 em 01/07/2014.
O relatório da UFPR conclui que a melhor alternativa para a rodovia é a manutenção
do atual traçado e a analise geotécnica dá uma grande margem de segurança durante
a implantação e a operação da rodovia, mantendo-se a integridade física da Caverna
Buraco do Inferno da Lagoa do Cemitério.
Em 09/02/2015, através do Ofício 02001.001441/2015-39 COTRA/IBAMA, foi
encaminhado o parecer técnico nº 02001.000140/2015-98, contendo a informação de
que o relatório geotécnico apresentado atendeu ao que o Ibama solicitou (pag. 8/11).
Em

12/01/2015,

conforme

manifestação

exarada

no

ofício

n°

02001.000134/2015-31 COTRA/IBAMA, o Ibama ratificou a exigência de EIA/RIMA
para o trecho compreendido entre o km 207 e km 212. Diante desse fato, em
15/01/2015, a CGMAB solicitou manifestação do Ibama quanto a validade do Termo
de Referência emitido em 2009 para elaboração do EIA/RIMA (Ofício nº
54/2015/CGMAB/DPP). Em 22/11/2018, o Ibama emitiu o Termo de Referência
definitivo para a elaboração do EIA/RIMA entre o km 207 e km 212 (SEI/IBAMA
352218).
Em dezembro de 2015, foi celebrado o Termo de Compromisso entre o DNIT
e Ibama, para unificação do licenciamento ambiental da rodovia, publicado no Diário
Oficial da União em 30/12/2015, nº 249, seção 3, página 175.
Em 11/06/2018, o Ibama emitiu a Licença de Instalação nº 1219/2018,
contemplando a instalação das obras de implantação e pavimentação da BR20
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135/BA/MG, entre Barreiras/BA (km 179,9) e Manga/MG (km 87,7). A licença possui
condições enpecíficas, tais como o item 2.2, não autorizando obras no trecho entre o
km 207 ao 226.
Os estudos complementares aqui apresentados, fazem parte da Meta 2 do
Termo de Referência do Termo de Cooperação nº 1103/2013 entre a UFPR e DNIT e
têm por finalidade orientar o órgão ambiental na tomada de decisão para liberação
dos trechos bloqueados na LI nº 1219/2018 entre o km 207 e 212 sem infraestrutura
e pavimentação (onde foi solicitado a elaboração do EIA/RIMA) e dos km 212 ao 226,
sem pavimentação asfáltica, por onde circulam veículos de cargas e passageiros.
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2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

2.1

LOCALIZAÇÃO E INSERÇÃO GEOGRÁFICA

A BR-135 é um importante corredor de transporte rodoviário no país,
interligando as regiões Sul e Sudeste ao Norte e Nordeste do Brasil, sendo uma
rodovia longitudinal com extensão total de 2.446,00 km, iniciando-se em São Luiz/MA,
passando pelos estados do Maranhão, Piauí, Bahia e terminando no entroncamento
com a BR-040 em Minas Gerais (FIGURA 2.1).
Os estudos geofísicos e análises geotécnicas aqui descritas referem-se ao
segmento entre km 207 e km 226, no município de São Desidério/BA.
FIGURA 2.1 – LOCALIZAÇÃO DA BR-135/BA/MG NO CONTEXTO NACIONAL

Fonte: ITTI/UFPR (2019).

2.2

OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO

Devido à falta de uma estrutura rodoviária adequada, a produtividade da
região em que se inserem os segmentos da BR-135 é limitada às condições da
infraestrutura rodoviária, fator que é de fundamental importância para viabilizar o
avanço econômico e contribuir com a redução dos custos dos transportes e
desenvolvimento dos municípios.

22

_____________________________________________________________________________________________________

No segmento compreendido entre São Desidério e o entroncamento com a
BR-349/BA, em Correntina, a rodovia recebeu melhorias e a pavimentação em quase
todo o segmento, faltando pouco mais de 19 km de pavimentação para chegar a São
Desidério e cerca de 5,5 km, incluindo a ponte sobre o Rio Corrente e seus acessos
para interligar com a BR-349/BA, no município de Correntina.
Não obstante, para as comunidades da região, esta pavimentação facilitará o
deslocamento e o acesso aos municípios, além de aumentar a segurança rodoviária
do transporte de passageiros e cargas.
Ainda sendo esperados os seguintes benefícios da interação do projeto de
pavimentação do trecho da BR-135:


Redução do tempo de viagem e aumento das condições de segurança dos
usuários da rodovia e da população local;



Facilitação do acesso das populações locais aos serviços sociais (educação e
saúde), instalados em polos regionais e cidades de maior porte;



Melhoria das condições de escoamento dos produtos locais e impactos
positivos no incremento e competitividade da economia regional;



Redução dos custos operacionais dos veículos, com impactos positivos no
preço dos fretes e deslocamentos dos usuários;



Incremento das atividades econômicas e turísticas, especialmente em São
Desidério, por conta das cavernas e, em Correntina, pelas atividades de
turísticas do Rio Corrente.

É em função desses fatores de demanda que se configura o processo de
intensa queda da qualidade do serviço oferecido ao usuário da atual BR-135, sem a
sua pavimentação e consequentemente da falta de conclusão de algumas pontes
dentro dos padrões que ofereçam segurança aos usuários.
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2.3

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Empreendimento: BR-135, trecho entre o km 207 ao km 226, Município de São
Desidério/BA.
Empreendedor: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT
CNPJ: 04.829.707/0001-00
Representante Legal: Antônio Leite dos Santos Filho
CPF: 622.676.717-00
Telefone: (61) 3015-4101
Endereço: SAN Q.03 Bl. A – Ed. Núcleo de Transportes – Brasília – DF
Página na internet: www.dnit.gov.br
Registro no Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 671.360
Pessoa de contato: João Felipe Lemos Cunha
CPF: 013.975.105-01
Telefone: (61) 3315-4491

2.4

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COOPERADA

Órgão Consultor: Universidade Federal do Paraná – UFPR
CNPJ: 75.095.679/0001-49
Representante legal: Prof. Dr. Marcelo Fonseca - Reitor
CPF: 729.663.519-34
Telefone: (41) 3360-5000 | (41) 3360-5001
Endereço: Rua XV de Novembro, 1299. Curitiba – PR. CEP 80.060-000
Página na internet: www.ufpr.br
Pessoa de contato: Dr. Eduardo Ratton – Fundação de Pesquisas Florestais do
Paraná
CPF: 354.092.589-91
Telefone: (41) 3361-3371
E-mail: ratton.eduardo@gmail.com
Registro no Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 274.192

24

_____________________________________________________________________________________________________

2.5

DADOS DA EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR
Os estudos foram realizados pela UFPR – Universidade Federal do Paraná,

através do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura, sob a coordenação
do Dr. Eduardo Ratton, sendo a Equipe Técnica composta pelos profissionais
apresentados na TABELA 2.1. As Anotações de Responsabilidade Técnica da equipe
são apresentadas do ANEXO 1.
TABELA 2.1 – TABELA DA EQUIPE TÉCNICA MOBILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTE
ESTUDO
(continua)
Atividades/Função No
Nome
Formação Profissional
ART
Projeto
Eduardo Ratton
CREA: PR-7657/D
IBAMA: 274192

Engenharia Civil
M. Sc. Geotecnia
Dr. Geotecnia

Coordenação Geral do
Estudo

17202006340
74

Edu José Franco
CREA: PR-25802/D
IBAMA: 756426

Engenharia Civil
Esp. em Obras de Arte
Especiais, Planejamento
Urbano e Sistemas de
Transporte
M. Sc. Engenharia de Recursos
Hídricos e Ambiental

Coordenação Geral do
Estudo BR – 135/BAMG

17202012535
03

Carlos Aurélio Nadal
CREA: PR-7108/D

Engenharia Civil
M. Sc. Ciências Geodésicas
Dr. Ciências Geodésicas

Coordenador de
levantamentos
topográficos e
mapeamento de áreas

20142164560

Coordenador de Projetos

17202010854
57

Cristhyano Cavali da
Luz
CREA: PR109275/D
IBAMA: 4967521
Alessandra Costa
Gosch
CREA: PR164597/D
IBAMA: 6578289
Durval Nascimento
Neto
CRBio: 28816/07-D
IBAMA: 2392829

Engenharia Civil
Esp. Gestão Ambiental
Esp. Pavimentação Rodoviária
M. Sc. Ciências Geodésicas
Doutorando em Engenharia
Geotécnica
Técnica em Construção Civil
Engenharia Civil
Esp. Análise Ambiental
Mestranda em Meio Ambiente
Urbano e Industrial
Ciências Biológicas
MSc. Agronomia
Doutorando em Geologia
Ambiental

Coordenação Técnica do
Estudo

17202010730
09

Coordenação Técnica
Coordenação Meio
Biótico

07-0049/19

Gisele Cristina
Sessegolo
CRBio 08060/07-D
IBAMA: 52465

Biologia
M. Sc. Engenharia Florestal
Dr. Geografia

Coordenação Técnica de
Espeleologia

07-0960/15

João Vinicius Sachet
CREA: PR117954/D
IBAMA: 5442933

Engenharia Ambiental e de
Segurança do Trabalho
Tecnólogo em Química
Ambiental
Mestrando em Meio Ambiente
Urbano e Industrial

Coordenação Meio
Físico

17202010439
08
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TABELA 2.1 – TABELA DA EQUIPE TÉCNICA MOBILIZDA PARA ELABORAÇÃO DESTE ESTUDO
(continuação)

Nome

Formação
Profissional

Atividades/Função
No Projeto

ART

Meio Físico
Donizeti Antonio Giusti
CREA: SP-63947/D
IBAMA: 5533790

Geologia
M. Sc.Geociências
Dr. Geociências e Meio
Ambiente

Geotecnia

1720201230317

Dyeison Cesar Mlenek
CREA: PR-162790/D
IBAMA: 6445305

Engenharia Cartográfica e
Agrimensura
Mestrando em Engenharia
Florestal
Engenharia de Segurança
do Trabalho

Engenharia
Cartográfica e
Agrimensura

1720201273156

Eduardo Pádua de Mattos
CREA: PR-124558/D

Engenharia Ambiental
M. Sc. Engenharia de
Recursos Hídricos e
Ambiental

Estudos ambientais

20142161189

Jefferson Ulisses da
Cunha
CREA: PR-98240/D

Engenharia Cartográfica e
de Agrimensura
Esp. Engenharia de
Planejamento
M. Sc. Geologia Ambiental

Levantamentos
topográficos e
estudos geodésicos

20142470971

Jhonatan Tílio Zonta
CREA: PR-132986/D
IBAMA: 5472763

Engenharia Ambiental
M. Sc. Engenharia
Geotécnica

Ruído e Vibração
Passivos Ambientais

1720201223540

Geologia
M. Sc. Geologia

Estudos geodésicos

20142491510

Levantamentos
topográficos e
mapeamento de
áreas

20142260705

Flora

1720201062481

Coordenação, oleta,
análise e
interpretação de
dados de Ictiofauna

Declaração de
Responsabilidad
e Técnica

Rodoilton Stevanato
CREA: PR-14661/D

Rodrigo de Castro Moro
CREA: PR-137730/D

Técnico em Edificações
Engenharia Cartográfica e
de Agrimensura

Vinícius Morais Coutinho
CREA: PR-177993/D
IBAMA: 7297742

Engenharia Florestal
M. Sc. Engenharia
Florestal
Doutorando em Manejo
Florestal

Antonio Ostrensky Neto

Oceanologia
M. Sc. Zoologia

IBAMA: 239155

Dr. Zoologia
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TABELA 2.1 – TABELA DA EQUIPE TÉCNICA MOBILIZDA PARA ELABORAÇÃO DESTE ESTUDO
(continuação)

Formação
Profissional

Atividades/Função
No Projeto

ART

Biologia
Gestão Ambiental

Coleta de Material
Biológico

07-1287/15

Biologia
M. Sc. Zoologia
Dr. Zoologia
Biologia
Esp. ISO 14000
M. Sc. Conservação da
Natureza
Dr. Conservação da
Natureza

Coleta, análise e
interpretação de
dados de Ictiofauna

07-0966/15

Avifauna

07-2708/18

Zootecnia
M. Sc. Zootecnia
Doutorando em Zootecnia

Coleta, análise e
interpretação de
dados de Ictiofauna

683020

Flora

1720201082822

Fauna e
Caracterização do
Sistema

07-2610/18

Fauna e
Caracterização do
Sistema

8-05935/17

Mastofauna

07-2662/18

Coleta, análise e
interpretação de
dados de Ictiofauna

1720200364921

Nome

Meio Biótico
Adriano Hauer
CRBio 50876/07-D
IBAMA: 4122391
Aline Horodesky
CRBio 83519/07-D
IBAMA: 5244794
Celso Darci Seger
CRBio: 09806/07-D
IBAMA: 196008
Diego Junqueira
Stevanato
CRMV: PR-01534-ZP
IBAMA: 6643557
Leonardo De Marino
Treml
CREA: PR-154075/D
IBAMA: 6268572
Lucas Batista Crivelari
CRBio: 66372/07-D
IBAMA: 4907298

Engenharia Florestal
Esp. Análise Ambiental
Mestrando em Engenharia
Florestal
Biologia
M. Sc. Biologia Animal
Dr. Biologia Animal

Marina de Souza
CRBio: 108.126/08-RS
IBAMA: 6533946
Michel Miretzki
CRBio: 17716/07-D
IBAMA: 26767
Nathieli Cozer
CREA: PR-175597/D
IBAMA: 7327750

Biologia
Esp. Análise Ambiental
Biologia
M. Sc. Zoologia
Dr. Zoologia
Engenharia de Pesca
M. Sc. Recursos Pesqueiros
e Engenharia de Pesca
Dr. Zootecnia

Sandra Martins Ramos
CRBio: 66547/07-D
IBAMA: 2443871

Biologia
M. Sc. Ecologia
Dr. Geologia

Coleta, análise e
interpretação de
dados da
Macrofauna
Bentônica

07-0984/15

Sandro Paulino de Faria
CRBio: 43744-01
IBAMA: 5946768

Biologia
M. Sc. Biologia Animal

Avifauna

2018/08420

Vinicius Abilhoa
CRBio: 09978/07-D
IBAMA: 57799

Biologia
Esp. Análise Ambiental
M. Sc. Zoologia
Dr. Zoologia

Identificação da
Ictiofauna

07-0961/15

Fonte: UFPR/ITTI (2020).
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3 MAPA HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO

3.1

HIDROLOGIA

A área do empreendimento está inserida na microbacia do rio São Desidério,
sub-bacia hidrográfica do Alto Rio Grande, a qual está localizada na região fisiográfica
do Médio São Francisco (CBHSF, 2016).

3.1.1 Região fisiográfica do Médio São Francisco

A bacia hidrográfica do rio São Francisco (BHSF) ocupa cerca de 8% do
território nacional, estendendo-se desde Minas Gerais, na Serra da Canastra, até a
divisa entre Sergipe e Alagoas, na foz no Oceano Atlântico (CBHSF, 2016).
Trata-se de uma bacia de suma importância para o suprimento de água para
diversos fins dentro do contexto do desenvolvimento social e econômico para a região
e para o Brasil. Por exemplo, o uso predominante da água em todas as regiões
fisiográficas da BHSF é para a irrigação, seguido do abastecimento público. Na região
do Médio São Francisco, respectivamente, esses usos correspondem a 91% e 4% de
toda a água captada (CBHSF, 2016).
Segundo o IBGE (2019), em 2014, o uso do solo da bacia encontrava-se
majoritariamente antropizado, com dominância de estabelecimentos agropecuários
em 56,9% da área total, seguido pelas áreas de pastagem (19,9%), outros/diversos
(8,3%), matas e/ou florestas (9,7%), lavouras (4,3%) e área urbanizada (0,9%). A
região fisiográfica do Médio São Francisco apresentava distribuição semelhante,
sendo representada por 57,6% de estabelecimento agropecuários, 17,8% de áreas de
pastagem, 11,7% de matas e/ou florestas, 7,1% de outros/diversos, 5,6% de lavouras
e 0,3% de áreas urbanizadas.
Na área estão presentes os biomas da Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga,
ou seja, biomas de elevado valor do ponto de vista de conservação da natureza e
relevante papel na conservação dos recursos hídricos. O desmatamento desses
biomas na BHSF é da ordem de 5% na Mata Atlântica, 56% no Cerrado e 39% na
Caatinga. Além disso, a salinização dos solos está entre os fatores da desertificação
do solo e normalmente está atrelado à agricultura irrigada (CBHSF, 2016).
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A bacia do rio São Francisco de maneira geral apresenta vastas áreas sob
fragilidade ambiental, sendo que largas porções da bacia encontram-se afetadas por
processos de desertificação e salinização dos solos. Esses processos são
interdependentes e causados pela ocupação intensiva da terra, e normalmente
associadas com secas, fertilização química, irrigação gerenciada de maneira
ineficiente, deflorestamento e sobrepastoreio. Em condições favoráveis à erosão e
com as matrizes de solo desprotegidas, o solo pode tornar-se desertificado.
O Plano de Recursos Hídricos (CBHSF, 2016), baseado em documentos
produzidos pelo Ministério do Meio Ambiente, mapeou uma série de tipologias de
riscos geológicos e geomorfológicos. As áreas do Baixo e Submédio São Francisco
são caracterizadas pelo semi-árido, por áreas prioritárias para conversação definidas
pelo Programa PróÁgua Semiárido Antidesertificação e áreas afetadas por processos
de desertificação em nível muito grave e com núcleos de desertificação consolidados.
A região do Médio São Francisco é caracterizada pelo semi-árido e áreas subúmidas
secas, nos quais os processos de desertificação em nível moderado. O Alto São
Francisco é caraterizado pela fragilidade ambiental associada às estruturas
geológicas e geomorfolóficas.

3.1.2 Bacia do Alto Rio Grande

A Bacia do Rio Grande possui uma área de 75.710 km² e compreende a
Região de Planejamento de Gestão das Águas (RPGA) do Rio Grande - RPGA 23
(INEMA, 2019). Mais especificamente, a região em questão está inserida na sub-bacia
do Alto Rio Grande, esta que ocupa uma área total de 33.447 km², com comprimento
da rede de drenagem igual a 4.196 Km (CBHSF, 2016).
O Rio Grande nasce na Serra Geral de Goiás, no oeste do município de São
Desidério, na Bahia, e atravessa o estado em direção nordeste até desaguar no rio
São Francisco, já na cidade de Barra. Ao longo desse percurso, são estabelecidas 07
sub-bacias: Rio Preto (rios Riachão, Sassafrás, Sapão e Ouro); Rio Branco (rios de
Janeiro, Branco, Entrudo, Balsas e Cachorros); Rio de Ondas (rios Pedras, Borá e
Ondas); Rio de Fêmeas (rios Fêmeas, Mosquito, Roda Velha, Pratinha, Estiva, Triste
e Feio); Alto Rio Grande (rios Fervedouro, Grande, Bravo e Porcos); Rio São Desidério
e Rio Tamanduá ou Boa Sorte (CBHSF, 2016).
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A área de estudo localiza-se entre as bacias dos Rios São Desidério, Rio das
Fêmeas, Rio de Ondas e Rio Boa Sorte, sendo todos afluentes do Rio Grande. Já o
subtrecho do empreendimento entre o km 207 ao km 226, localiza-se na sub-bacia do
rio São Desidério.
De acordo com (CBHSF, 2016), a estimativa de vazão entre o pedíodo de
1931-2013 é de de 143,4 e de 137,1 m³/s para o as regiões do Alto Rio Grande e
Baixo / Médio Rio Grande, respectivamente. Ainda, a vazão de permanência Q 95 e a
vazão mínima Q7,10 são iguais a 93,0 m³/s e 85,2 m³/s para a região do Alto Rio Grande
e 82,5 e 81,1 m³/s para o Baixo e Médio Rio Grande.
O Rio Grande tem sofrido impactos ambientais de grande relevância,
principalmente, pelas atividades de agricultura irrigada, que causam processos
erosivos e descaracterização da vegetação. Além da agricultura têm-se as atividades
urbanas e industriais, o extrativismo vegetal e mineral e a pecuária. Como há uso de
defensivos agrícolas, o Rio Grande não está isento de contaminação.
Em relação à vazão consumida (para os diferentes usos), a bacia do Alto Rio
Grande é a segunda com maior captação na região do Médio São Francisco, com
consumo de 10% da vazão total (atrás do Rio Paracatu – 14%) e demanda hídrica
superior a 20 m³/s (ANA, 2013; 2017).
Quanto ao balanço hídrico, o CBHSF (2016) apresenta a comparação da
disponibilidade com a demanda de água para usos consuntivos, a qual foi baseada
no método da razão Demanda VS Q95, a modelagem de todas as necessidades da
bacia, por meio do programa LabSid-Acquanet, e o balanço hídrico subterrâneo. Esse
estudo sintetiza que há situações de superexplotação na bacia. Em relação a bacia
do Alto Rio Grande, tanto a modelagem matemática quanto o balanço hídrico
subterrâneo apresentaram resultados “excelentes”, significando garantia de
abastecimento. Já a demanda hídrica superficial, expressa pela razão Demanda/Q95
regularizado, apresentou situação “muito crítica”, para qual sugere-se a necessidade
de intensa atividade de gerenciamento do recurso hídrico.

3.1.3 Bacia do rio São Desidério

O rio São Desidério, com extensão aproximada de 67 km, nasce na
confluência do riacho Serra Dourada e da vereda de Cocos, no município de
Baianópolis. Na primeira metade do trajeto, o corpo hídrico flui no sentido leste-oeste,
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cruzando a BR-135 nas imediações do km 269, no povoado de Campo Grande. Na
segunda metade, o corpo hídrico flui na direção sul-norte, cruza a zona urbana de São
Desidério e deságua no rio Grande (FIGURA 3.1).
Durante o percurso, os principais afluentes são o riacho da Passagem e o rio
Porto Alegre (também chamado de Santa Helena ou Marimbu), na divisa entre os
municípios de São Desidério e Baianópolis. Há ainda o córrego Ribeiro da Barra, o
sistema Cárstico formado pelo rio subterrâneo João Rodrigues e o riacho Ponte de
Terra.
Apesar de pouco estuda, a microbacia do rio São Desidério apresenta uma
estação para monitoramento da qualidade da água no rio Porto Alegre, operada pelo
INEMA/INGÁ, nas proximidades da interseção com a BR-135, km 232.
Cabe mecionar ainda que o banco de dados do INEMA (2019) diverge do
SNIRH (ANA, 2019). No primeiro, o rio Porto Alegre é também denominado rio São
Desidério.
Quanto ao uso e ocupação do solo, há predominância de latifúndios para
extração de madeira e formação de pastagens. Além disso, destaca-se a existência
de três pedreiras nas proximades do centro urbano de São Desidério e minifúndios de
criação de animais e psicultura na porção à jusante do centro urbano.
O rio São Desidério sofre com a poluição de suas águas, proveniente de
despejos de esgotos domésticos in natura e de resíduos sólidos diversos, lançados
na maioria das vezes pela própria população, típico problema de várias cidades
brasileiras (SANTOS et al., 2016).
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FIGURA 3.1 – REDE HIDROGRÁFICA DA ÁREA DE ESTUDO

Fonte: ITTI/UFPR (2020).
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Os serviços de abastecimento público abordados nesta seção dizem respeito
as cidades de (i) São Desidério, (ii) Barreiras, (iii) Catolândia e (iv) Angical. Sendo os
dados aqui reportados obtidos dos planos de saneamento das respectivas cidades,
quando existentes, e de estudos e metadados de entidades públicas.
Segundo o Plano Municipal de Saneamento de São Desidério (GERENTEC
ENGENHARIA, 2015), a operação dos serviços de abastecimento de água está sob
responsabilidade da Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A (EMBASA). O
abastecimento público, denominado Sistema Local de Abastecimento (SLA) conta
com duas captações superficiais flutuantes nos rios Grande e São Desidério (FIGURA
3.2 e FIGURA 3.3), de cerca de 90m³/h.
FIGURA 3.2 – CAPTAÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA DO RIO GRANDE (LAT.:
8.637.415 M S / LONG.: 497.825 M; FUSO 23L)

Fonte: UFPR/ITTI (2019).
FIGURA 3.3 – CAPTAÇÃO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA (EEAB) DO RIO SÃO
DESIDÉRIO (LAT.: 8.632.931 M S / LONG.: 502.959 M; FUSO 23L)

Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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A água é encaminhada por adutora e bombas de requalque para tratamento
convencional nas Estações de Tratamento de Água (ETA) São Desidério e Angico
(FIGURA 3.4).
FIGURA 3.4 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT). A - BOOSTER MATANÇA
(LAT.: 8.632.690 M S / LONG.: 502.845 M; FUSO 23L); B – BOOSTER TANGARÁ (LAT.:
8.633.545 M S / LONG.: 501.962 M; FUSO 23L)

A

B
Fonte: UFPR/ITTI (2019).

A ETA São Desidério (FIGURA 3.5) atende a sede municipal e os povoados
Ponte do Val e Roçado Velho e a ETA Angico atende a localidade Angico. O sistema
atende 10.477 residentes, cerca de um terço da população de São Desidério, com
capacidade

nominal

de

tratamento

e

distribuição

de

20L/s

(GERENTEC

ENGENHARIA, 2015).
O abastecimento de água no distrito de Sítio Grande e comunidade Morrão
são realizadas também com captação no Rio Grande, cuja água é reservada em cota
superior e distribuída por gravidade. Já o distrito de Manoel Lopes é abastecido por
captação em nascente e posterior reservação.
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FIGURA 3.5 – ETA SÃO DESIDÉRIO (LAT.: 8.632.637 M S / LONG.: 503.021 M; FUSO 23L)

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

O abastecimento da população do município não atendida pelo SLA é
realizado majoritariamente por poços tubulares profundos (31 poços), todos
administrados pela Prefeitura de São Desidério, e também por captação superficial
direta. O sistema de captação subterrânea também abastece o bairro Ponte Velha, na
sede do Município, o distrito de Roda Velha e algumas comunidades rurais, conforme
concatenado no QUADRO 3.1.
QUADRO 3.1 – POVOADOS E FORMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Ligações/ Reservação
Localidade
Gestão
Manancial Qualidade Tratamento
economias
(m³)
Sede, Ponte
Convencional
RAP 200 m³
2618
do Val e
EMBASA
Rio Grande
Boa
(ETA São
REN 100 m³
ligações
Roçado
Desidério)
RAP 20 m³
Filtro
RAP
97
Angico
EMBASA
Rio Grande
Boa
clarificador
localizado
economias
de contato
na ETA
Povoado
Prefeitura
Sem
Rio Grande
S.I.
N.I.
N.I.
Ribeirão
Municipal
tratamento
2 caixas
Distrito de
Prefeitura
Sem
Rio Grande
S.I.
N.I.
d'água 20
Sítio Grande Municipal
tratamento
m³ cada
2 caixas
Roda Velha
Prefeitura
1 Poço
Sem
S.I.
N.I.
d'água 20
de Baixo
Municipal
Tubular
tratamento
m³ cada
2 caixas
Roda Velha
Prefeitura
1 Poço
Sem
S.I.
N.I.
d'água 20
do Meio
Municipal
Tubular
tratamento
m³ cada
Roda Velha
3 Poços
Sem
Particular
S.I.
N.I.
N.I.
de Cima
tubulares
tratamento
Comunidades Prefeitura
31 poços
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
Rurais
Municipal
RAP – Reservatório apoiado; REN – Reservatório enterrado; N.I. – Não Informado; S.I. – Sem
informação.
Fonte: GERENTEC ENGENHARIA (2015).
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No Plano Municipal de Saneamento Básico de São Desidério (GERENTEC
ENGENHARIA, 2015) cita que há 185 poços catalogados no município, dos quais
apenas 37 apresentam nível estático, nível dinâmico e vazão de estabilidade.
Para o abastecimento da sede de São Desidério estão catalogados 31 poços
que abastecem 1.562 domicílios, com 1.558 ligações ativas. Considerando a
população urbana e rural, são atendidos 1841 domicílios. Todos os poços estão
inseridos na sub-bacia Otto 4 de São Desidério, com captação por bombas elétricas.
A TABELA 3.1 apresenta a distribuição da forma de atendimento dos
domicílios na sede do município.
TABELA 3.1 - DOMICÍLIOS POR TIPO DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO
SÃO DESIDÉRIO
TIPO DE ABASTECIMENTO
TOTAL
URBANA
RURAL
Rede Geral
3.906
2.035
1.871
Poço ou nascente na propriedade
597
1
596
Poço ou nascente fora da propriedade
1.244
1.244
Carro-pipa ou água da chuva
14
14
Rio, açude, lago ou igarapé
1.215
190
1.025
Outra
57
21
36
Total
7.033
2.247
4.786
Fonte: IBGE (2010) apud Plano Municipal de Saneamento Básico de São Desidério (2015).

Em consulta aos bancos de dados do Sistema de Informações de Águas
Subterrâneas (SIAGAS/CPRM), do Sistema Estadual de Informações Ambientais e de
Recursos Hídricos (INEMA, 2019) e da Agência Nacional de Águas (ANA, 2017),
verificou-se que na área de estudo há 58 poços cadastrados no CPRM (FIGURA 3.6).
A distribuição desses poços está concentrada no quadrante nordeste da área,
sobretudo nos vales e depressões da formação Serra da Mamona, à margem direita
dos rios São Desidério e Grande.
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FIGURA 3.6 – POÇOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E OUTORGAS DE USOS MÚLTIPLOS

Fonte: ITTI/UFPR (2020).
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Com base nos dados disponibilizados no SIAGAS/CPRM, no modelo digital
do terreno e nos afloramentos hídricos foi efetuada a interpolação do nível estático
dos poços para obtenção de linhas teóricas da profundidade do nível freático.
As maiores profundidades do freático (entre -20,0 m e -50,0 m) estão situadas
nas Formações da Serra da Mamona, sobretudo nas chapadas à oeste da área urbana
de São Desidério e a leste da área urbana de Barreiras. As porções mais rasas
encontram-se ao longo dos rios Grande e São Desidério.
Destaca-se também que os poços constantes no banco de dados e mais
próximos das alternativas locacionais do empreendimento estão apresentados no
QUADRO 3.2. A maioria dos poços são de natureza tubular e profundos, com níveis
estáticos que variaram até 30m de profundidade e vazão de estabilização de até cerca
de 26 m³/h.
QUADRO 3.2 – POÇOS EXISTENTES NA REGIÃO
Número do
poço

Localidade

Natureza

Nível estático
(m)

Nível dinâmico
(m)

Vazão
estabilização
(m³/h)

Tubular

8,41

59

11,31

Tubular

8,6

15,33

26,38

2900006093

Agrovila do
Angico I
Tatu I

2900013368

Riacho Grande

Ponteira

13,59

15,31

20,8

2900013372

Baixo S. Matias

Tubular

7,19

62,44

1,83

2900013375

Ponte de Terra

Tubular

3,6

92,4

0,6

2900013377

Central

Tubular

27,7

32,05

9,3

2900001044

Fonte: CPRM (2019).

Com base nos recursos hídricos também foram marcadas 37 possíveis
afloramentos existentes na área de estudo, também chamados de prováveis
nascentes ou olhos d’água, embora a maioria tenha expressão apenas na época de
chuvas. Além dessas, há 20 nascentes, cuja localização foi fornecida prefeitura
Municipal de São Desidério, por meio do Programa Municipal de Recuperação de
Nascentes (FIGURA 3.7).
Do total, 10 nascentes estão localizadas em locais aonde são encontrados
cambissolos háplicos, associando a nível raso do freático (entre -5,0 m e -10,0 m de
profundidade) à quebra de terreno e transição de regiões sedimentares para chapadas
e oito estão localizadas nas imediações do rio Porto Alegre.
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FIGURA 3.7 – NÍVEL ESTÁTICO DO FREÁTICO

Fonte: ITTI/UFPR (2020).
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Em relação às outorgas de usos múltiplos emitidas pelo Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, há 11 outorgas para captações superficiais
ou subterrâneas e 01 outorga de lançamento de efluente (QUADRO 3.3). Essa última
se refere à Portaria INEMA 543/2009 para o lançamento de efluentes tratados da
EMBASA no rio Itapicuru, a jusante do centro urbano de Barreiras.
QUADRO 3.3 - OUTORGAS DE USOS MÚLTIPLOS
Requerente
Almery Messias da
Silveira
EMBASA
Jefferson Marcus
Ruela

Portaria
311
5560
71/11-DG

Joar Evandro Motta

708/11

Posto de
Combustível Alto da
Serra LTDA

DISP-0042

Posto JJ Garcia

424/11

Real Expresso Ltda

161/11 e
159/11

EMBASA

021/96

EMBASA

413/99

EMBASA

412/99

EMBASA

543/09

EMBASA

020/96

Uso
Abastecimento
Industrial
Não informado
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano, Irrigação
Abastecimento
Industrial
Abastecimento
Industrial
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Lançamento de
Efluentes
Abastecimento
Humano

Vazão
(m³/dia)

Vazão
efluente
(m³/dia)

Tipo de captação

8

0

Subterrânea

0

0

Não informado

1

0

Não informado

4,86

0

Superficial

35,6

0

Subterrânea

15,04

0

Superficial

3

0

Não informado

27.500

0

Superficial

288

0

Superficial

220

0

Superficial

1.066.485*

22.997

Superficial

1950

0

Superficial

* Embora aparentemente incompatível com realidade, o dado foi extraído diretamente da Portaria
543/09-DG.
Fonte: INEMA (2019).

Conforme o Plano Municipal de Saneamento de São Desidério (GERENTEC
ENGENHARIA, 2015), a prefeitura não disponibiliza coleta e tratamento de esgoto
sanitário no município, situação que perdura ainda em 2019. Portanto, o efluente
doméstico não é tratado, sendo adotadas soluções individuais como o lançado
diretamente nos corpos d’água, no solo (fossa séptica ou rudimentar) ou na rede de
drenagem pluvial. Esses dados são ilustrados pelo censo do IBGE, 2010, apresentado
na TABELA 3.2.
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TABELA 3.2 – CARACTERÍSTICA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DOMICÍLIO DO
MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO
FORMA DE
CARACTERÍSTICA
NÚMERO DE DOMICÍLIO
ESGOTAMENTO
Fossa rudimentar

Banheiro de uso
exclusivo do
domicílio

Fossa séptica

376

Rede geral de
esgoto ou pluvial

212

Vala

17

Outro

19

Total
Fossa rudimentar

Sanitários de uso
não exclusivo

4.609

5.233
172

Fossa séptica

5

Rede geral de
esgoto ou pluvial

3

Vala

82

Outro

44

Total

306

Sem banheiro /
1.494
sanitário
Fonte: IBGE (2010) apud Gerentec Engenharia (2015).

-

Embora a abrangência do saneamento básico no município de São Desidério
seja pequena ou inexistente, com excessão de Barreiras, esse cenário não difere dos
demais município vizinhos que compõem a RDS 11 (Angical, Baianópolis, Barreiras,
Butirama, Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Formoso do Rio Preto, Luis Eduardo
Magalhães, Mansidão, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério e
Wanderley) (BAHIA, 2010).

3.2

HIDROGEOLOGIA

Em relação as águas em subsuperfície a área está inserida na Província
Hidrogeológica São Francisco, mais especificamente na região de ocorrência de dois
sistemas aquíferos, o Sistema Aquífero Urucuia e Sistema Cásrtico-Fissural do Grupo
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Bambuí, aos quais são correlacionados a distribuição de unidades geológicas
interdependentes hidráulica e/ou fisicamente (FIGURA 3.8).
O Sistema Aquífero Urucuia – SAU, corresponde ao aquífero livre do tipo
intergranular constituído pelos arenitos do Grupo Urucuia. Como descrito no item de
geologia, essa unidade é caracterizada por espessas camadas de quartzo arenitos,
além de níveis de pelitos e arenitos silicificados responsáveis por pequenas variações
no tipo de aquífero, localmente suspenso ou confinado. Em relação as dimensões e
características hidrodinâmicas, Gaspar (2006) elenca:


Espessura total variando de 100 a 600 m;



Espessura saturada na ordem de 80 a 460 m;



Porosidade eficaz média de 15%;



Condutividade hidráulica média de 1,3.10-6 m/s nas porções livres e 2,8.10-5
m/s sob confinamento;



Transmissividade média de 4,0.10-4 m2/s nas porções livres e 1,17.10-2 m2/s
sob confinamento;



Área de abrangência de 86.000 km2;



Área efetiva de 76.000 km2;



Quando fora da área efetiva desempenha função filtro e contribui na recarga
dos demais sistemas aquíferos.

A recarga do aquífero se dá a partir da infiltração de água meteórica nas áreas
de chapada caracterizadas pelo relevo plano e elevado com desenvolvimento de
latossolos. A rota dos fluxos a partir da recarga está em parte condicionada pelo
contato e acamamento das rochas carbonáticas subjacentes e pelos fraturamentos
que criam zonas de maior permeabilidade, favorecendo o escoamento (HIDROVIA,
2012).
Em relação ao uso do aquífero, a explotação é predominantemente realizada
por poços para irrigação e abastecimento doméstico. Além de, naturalmente, a água
do aquífero regular a vazão dos afluentes da margem esquerda do médio São
Francisco (GASPAR; CAMPOS, 2007).
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FIGURA 3.8 – DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS AQUÍFEROS

Fonte: ITTI/UFPR (2020).

43

_____________________________________________________________________________________________________

De acordo com Hidrovia (2012), a dinâmica local dos rios é influenciada pela
descarga provenientes dos chapadões de arenitos, como exemplificado no ponto de
vista hidrodinâmico no rio São Desidério, onde verifica-se que as chuvas resultam
numa modesta elevação da lâmina d’água.
O SAU na área de estudo, de acordo com Gaspar (2006), não compreende
uma área efetiva do sistema aquífero, mas desempenha a função reguladora das
drenagens superficiais e de filtro. Encontra-se sobreposto as rochas carbonáticas e
pelíticas do Grupo Bambuí que compreendem o Sistema Cárstico-Fissural do Grupo
Bambuí (FIGURA 3.9).
FIGURA 3.9 – PERFIL ESQUEMÁTICO DA GEOLOGIA E DISPOSIÇÃOS DOS SISTEMAS
AQUÍFEROS

Fonte: Gaspar (2006).

O Sistema Cárstico-Fissural do Grupo Bambuí é um aquífero livre,
anisotrópico e heterogêneo, devido a quantidade variável de intercalações pelíticas.
Nas regiões de maior porosidade estão relacionadas as: ocorrências dos litotipos
carbonáticos, que propiciam zonas de dissolução caracterizando a porção cárstica do
sistema; e regiões de intenso fraturamento predominantemente nos litotipos
siliciclásticos, caracterizando a porção fissural (ANDRADE et al., 1990).
Para Andrade et al. (1990) a recarga se dá nas áreas de incidência direta da
chuva sobre as rochas do Grupo Bambuí, além da contribuição direta de águas
provenientes do Sistema Aquífero Urucuia. O fluxo subterrâneo na unidade é
condizente aos das drenagens superficiais condicionadas pela estruturação, sendo
medido pelos autores vazões de 5 a 10 m3/h, com resíduo total de 300 a 600 mg/l e
durezas de até 300 mg/l.
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As características físicas e parâmetros hidráulicos são bastante variáveis
devido a heterogeneidade desse sistema aquífero, assim como apresentado por
Costa et al. (2010), com a caracterização predominante de vazões menores de 20
m3/h, mas alcançando até 300 m3/h em zonas mais carstificadas, de recarga direta
devido a exposição das rochas ou em zonas de elevado fraturamento. Segundo os
autores as águas subterrâneas são predominantemente bicarbonatadas cálcicas e
bicarbonatadas-cloretadas cálcicas, refletindo a composição dos solos e rochas.
As principais características descritas por Silva (1984) para o sistema aquífero
na região norte de Minas Gerais, são:


Águas subterrâneas alcalinas, incrustantes e com pH em média de 8,2;



Transmissividade entre 30 a 50.10-5 m2/s;



Condutividade elétrica média em 728 µS/cm.
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4 MAPA GEOLÓGICO

A caracterização geológica foi realizada através da confecção do mapa
geológico com os dados vetoriais secundários disponíveis no banco de dados da
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2004). Tais informações
foram verificadas e complementadas com dados litológicos primários obtidos em
campo, com a descrição das principais características composicionais, texturais e
estruturais. A caracterização petrográfica microscópica da principal unidade calcária
foi realizada no Laboratório de Análise de Minerais e Rochas – Lamir/UFPR,
certificado nº 2014-1014 (ANEXO 2 – CERTIFICADO DE ANÁLISE Nº 2014-1014).
Geologicamente a área de estudo está inserida no noroeste da província
geológica denominada Cráton São Francisco, uma porção espessa e estável da crosta
continental, que abrange parte dos territórios de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Piauí,
Sergipe, Pernanbuco e Tocantins. Para a região essa unidade é representada pelas
rochas metassedimentares da Bacia do São Francisco, as quais estão sobrepostas
pelas rochas sedimentares da Bacia Sanfranciscana. Há também a ocorrência de
pequenas coberturas sedimentares cenozoicas constituídas pelos sedimentos
depositados pelos atuais cursos fluviais e crostas lateríticas desenvolvidas pelo
intemperismo sobre os chapadões.
A seguir são apresentadas as características da unidades litológicas da área
apresentadas na FIGURA 4.1, que conta com a articulação dos mapas em escala
1:10.000 apresentados no APÊNDICE 1 – MAPA GEOLÓGICO.
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FIGURA 4.1 - MAPA GERAL COM INDICAÇÃO DOS MAPAS GEOLÓGICOS DO APÊNDICE A

Fonte: ITTI/UFPR (2020).
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4.1

BACIA DO SÃO FRANCISCO

A Bacia do São Francisco é uma bacia intracratônica preenchida
predominantemente por rochas metassedimentares proterozoicas (2,5 - 0,5 bilhões
de anos), depositadas em um ambiente marinho sobre o embasamento metamórficos
de idade superior a 1,8 bilhões de anos, e recoberta pelas rochas fanerozoicas (< 541
milhões de anos) da Bacia Sanfranciscana.
Ao contrário da parte central da bacia, as bordas se encontram deformadas
devido as faixas de deformação que bordejam o cráton, desenvolvidas durante a
formação do supercontinente Gondwana (660 - 530 milhões de anos). É neste
contexto que estão inseridas as unidades da Bacia do São Francisco na área em
questão (ZALÁN; SILVA, 2007).
Inserido na região de transição dos domínios pericratônico e cratônico, Egydio
da Silva et al. (1989) descrevem as rochas metassedimentares do Grupo Bambuí no
oeste da Bahia, que compreendem, da base para o topo, as Formações: São
Desidério, Serra da Mamona e Riachão das Neves. Essas rochas exibem
metamorfismo de grau incipiente a fraco, e estruturalmente, próximo ao domínio
pericratônico, ocorrem dobramentos nas camadas com estruturação nordestesudoeste (FIGURA 4.2), enquanto no domínio cratônico as unidades são encontradas
com acamamentos sub horizontais.
FIGURA 4.2 – DOBRAMENTOS OBSERVADOS NAS ROCHAS DAS FORMAÇÕES SÃO
DESIDÉRIO (A) E SERRA DA MAMONA (B)

A

B

Localização UTM 23S: a) 502410/8632901; b) 514496/8638995. Fonte: ITTI/UFPR, 2019.

A Formação São Desidério é caracterizada por metacalcários cinza escuros
com intercalações de metamargas e metasiltitos, conforme descrito por Egydio da
Silva (1987) ao longo da margem direita do rio São Desidério, próximo a cidade
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homônima. A unidade tem espessura estimada de 450 m. O embasamento da unidade
é observado na região de Correntina - BA, e consiste de rochas metamórfica de alto
grau, embasamento gnáissico-migmatítico. Já o contato superior se dá de modo
gradativo com a unidade sobrejacente.
Descrita na região da Serra da Mamoma, norte do município de São Desidério,
a Formação Serra da Mamona é marcada pela alternância de metacarbonatos e
metapelitos. A unidade é constituída por metamargas, metarenitos finos, metasiltitos
esverdeados, metacalcários negros e ardósias micáceas. Essa unidade tem
espessura estimada de 3.000 m, sendo repetida tectonicamente, ao norte de Riachão
das Neves, por falhas de empurrão sobre a unidade superior. O contato inferior
gradativo com a Formação São Desidério é caracterizado pelo espessamento das
camadas pelíticas (ardósia e metasiltito) e psamíticas (metarenito fino) e intercalações
menos frequentes de rochas carbonáticas. O contato superior da unidade também é
gradativo com o aumento da granulação dos grãos e quantidade de feldspato
(EGYDIO DA SILVA, 1987).
A Formação Riachão das Neves foi descrita ao longo do cruzamento da rodovia
BR135/BA com a escarpa da Serra do Riachão, onde foi caracterizada pelo conjunto
de matarcóseos intercalados por metasiltitos micáceos, metarenitos finos feldspáticos
e metacalcários negros. A unidade, mesmo ocorrendo em área tectonicamente
deformada, tem espessura estimada de 3.000 metros. O contato superior da unidade
se dá por contato angular e erosivo com as rochas da Bacia Sanfranciscana (EGYDIO
DA SILVA, 1987).
A Formação São Desidério é a única unidade litoestratigráfica encontrada na
possível ADA, aflorando em camadas contínuas que formam paredões (FIGURA 4.3a)
e pequenos morros, que tem como característica superficial o desenvolvimento de
campos de lapiás (FIGURA 4.3b). Sobre essa unidade é encontrada uma espessa
camada de cambissolo areno-argiloso desenvolvido sobre o material proveniente do
intemperismo das rochas do Grupo Urucuia.
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FIGURA 4.3 – FORMAÇÃO SÃO DESIDÉRIO PRÓXIMO AO KM 207. A) MORRO CÁRSTICO; B)
CAMPO DE LAPIÁS

B

A
Localização UTM 23S: a) 503170/8631342; b) 505518/8631312. Fonte: ITTI/UFPR, 2019.

As rochas aflorantes da Formação São Desidério na área de estudo foram
caracterizadas composicionalmente como metacalcários calcíticos de cor cinza com
granulação fina, os quais ocorrem em camadas subparalelas de espessuras
centimétricas, com predomínio de mergulhos suaves de até 10º, predominantemente
para sudoeste, seguindo o estruturamento da Faixa Rio Preto. Texturalmente é
possível reconhecer laminações plano paralelas e marcas onduladas evidenciadas
pela diferença de cor entre os constituintes (FIGURA 4.4A), sendo os oóides/oncóides
de cor cinza escuro e a matriz de carbonato micrítico de cor cinza clara (FIGURA
4.4B).
FIGURA 4.4 – METACALCÁRIO. A) METACALCÁRIO LAMINADO; B) FOTOMICROGRAFIA

A

B

Fonte: a) ITTI/UFPR (2019); b)
4.2

BACIA SANFRANCISCANA

A Bacia Sanfranciscana é representada na região pelo Grupo Urucuia, o qual
tem sua base em discordância erosiva sobre as rochas do Grupo Bambuí (FIGURA
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4.5). A deposição dessa unidade, com espessura máxima de 200 m, sucedeu-se
durante o Neocretáceo (66-100 milhões de anos) em um ambiente continental
caracterizado por depósitos de dunas eólicas na base e, para o topo da unidade, uma
maior influência fluvial com depósitos de rios entrelaçados (CAMPOS; DARDENNE,
1997).
FIGURA 4.5 – AFLORAMENTO NA ÁREA DE ESTUDO, KM 210 DA BR-135, COM O CONTATO
ENTRE O GRUPO URUCUIA SOBRE O GRUPO BAMBUÍ E SEUS CORRESPONDENTES
LITOTIPOS

Localização UTM 23S: 508373/8631044. Fonte: ITTI/UFPR, 2019.

O litotipo predominante é o quartzo arenito com estratificações cruzadas,
ocorrendo também siltitos e conglomerado, além de porções silicificadas. A parte
superior da unidade exposta a zona vadosa pode exibir um elevado grau de alteração
com intensa lixiviação, bioturbação recente ou até desenvolvimento de crostas lateritosilicosas (TEIXEIRA NETTO, 2012).

4.3

SEDIMENTOS CENOZOICOS

Os sedimentos Cenozoicos são caracterizados pelos sedimentos depositados
às margens dos rios Grande e de Ondas, provenientes do retrabalhamento das rochas
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expostas. São constituídos por sedimentos de granulação areia e cascalho nas barras
que preenchem o canal, e lamas na porção da planície de inundação. Já a cobertura
detrito-lateríticas é associada ao intemperismo dos arenitos do Grupo Urucuia,
formando depósitos in situ de crosta laterítica ou depósito de colúvio pouco
transportado no sopé de encostas.

4.4

ESTRUTURAÇÃO REGIONAL

Os dados estruturais de fraturas obtidos em campo, além dos lineamentos de
grande escala traçados sobre o modelo de elevação, evidenciam o predomínio de
estruturas de direção N-S para as de pequena escala, e NE-SW para as de grande
escala (FIGURA 4.6). Essas estruturas são condizentes as descritas por Campos e
Dardenne (1997), atribuídas a reativação neotectônica no início do Cenozoico,
gerando um padrão de drenagens retangular. As estruturas de pequena escala têm a
mesma orientação das estruturas rúpteis que geraram espaço de acomodação para a
deposição do Grupo Urucuia, já as de grande escala são condizentes a estruturação
do Grupo Bambuí associada a Faixa Rio Preto conforme descrito por Caxito (2010).
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FIGURA 4.6 – ESTRUTURAÇÃO GEOLÓGICA REGIONAL COM INDICAÇÃO DOS PONTOS DE
CAMPO E DIAGRAMAS DE ROSETA PARA OS PLANOS DE LINEAMENTO E FRATURAS

Localização UTM 23S: PT-01) 504482/8631846; PT-02) 504628/8631776; PT-03) 505445/8631227;
PT-04) 508272/8631003; PT-05) 514635/8632753; PT-06) 514416/8632725; PT-07) 503988/8630485.
Fonte: ITTI/UFPR (2019).
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5 ESTUDO GEOLÓGICO DO SISTEMA CÁRSTICO

As rochas do Grupo Bambuí, em especial as unidades carbonáticas, são
propícias à formação de cavidades (KARMANN; SANCHEZ, 1979), sendo nesse
contexto geológico que está inserido o Sistema Cárstico do Rio João Rodrigues, que
na região compreende a Formação São Desidério predominantemente composta por
rochas metacalcárias. Tais rochas condicionam o desenvolvimento do relevo cárstico,
conjunto de formas de dissolução em superfície e subsuperfície produto da
descalcificação natural das rochas pela ação do intemperismo (FIGURA 5.1).
FIGURA 5.1 – PRINCIPAIS FEIÇÕES DO RELEVO CÁRSTICO

Fonte: Adaptado de Grotzinger e Jordan (2013).

As feições superficiais (exocarste) são: lapiás, feições de intemperismo por
águas meteóricas; sumidouros, entrada de curso de água superficial para a
subsuperfície; ressurgências, onde esse curso retorna a superfície; e dolinas,
depressões fechadas com forma circular a oval. Essa é uma feição muito comum em
áreas de relevo cárstico, podendo alcançar dimensões métricas e, por vezes, controlar
localmente a rede hidrográfica (FIGURA 5.2). Elas podem ser classificadas de acordo
com sua gênese (TRAVASSOS et al, 2015), em dolina de:
a) dissolução, pela concentração da dissolução superficial da rocha e
aprofundamento de uma depressão;
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b) abatimento, queda ou desmoraonamento do teto de uma cavidade
estabelecendo ligação entre o exocarste e endocarste;
c) subsidência, depressão/recalque de rochas e/ou solo sobrepostos
rochas carstificáveis, fase inicial para o desenvolvimento de uma dolina
de abatimento;
d) sufusão, uma dolina de subsidência associada ao desenvolvimento de
vazios devido a saída de sedimento pelo escoamento de água
subsuperficial em fissuras.
FIGURA 5.2 - BURACO DA SUCUPIRA, EXEMPLO DE DOLINA DE ABATIMENTO, DO SISTEMA
CÁRSTICO DO RIO JOÃO RODRIGUES

Fonte: ITTI/UFPR (2014).

Em subsuperfície, no interior do maciço rochoso, são encontradas as cavidades
(endocarste), que podem estar secas ou servindo de conduto para as águas e
deposição de sedimentos provenientes da superfície quando acima do nível freático,
ou totalmente preenchidas por água quando abaixo. O desenvolvimento de cavidades
pode ser facilitado pela estruturação da rocha e a diferença do gradiente hidráulico
entre as áreas de recarga e descarga hídrica.
No limite superior da rocha carbonática (epicarste) em contato com outro
material inconsolidado ou não, a alteração da rocha se dá pela circulação da água
mais superficial aprofundando o perfil do solo e, quando em áreas de calcário impuro,
desenvolve-se espesso solo argiloso proveniente dos componentes insolúveis (PILÓ,
2000).
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Na área esse relevo é desenvolvido nas rochas carbonáticas do Grupo Bambuí
(metacalcários e metamargas). Tais rochas são mais suscetíveis ao desenvolvimento
de vazios, como resultado do intemperismo químico, atuante a partir de fraturas ou
zonas mais permeáveis da rocha. Devido à sua constituição geram pouco ou nenhum
de resíduo insolúvel (CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2). A quantidade de ‘impurezas’,
por exemplo os componentes siliciclásticos de margas, rochas carbonáticas com 3560% de argila, podem gerar maior quantidade de resíduos insolúveis.
O Sistema Cárstico do Rio João Rodrigues – SCRJR, é uma feição regional de
orientação nordeste-sudoeste constituída por um conjunto de cavidades interligadas
principalmente em subsuperfície pelo rio João Rodrigues. Esse sistema localiza-se
em região de relevo de baixa amplitude, com morros de topo arredondado, rede de
drenagem com pouco entalhamento de vertentes e exposição de rochas ruiniformes
em meio à paisagem de cerrado (GODINHO e PEREIRA, 2013).
O início desse sistema se dá na ressurgência do rio João Rodrigues na
comunidade de Sucupira, que segue superficialmente até um paredão rochoso onde
é formada a Lagoa Azul. Deste ponto em diante, segue sentido sudoeste, por meio
subterrâneo, ressurgindo e submergindo novamente em duas dolinas até ressurgir no
rio São Desidério, no local denominado Poço do Surubim (FIGURA 5.3).
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FIGURA 5.3 – LOCALIZAÇÃO E FEIÇÕES DO SISTEMA CÁRSTICO DO RIO JOÃO RODRIGUES

Fonte: ITTI/UFPR (2020).
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A nascente do rio João Rodrigues é formada pela surgência de água em
exposição de rochas da base do Grupo Urucuia, no contato com rochas do Grupo
Bambuí, na comunidade de Sucupira em São Desidério/BA.
Esse contato marca uma brusca diferença de permeabilidade entre os arenitos
Urucuia, considerado um excelente aquífero, e as rochas calcárias do Bambuí. A partir
desta nascente, o rio percorre em superfície ladeado por paredões de rocha calcária
até ser represado na Lagoa Azul, principal atrativo do Parque Municipal da Lagoa Azul
(FIGURA 5.4 A e B).
FIGURA 5.4 – PARQUE MUNICIPAL DA LAGOA AZUL. A) MIRANTE - CÂNION DO CATÃO; B)
MIRANTE - LAGOA AZUL

A

B

Fonte: ITTI/UFPR (2019).

Nesse parque também é possível observar feições cársticas superficiais como
lapiás e visitar a Gruta do Catão. A gruta possui cerca de 50 m de largura, 7 m de
altura e 200 m de extensão. É atravessada pelo curso d’água proveniente da lagoa
(FIGURA 5.5 A), que juntos, integram o rio João Rodrigues.
A gruta exibe espeleotemas com formas arredondadas que “se desenvolvem”
em direção a saída da gruta (FIGURA 5.5 B), possivelmente devido a influência
biológica, como observado ao avaliar as macrotextura durante os trabalhos de campo.
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FIGURA 5.5 – GRUTA DO CATÃO. A) VISTA A PARTIR DA ENTRADA; B) ESPELEOTEMAS

A

B

Fonte: ITTI/UFPR (2019).

A jusante do parque, o rio subterrâneo segue em direção ao Buraco da
Sucupira (FIGURA 5.6), uma dolina de colapso com cerca de 50 metros de
profundidade. Na sua base do leito do Rio João Rodrigues, são encontradas entradas
para duas cavidades denominadas Gruta da Sucupira I e II.
FIGURA 5.6 – VISTA DE PARTE DO PAREDÃO DA DOLINA BURACO DA SUCUPIRA

Fonte: ITTI/UFPR (2014).

O curso d´água, que segue em subsuperfície, ressurge no Sumidouro do João
Baio (FIGURA 5.7 A), uma dolina onde é possível observar o fenômeno de
ressurgência do rio que atravessa um pequeno trecho da dolina (FIGURA 5.7 B) e
volta para subsuperfície sob um paredão de rochas calcária formando um sumidouro.
A ressurgência segue um padrão de vazão em intervalos regulares de
aproximadamente 3 minutos, atribuído ao sifonamento do fluxo, no qual a água deve
atingir um volume mínimo para atravessar o obstáculo.
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FIGURA 5.7 – SUMIDOURO DO JOÃO BAIO. A) VISTA DA BASE; B) RIO JOÃO RODRIGUES

A

B

Fonte: ITTI/UFPR (2019).

A seguir, o rio percorre as cavidades denominadas Buraco do Inferno da Lagoa
do Cemitério (FIGURA 5.8 A) e Garganta do Bacupari, ambas cavernas de grandes
dimensões, com padrão de desenvolvimento linear, lagos subterrâneos e entradas
localizadas na base de dolinas. A intersessão com a BR-135/BA ocorre a partir do
cruzamento da rodovia não pavimentada sobre a cavidade Buraco do Inferno da
Lagoa do Cemitério, para então seguir em direção a Garganta do Bacupari. A última
feição do sistema cárstico é a ressurgência do rio João Rodrigues no Poço do Surubim
(FIGURA 5.8 B), localizada próxima à confluência com o rio São Desidério, do qual é
afluente.
FIGURA 5.8 – A) VISTA DA BASE DA DOLINA DE ACESSO A CAVIDADE DO BURACO DO
INFERNO DA LAGOA DO CEMITÉRIO; B) POÇO DO SURUBIM

B

A
Fonte: ITTI/UFPR (2017; 2019).
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6 CARTA IMAGEM COM AS CAVIDADES NATURAIS

Em relação as cavidades naturais encontradas na área, atualmente existem
dois cadastros de cavernas disponíveis,referências para o patrimônio espeleológico
na Brasil, o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE) do Centro
Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV/ICMBio) e o Cadastro
Nacional de Cavernas do Brasil (CNC) da Sociedade Brasileira de Espeleologia
(SBE).
De acordo com o cadastro de cavidades do ICMBio/CECAV, (2015), no estado
da Bahia foram cadastradas, até o momento, pouco mais de 1.200 cavernas, sendo
que 200 localizam-se no município de São Desidério. As variações litológicas
existentes ao longo do segmento da BR-135/BA, entre os km 206 e 226, permitem
caracterizar a área de estudo com relação à potencialidade de ocorrência de
cavernas, segundo critérios do ICMBio – CECAV, em setor de muito alto potencial
espeleológico.
Para a província espeleológica Bambuí (KARMANN; SANCHEZ, 1979), que
compreende as rochas da Formação São Desidério, têm-se também as cavidades
prospectadas pela empresa Ambiental Consultoria e pela UFPR/ITTI em campanhas
realizadas nos anos de 2015 e 2019 (FIGURA 6.1), entre elas o Buraco do Inferno da
Lagoa do Cemitério, a maior cavidade do SCRJR, e que por ter seu tracado sob a
rodovia foi foco dos estudos geofísicos e caracterizações geotécnicas apresentadas
nos próximos itens.
No contexto local deste estudo, onde foi realizado o caminhamento
prospectivo no segmento do km 206 ao 226 da BR-135/BA, foram encontradas 13
cavidades naturais localizadas em distância de 250 metros de cada lado do eixo da
rodovia. As cavernas foram identificadas e comparadas com o cadastro nacional de
cavernas do CECAV.
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FIGURA 6.1 – CAVIDADES CADASTRADAS E PROSPECTADAS

Fonte: UFPR/ITTI (2020).
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6.1

BURACO DO INFERNO DA LAGOA DO CEMITÉRIO

Cavidade predominante horizontal localizada às margens da BR-135/BA com
a sua única entrada identificada distando cerca de um km do traçado atual da rodovia,
nas proximidades do km 216. Trata-se da maior cavidade, em todos os critérios
dimensionais, do sistema cásrtico (FIGURA 6.2). A cavidade possui um conduto
principal de grandes dimensões que segue, a partir de sua entrada, em sentido
nordeste, possui variados espeleotemas e alguns deles raros pelo seu tamanho
métrico, muitos desses com uma beleza única como o escorrimento com chão de
estrelas de grandes dimensões em sua galeria principal, muito raro pelo seu tamanho,
apresenta curso d’água subterrâneo perene, formado pelo rio João Rodrigues, entre
outras características.
A caverna do Buraco do Inferno, CECAV-BA-0765 conforme o cadastro no
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – CECAV, tem a entrada
no fundo de dolina, localizada nas coordenadas 508.033; 8.630.199 (UTM Zona 23 –
WGS/1984). A entrada dista linearmente mais de 1000 m do eixo da rodovia.
Prospecção realizada o seu interior, determinou a distância de 4.710 m de projeção
horizontal, 34 m de desnível, área da projeção de 132.824 m2 e um volume
aproximado de 1.716.000 m3 (RUBBOLI et al., 2019).
A cavidade possui um dos maiores salões de cavernas do Brasil, o salão do
Lago do Cruzeiro, com 12.000 m2 (260 m de extensão e até 60 m de altura). Este
salão está diretamente associado a entrada da cavidade e o seu outrora “maior lago
subterrâneo do Brasil” que se encontra atualmente seco, aparentemente por evolução
de processos naturais. Em vistorias realizadas nos anos de 2018 e 2019, constatouse que o fluxo do rio subterrâneo João Rodrigues encontrou outro caminho
preferencial, formado pela dissolução das rochas carbonáticas, até sua foz no rio São
Desidério.
A caverna Buraco do Inferno da Lagoa do Cemitério foi analisada quanto a
sua relevância pelas equipes da UFPR em 2019, pois seu desenvolvimento
subterrâneo se dá em sentido ao traçado atual da BR-135/BA, sendo sua galeria
principal seccionada em superfície pelo traçado atual desta rodovia (FIGURA 6.3).
Através de uma topografia expedita, determinou-se que essa intersecção entre a
rodovia e a caverna acontece nas proximidades do km 217,5 (coordenada 509.660;
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8.631.223 - UTM Zona 23 – WGS/1984) no Salão Desidério nas proximidades da
Parede de Estrelas.
Por meio de estudos conjuntos de métodos geofísicos não destrutíveis
(gravimetria, resistividade e polarização induzida), realizados pelos pesquisadores da
UFPR entre os anos de 2014 e 2019, além dos dados geológicos disponíveis, foi
possível determinar que o teto da caverna do Buraco do Inferno está localizada a
aproximadamente 80 metros de profundidade em relação ao leito da rodovia, sendo
desses primeiros 45 m de material arenoso proveniente do Grupo Urucuia e 35 m de
rocha metacalcária do Grupo Bambuí.
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FIGURA 6.2 – MAPA TOPOGRÁFICO DA CAVIDADE BURACO DO INFERNO DA LAGOA DO CEMITÉRIO

Fonte: Adaptado de RUBBIOLI, E., (2019).
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FIGURA 6.3 – IMAGEM DO CRUZAMENTO DO BURACO DO INFERNO COM O LEITO ATUAL DA RODOVIA

Fonte: ITTI/UFPR (2020).
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De acordo com os estudos realizados pela UFPR em 2019, e segundo o Art.
3º da Instrução Normativa nº 002 de 30 de agosto de 2017, a caverna Buraco do
Inferno da Lagoa do Cemitério, apresenta atributos necessários para classificá-la com
o grau de relevância máxima. Seriam os itens III, IV e X do Art. 3º da IN:


III - Dimensões notáveis em extensão, área ou volume;



IV - Espeleotemas únicos (FIGURA 6.4 A);



VII - Habitat para a preservação de populações geneticamente viáveis de
espécies de trolóbios endêmicos ou relictos;



VIII - Habitat de troglóbio raro (FIGURA 6.4 B);



X - Cavidade testemunho.

A caverna ainda apresentou duas classes de atributos biológicos minimamente
significativos sob enfoque regional e regional, tendo por isso importância
acentuada sob enfoque regional e significativa sob enfoque local.
FIGURA 6.4 – BURACO DO INFERNO. A) EXEMPLO DE ESPELEOTEMA; B) GABUNILLO SP. ESPÉCIE TROGLÓBIA RARA

A

B

Fonte: ITTI/UFPR (2019).
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7 LEVANTAMENTO GEOFÍSICO

Na hipótese de que é possível determinar uma área de segurança estrutural
para as cavernas em relação aos possíveis impactos ocasionados por implantação e
operação de obras rodoviárias, neste estudo foram empregados métodos geofísicos
de superfície combinados para mapear a presença e posição de cavidades em relação
ao eixo da estrada projetada. Os métodos geofísicos foram escolhidos por serem não
destrutíveis e, em conjunto com os dados geológicos, satisfazem os requisitos para
as análises pretendidas. Os dados geofísicos foram obtidos, processados e
interpretados pelo Laboratório de Pesquisas em Geofísica Aplicada da Universidade
Federal do Paraná – LPGA/UFPR.
O primeiro método geofísico utilizado, o gravimétrico, avaliou o contraste de
densidades do subsolo. O segundo, o radar de penetração no solo ou georradar
(GPR), permitiu obter uma imagem na forma de seção de subsuperfície rasa do
terreno, por reflexão de ondas eletromagnéticas de alta frequência. O terceiro, de
resistividade e polarização induzida, permitiu discriminar estratos condutivos
associados com os metacalcários, com possíveis cavernas (espaços não condutivos).
A interpretação dos resultados obtidos pelo uso combinado dos métodos
geofísicos permitiu localizar a posição, as características geométricas, as dimensões
e a profundidades das cavidades em relação a superfície, possibilitando a elaboração
de mapas e perfis destas sob o eixo da rodovia.

7.1

GEORADAR

O método Ground Penetrating Radar, ou Georadar, consiste na reflexão de
ondas eletromagnéticas que permitem quantificar propriedades físicas devido a
influência na propagação de ondas que cada meio condiciona.
A aquisição dos dados foi realizada entre os dias 05 a 09 de outubro de 2015,
com perfis entre os quilômetros 209 e 226 da rodovia BR-135/BA, totalizando 20.070
metros de dados bidimensionais de alta resolução distribuídos em 15 perfis, sendo 13
ao longo do traçado atual não pavimentado e dois em estradas vicinais transversais
(FIGURA 7.1).
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FIGURA 7.1 – LOCALIZAÇÃO DOS PERFIS E DE POSSÍVEIS CAVIDADES, INTERPRETADAS
COMO PEQUENOS CANAIS DE DISSOLUÇÃO

Fonte: ITTI/UFPR (2020).
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7.1.1 Método

O Método Geofísico de Ground Penetrating Radar (GPR), também conhecido
como Radar de Penetração no Solo ou Georadar, teve a sua primeira aplicação em
1929 na Áustria com a finalidade de investigar a espessura de uma geleira
(OLHOEFT, 1996). Ao longo dos últimos 20 anos houve um significativo progresso no
desenvolvimento deste método, principalmente no que diz respeito às novas
geotecnologias com aplicações em diversas áreas, como: exploração mineral,
hidrogeologia, geologia ambiental, arqueologia, geotecnia, forense e engenharia.
O GPR é um método geofísico não destrutivo, de alta resolução, e que permite
obter uma imagem da subsuperfície rasa da Terra, através de reflexões de ondas
eletromagnéticas de altas frequências oscilando entre 10 MHz a 3,5 GHz, similar ao
principio das técnicas de reflexão de sísmica e sonar (PORSANI, 1999; ANNAN,
2002).
Este

método

consiste

na

transmissão

de

ondas

eletromagnéticas

repetidamente radiadas para o interior do terreno através de uma antena transmissora
posicionada na superfície, existindo uma mudança em pelo menos uma das
propriedades físicas (condutividade elétrica, constante dielétrica e permeabilidade
magnética) dos materiais da subsuperfície essas ondas refletem. Então, parte do sinal
das ondas que sofreram reflexão é captada por outra antena, também na superfície
do terreno, denominada de receptora (FIGURA 7.2). Esta energia refletida é detectada
e registrada em função do tempo de propagação da onda, amplificada, digitalizada e
armazenada em uma unidade de controle e depois processadas em software
específicos, gerando imagens em alta resolução (DAVIS; ANNAN, 1989).
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FIGURA 7.2 - PRINCÍPIOS DO MÉTODO GPR E SUAS DIVERSAS APLICAÇÕES

Fonte: modificado de Annan (2001).

O método é baseado na teoria eletromagnética a qual é fundamentada nas
equações de Maxwell. A primeira corresponde a Lei de Faraday (7.1) onde a variação
do campo magnético (B) no tempo (t) resulta em um campo elétrico (E):

𝛁𝒙𝑬 = −

𝝏
𝑩
𝝏𝒕

(7.1)

A segunda é a Lei de Ampère (7.2), a qual descreve que um campo elétrico
(E) variável no tempo (t) produz um campo magnético (B):

𝛁𝒙𝑩 = 𝝁𝟎 𝑱 + 𝝁𝟎 𝜺𝟎

𝝏
𝑬
𝝏𝒕

Onde:


J = a densidade de corrente de condução;



μ0 = permeabilidade magnética;



ε0 = permissividade dielétrica.
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Para se relacionar as equações de Maxwell com o meio existente, é
necessário que elas descrevam as propriedades elétricas e magnéticas dos materiais,
as quais são denominadas de relações constitutivas e permitem compreender a
interação entre o campo eletromagnético e o meio estudado, em decorrência da
condutividade elétrica (σ), da permissividade dielétrica (μ0) e da permeabilidade
magnética (μ). Essas propriedades são de grande importância para as respostas
fornecidas pelo GPR, segundo Annan (2001), e são descritas pelas equações a
seguir:

⃗⃗
𝑱⃗ = 𝝈 ∗ ⃗𝑬

(7.3)

⃗𝑫
⃗⃗ = 𝜺 ∗ ⃗𝑬⃗

(7.4)

⃗𝑩
⃗⃗ = 𝝁. ⃗𝑯
⃗⃗⃗

(7.5)

Onde:


𝐸⃗⃗ = campo elétrico;



𝐽⃗ = densidade da corrente;



⃗⃗ = polarização;
𝐷



⃗⃗ = indução magnética;
𝐵



⃗⃗ = campo magnético;
𝐻



ε = permissividade dielétrica;



μ = permeabilidade magnética;



σ = condutividade elétrica.

No método GPR, dois parâmetros mencionados anteriormente (condutividade
elétrica e permissividade dielétrica) influenciam diretamente na atenuação (7.6) e na
velocidade (7.7) de propagação de ondas (ANNAN,1992), sendo exemplificadas pelas
equações:
𝟑. 𝟏𝟎𝟖
𝐕=
=
√𝐊
√ɛ. µ
𝐜
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𝛔

𝛂 = 𝟏, 𝟔𝟒

√𝐊

(7.7)

Onde:


K = constante dielétrica do material (Ɛ/Ɛ0);



Ɛ = permissividade dielétrica no vácuo (8,854x10-12 F/m);



Ɛ0 = permissividade dielétrica do material.

Em materiais geológicos de baixa condutividade elétrica, o campo
eletromagnético propaga-se com uma velocidade (v) que depende da constante
dielétrica dos materiais, conforme a equação (7.8):

𝐕=

𝐜
√𝐊

(7.8)

Coeficiente de reflexão

Quando uma onda se propaga através de um meio, ela é atenuada com a
profundidade até encontrar uma interface, cujo contraste de impedância elétrica
permite sua reflexão. Na grande maioria das aplicações de GPR as reflexões das
ondas de radar ocorrem nas interfaces de materiais com diferentes valores de
permissividade dielétrica (ε). A constante dielétrica é dada pela equação (7.9):

𝑲=

𝜺
𝜺𝟎

(7.9)

A amplitude do coeficiente de reflexão pode ser descrita em termos da
impedância elétrica (Z). E a impedância é definida pela relação entre o campo elétrico
⃗⃗ ), ortogonais entre si (BORGES, 2002).
(𝐸⃗⃗ ) e o campo magnético (𝐻

𝒁=

𝑬
𝑯

(7.10)

Em uma incidência normal, a amplitude do coeficiente de reflexão (r gpr), pode
ser escrita pela seguinte equação:
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𝒓𝒈𝒑𝒓 =

√𝜺′𝟏 − √𝜺′𝟐
√𝜺′𝟏 + √𝜺′𝟐

(7.11)

Pode-se dizer que quanto maior for o contraste entre as constantes dielétricas,
maior será a reflexão das ondas eletromagnéticas.

Profundidade de penetração

Segundo Olhoeft (1984) a profundidade de penetração é condicionada pela
condutividade elétrica (σ), conteúdo de água e de argila e heterogeneidade geológica
do terreno.
Parasnis (1997) mostra que a profundidade de penetração depende mais da
condutividade do meio do que da frequência utilizada no levantamento. Já para
Daniels (1989) a condutividade elétrica e a frequência da antena condicionam a
profundidade de penetração.
Entretanto, outros fatores influenciam a profundidade de penetração, os quais
estão relacionados com a perda de energia na propagação, como espalhamento
geométrico, atenuação pelo terreno, partição da energia entre as interfaces e
relaxação dielétrica.
Em síntese, a penetração da onda está intrinsecamente relacionada com a
condutividade (σ) da subsuperfície estudada, que por sua vez influencia a atenuação
da onda eletromagnética, conforme a equação (7.5), ou seja, baixas frequências se
relacionam a maiores profundidades de penetração, entretanto há perda de resolução
vertical.

Técnicas de aquisição

As técnicas de aquisição do GPR estão relacionadas aos arranjos das
antenas e podem ser de três tipos: transiluminação, common midpoint (CMP ou
sondagem de velocidade) e common offset (CO ou perfil de reflexão de afastamento
constante).
Na transiluminação, as antenas transmissora e receptora são montadas em
poços de investigação. Paralelamente ao deslocamento das antenas (transmissora e
74

_____________________________________________________________________________________________________

receptora) nos poços, onde são produzidas imagens através da energia de
propagação e não por reflexão (FIGURA 7.3).
FIGURA 7.3 – ILUSTRAÇÃO DA TÉCNICA DE TRANSILUMINAÇÃO

T = antena transmissora, R = antena receptora
Fonte: modificado de Jol (2009).

O common midpoint é utilizado para estimar a velocidade de propagação da
onda em função do tempo duplo dos perfis de reflexão em profundidade. As antenas
são deslocadas em sentidos opostos de forma crescente em relação a um ponto fixo
central (FIGURA 7.4).
FIGURA 7.4 -ILUSTRAÇÃO DA TÉCNICA COMMON MIDPOINT

T = antena transmissora, R = antena receptora. S1, S2, S3 = separação entre T e R
Fonte: modificado de Annan (2001).

No perfil de reflexão (CO), as antenas de transmissão e recepção são
espaçadas de uma mesma distância (S) e são deslocadas no mesmo sentido,
realizando desta forma medições em intervalos regulares (ΔX). Assim, os sinais
captados são empilhados verticalmente de acordo com o tempo duplo do sinal e
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lateralmente em função do deslocamento das antenas (distância), mostrando assim
variações das propriedades dielétricas dos objetos em subsuperfície (FIGURA 7.5).
FIGURA 7.5 – REPRESENTAÇÃO DA TÉCNICA COMMON OFFSET

Fonte: modificado de Annan (2001).

7.1.2 Aquisição e processamento dos dados

Para a aquisição dos dados geofísicos de GPR foi utilizado o equipamento
SIR3000 (fabricado pela Geophysical Survey Systems – GSSI, FIGURA 7.6), e
acoplado a uma antena blindada de 270 MHz, permitindo uma investigação de 6 a 10
metros de profundidade, utilizando a técnica common offset. Os parâmetros de campo
utilizados no sistema GPR foram: espaçamento entre os traços de 1,0 cm, 512 e 1024
amostras por traço, intervalo de amostragem temporal de 0,52 ns e 0,20 ns (para as
respectivas amostras por traços) e janela temporal de 270 e 200 ns.
FIGURA 7.6 – GPR. A) EQUIPAMENTO UTILIZADO; B) CAMINHAMENTO PARA AQUSIÇÃO DE
DADOS EM CAMPO

A

B

Fonte: ITTI/UFPR (2015).
76

_____________________________________________________________________________________________________

A velocidade média de propagação da onda eletromagnética foi determinada
pelo método de ajuste hiperbólico, tendo obtido a velocidade de 0,14 m/ns, a qual foi
utilizada na conversão dos registros de tempo para profundidade real de todos os
dados.
Os dados foram processados no software ReflexW, versão 7.0 (SANDMEIER,
2010). O processamento de dados do GPR incide no conjunto de procedimentos de
tratamentos de sinais aplicados aos dados digitalizados, com o intuito de torná-los
adequados à interpretação visual, produzindo seções mais nítidas e com melhor
resolução temporal.
As etapas de processamentos e os filtros utilizados para geração da imagem
final (radargrama) foram os seguintes:


Importação dos dados: criação de uma pasta, projeto, com todos os dados
adquiridos em campo, conversão no formato DZT para DAT e importação para
o programa ReflexW;



Staction correction: define o tempo zero de cada traço ao longo do radargrama;



Filtro FK: empregado para atenuar ruídos de reverberações. Sua aplicação
envolve a geração do fkspectrum, o qual realiza a transformada de Fourier dos
dados do domínio do tempo-espaço para o domínio frequência-número de onda
e fornece o espectro fk correspondente. Todavia, o uso do filtro Fk acarreta no
aumento do ruído de alta frequência, ocasionando o cruzamento de refletores;



Filtro 2D (Remove Background): filtro usado para eliminar os ruídos coerentes
das ondas diretas, ajudando a visualizar reflexões mais rasas;



Gain: utilizou-se o energy gain para ressaltar a amplitude dos refletores mais
profundos, compensando a atenuação do sinal com a profundidade;



Filtro passband frequency: usado para remover frequências indesejadas ou
retirar ruídos de alta e baixa frequência, permitindo a passagem da frequência
dentro da banda especificada;



Migração/conversão tempo em profundidade: utilizou-se do filtro difraction
stack para migrar os refletores numa disposição adequada, através do método
de ajuste hiperbólico para identificar a velocidade do meio (0,14 m/ns) e
converter os radargramas para a profundidade real;



Correção topográfica: inserção de cotas altimétricas nos perfis.
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7.1.3 Resultados

A partir da interpretação dos perfis de GPR foi possível avaliar a profundidade
do perfil de solo, delimitar o topo rochoso da cavidade (paleorelevo), identificar
prováveis zonas de fraturamento e de dissolução nos metacalcários.
As possíveis cavidades mostradas na FIGURA 7.1, foram interpretadas como
pequenas feições de dissoluções, muitas delas associadas a zonas de faturamento
sub-verticais no maciço rochoso.
Vale ressaltar que não foram identificadas nos perfis geofísicas nos perfis
sugestivas de cavidades de grandes dimensões, até a profundidade máxima de
investigação. Esta oscilou entre 6 e 10 m, restrita à penetração do sinal com a antena
utilizada, de 270 MHz.
Os resultados obtidos indicaram ainda interpretar a existência de uma zona
de falha de direção NE-SW.
No perfil 9, entre as estações 1600 e 1900, no eixo da estação 1720,
encontrou-se um conjunto de refletores na zona de profundidade de 5 a 6 metros,
sugestivo de existência de um padrão de estruturas tectônicas, em rochas com maior
grau de fraturamento, coincidentes com a projeção da caverna do Buraco do Inferno,
segundo os dados topográficos e gravimétricos obtidos em etapas anteriores da
pesquisa.

7.2

GRAVIMETRIA

A gravimetria é um método geofísico baseado na diferença de densidade
entre os diversos materiais que compõem a crosta terrestre. Neste caso, optou-se por
um levantamento microgravimétrico de fontes rasas com objetivo de identificar feições
cársticas em um ambiente dominado por calcários com fina cobertura de arenito.
A aquisição dos dados gravimétricos foi realizada entre os dias 20 e 24 de
março de 2014, entre os km 208 e 226 da rodovia BR-135/BA. O objetivo de realizar
o levantamento foi para detectar possíves cavidades preenchidas ou não por
sedimentos e água, por meio do contraste de densidade entre os meios.
O levantamento gravimétrico foi executado em perfis paralelos com extensão
variada, espaçados de 25 metros, em média, e densificadas com espaçamento de
cinco metros sobre as zonas de interesse, além de pontos de conexão entre as linhas
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totalizando 2.519 estações (FIGURA 7.7). Os dados resultantes do processamento
estão no sistema de coordenadas Datum SIRGAS 2000 e Sistema de Projeção UTM
(Universal Transversa de Mercator) Fuso 23 Sul.
FIGURA 7.7 - LOCALIZAÇÃO DOS PERFIS GRAVIMÉTRICOS EXECUTADOS NA ÁEA DE
ESTUDO

Fonte: ITTI/UFPR (2019).

7.2.1 Método

Considere duas massas m1 e m2 separadas por uma distância r. A força de
atração entre tais massas é dada pela Lei de Newton (7.12) onde G, constante de
gravitação universal = 6,67428 x 10-8 dina.cm2/g2 (sistema cgs) ou 6,67428 × 10-11 m3
kg-1 s-2 (Sistema Internacional segundo Codata, 2008).
𝑭 = 𝑮 𝒎𝟏 ∙ 𝒎𝟐 ⁄𝒓𝟐

(7.12)

A aceleração a2 através da qual a massa m2 é atraída por m1 é dada por:
𝐚𝟐 = 𝑭⁄𝒎𝟐 = 𝑮𝒎𝟏 ⁄𝒓𝟐

(7.13)

A equação (7.12) só é válida quando as massas têm dimensões infinitesimais,
quando comparadas com a distância que as separa (massas pontuais). Quando as
massas são distribuídas em grandes volumes, deve-se dividi-las em dimensões
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infinitesimais (dm) e somar os efeitos de cada uma delas (integrar), considerando que
as mesmas estejam envolvidas por elementos de volume (dv) com densidade  como
mostra as equações (7.14) e (7.15), tal que:
𝒅𝒎 = 𝝆 ∙ 𝒅𝒗

(7.14)

𝒂 = 𝑮 ∙ 𝐯 ∙ 𝐝𝐦⁄𝒓𝟐 = 𝑮 ∙ 𝐯 ∙ 𝝆𝒅𝒗⁄𝒓𝟐

(7.15)

Considerando o campo gravitacional terrestre homogêneo, pode-se
considerar a massa da Terra como se estivesse concentrada em seu centro:
𝒂 = 𝑮𝑴⁄𝑹𝟐

(7.16)

Onde, segundo Brown e Wohletz (2005), M = massa da Terra (5,9742 x 1027 g)
e R= (6.367.650 m) é o raio médio da Terra (corpo na superfície)
Mas como a distribuição de densidade no interior da Terra não é homogênea
e considerando que a mesma gira em torno de seu eixo, então:
𝒂 = 𝑮 ∙ 𝒗 ∙ 𝒅𝑴⁄𝒓𝟐

(7.17)

𝒂𝒄 = 𝝎𝟐 𝑳

(7.18)

𝒈 = 𝑮 ∙ 𝐯 ∙ 𝐝𝐌⁄𝒓𝟐 − 𝛚𝟐 𝑳 𝒄𝒐𝒔𝝋

(7.19)

onde ac é a aceleração centrífuga,  é a velocidade angular e L é a distância entre o
ponto na superfície da Terra e seu eixo de rotação.
A base de referência utilizada para transporte do valor da gravidade foi a Base
a Código: 8094033 – RN2778T, pertencente à Rede Gravimétrica Fundamental
Brasileira materializada por meio de uma Chapa fixada no piso (FIGURA 7.8), lado
direito do portão principal do prédio da Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco - Codevasf - na Rua Professor José Seabra, 420, no Bairro São Paulo,
na Cidade de Barreiras.
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FIGURA 7.8 - BASE DE REFERÊNCIA PARA O VALOR DE GRAVIDADE NA ÁREA DE ESTUDO

Fonte: ITTI (2014).

7.2.2 Aquisição dos dados

Os dados foram adquiridos por um gravímetro relativo modelo CG-5 (FIGURA
7.9), cujas especificações e procedimentos de medição são listados a seguir:


gravímetro Gravitymeter Serie CG-5, número de série 121040986, fabricante
Scintrex Limited;



resolução de 0,001 mGal, deriva menor que 0,02 mGal/dia;



Autograv meter CG-5 faz leituras automaticamente, com base em um
microprocessador, permitindo obter registros numa faixa de 7000 mGals,
resolução 0.005 mGal, deriva de 0.02 mGal/dia;



as leituras podem ser tomadas em série (repetidas) numa mesma estação, as
quais são armazenadas na memória do instrumento e posteriormente
transferidas para um microcomputador, ou laptop, onde são corrigidas e
processadas;



as leituras são feitas automaticamente, após o equipamento estar nivelado
sobre uma estação. A operação de nivelamento é assistida por sensores de
alta precisão. Caso o equipamento não esteja devidamente nivelado, dentro de
certos limites, a leitura não é aceita.
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o tempo de tomada dos registros da gravidade foi de 120 segundos, sendo a
leitura final representativa do valor médio das amostras acompanhado de seu
respectivo desvio padrão;



ao final deste processo, a leitura é armazenada na memória do equipamento
simultaneamente com outras variáveis: número da estação, desvio padrão da
média, duração da leitura, correção de maré terrestre, número de amostras
rejeitadas e as inclinações nos eixos X e Y.



para a calibração do instrumento, a operação no modo cíclico é feita por um
período superior a 12 horas gerando um conjunto de dados que permitem
calcular um novo fator de correção automática de drift o qual é atualizado no
equipamento antes do início do levantamento. Também são verificados
periodicamente a compensação da temperatura de operação do equipamento
e o erro de zero dos sensores de inclinação.
FIGURA 7.9 – GRAVÍMETRO DIGITAL CG-5, SCINTREX COM GPS L1/L2

Fonte: ITTI (2014).
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7.2.3 Processamento dos dados

O processamento primário envolve duas etapas: a correção de deriva
instrumental estática e dinâmica (Drift) e a obtenção dos valores absolutos da
gravidade (g) de cada estação.
A Correção de maré é executada automaticamente no programa interno do
gravímetro a partir das fórmulas de Longman (Longman, 1959), com os parâmetros
de entrada, Latitude e Longitude referidas ao Datum Córrego Alegre, mais a diferença
de fuso em relação a Greenwich inseridos antes da medida em campo, para cada
estação.
As correções de derivas instrumentais foram calculadas com o auxílio de uma
planilha do programa Microsoft Office Excel.


A Deriva Estática: ocorre por variações nos parâmetros internos do instrumento
quando este se encontra parado, não executando leitura, durante o pernoite ou
mais de uma hora diurna em período estático. É a soma da diferença entre a
leitura imediatamente anterior ao período de repouso e a leitura imediatamente
posterior ao período de repouso, aos valores adquiridos desde a leitura
imediatamente posterior ao ultimo período de repouso até a última leitura antes
do próximo repouso estático.



A Deriva dinâmica: Ocorre por variações nos parâmetros internos do
instrumento quando este se encontra em campo executando leituras (choques,
variações de temperatura, etc.). É a soma da diferença entre as leituras de
inicio e de fechamento na base (já corrigidas de deriva estática) dividido pelo
tempo

total

do

levantamento

e

multiplicado

pelo

tempo

dinâmico

correspondente de cada estação.
Após as três primeiras etapas, a diferença de leitura de cada estação em
relação à base é somada ao valor absoluto da gravidade desta base obtendo-se assim
o valor absoluto da gravidade de cada estação levantada.
Processamento Secundário – Anomalia Bouguer - gB

De posse dos valores absolutos de g de cada estação é gerado a anomalia
Bouguer. Os valores de g são obtidos a partir de medições executadas na superfície
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física da terra, porém todos os procedimentos e fórmulas envolvendo o cálculo da
anomalia Bouguer são baseados em uma superfície de referência chamada geóide.
O geóide é a superfície equipotencial coincidente com o nível médio dos
mares (altitude = 0), prolongada sobre os continentes, sem variação de pressão
atmosférica e sem o efeito de atração de outros corpos celestes.
A anomalia Bouguer (gB) é a diferença entre os valores de g medido na
superfície física (gobs), reduzido ao geóide, e o valor da gravidade normal (gn),
calculado para a latitude de referência empregada na correção homônima, sobre o
esferóide (modelo matemático de uma superfície equipotencial que mais se aproxima
do geóide).
A anomalia Bouguer esta resumida na equação (7.20, as quais foram
calculadas via software Oasis Montaj© V 6.2.

𝒈𝑩 = 𝒈𝒐𝒃𝒔 + (𝑪𝑳𝒂𝒕 + 𝑪𝑨𝑳 + 𝑪𝑻 – 𝑪𝑩 ) – 𝒈𝒏

(7.20)

onde:


gobs é o valor da gravidade observado em cada estação, já corrigido do efeito
de maré e deriva instrumental (estática e dinâmica);



CLat

é

a

correção

de

Latitude

=

978032,67714*1+0,00193185138639*(sen2)/(1- 0,00669437999013*(sen2
)1/2 Richard Blakely, 1995;


CAL é a correção Ar Livre = 0,308767763 - 0,000439834*(sen2L) 0,000000072124602*Hs*Hs, em mGal, onde Hs é a altitude e L é a latitude,
Heiskanen and Moritz, 1967;



CB é a correção Bouguer = 0,04198088*h - B, em mGal, onde  (em g/cm3) é
a densidade crustal média da área, h é a altitude e B é a correção de curvatura.
Esta última correção equivale à conversão da correção Bouguer, de um platô
infinito para uma calota esférica, cuja espessura é a elevação da estação com
raio de 166,735 km a partir da mencionada estação;



CT é a Correção de Terreno: Para a correção do terreno o software usa uma
combinação dos métodos descritos por Kane (1962) e Nargy (1966), onde é
gerado um gride digital de elevações regionais (DEM) e um gride digital de
elevações Locais, a correção é aplicada a cada estação sendo o gride local
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para zonas próximas a estação e gride regional para zonas distantes da
estação estabelecendo uma célula para zonas próximas e oito células para
zonas distantes;


gn é a gravidade normal expressa pela Fórmula Internacional da Gravidade
GRS-67 (Geodetic Reference System, 1967), onde  é a latitude, a qual é dada
em Gal (1 Gal = 1 cm/s2), gn

= 978,031846 (1 + 0,005278895 sen2 +

0,000023462 sen4) Gal.

Geração dos Perfis

Para os dados processados foram gerados mapas e perfis de anomalias
Bouguer e, quando fosse o caso, mapas e perfis residuais, derivadas verticais, etc.
Os “grids” para elaboração dos mapas foram gerados por interpolação numérica pelo
método da curvatura mínima (BRIGGS, 1974) e triangulação.
Os “grids” foram interpolados a um quarto do espaçamento médio de
aquisição entre estações, respeitando a frequência de Nyquist.

Separação Regional-Residual

As anomalias Bouguer refletem fontes situadas a várias profundidades, desde
as mais rasas (altas frequências) até as mais profundas (baixas frequências) a
separação regional-residual consiste em extrair dos dados Bouguer os valores
regionais (fontes profundas), obtendo os dados que refletem fontes mais rasas,
denominados de resíduos.
Numericamente, a separação regional-residual foi realizada pelo método
polinomial. Esta operação envolveu a subtração de uma superfície de tendência de
graus um aos dados Bouguer, resultando nas anomalias regionais e residuais.

7.2.4 Resultados

As Anomalias Gravimétricas Bouguer exibem tendências de fontes regionais
e delimitam as grandes estruturas geológicas na região (FIGURA 7.10), destacando
os calcários do Grupo Bambuí em alta densidade (cores em vermelho) e grande
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comprimento de onda, contrastando com fontes de menor densidade (cores em verde
e azul) do arenito Urucuia.
FIGURA 7.10 – MAPA DE ANOMALIAS DE BOUGUER COM DELIMITAÇÃO DAS UNIDADES
LITOLÓGICAS

Fonte: LPGA/UFPR (2018).

No mapa de anomalia residual de segunda ordem remove-se o efeito regional,
e os seus resíduos são mostrados como altos e baixos gravimétricos (FIGURA 7.11).
Como as rochas que ocorrem na área de estudo constituem um contexto de
características geológicas homogêneo, formado por metacalcários e fina cobertura de
arenitos, é de se esperar que os baixos gravimétricos correspondam à vazios no
sistema cárstico existente, ou seja, à cavidades em profundidade de origem natural,
neste caso associadas às falhas na direção NE.
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FIGURA 7.11 – MAPA DE ANOMALIAS RESIDUAIS DE SEGUNDO GRAU INDICANDO AS
FEIÇÕES CÁRSTICAS DO SUBSTRASTO ROCHOSO

Fonte: LPGA/UFPR (2018).

O perfil gravimétrico (FIGURA 7.12) modelado a partir dos dados das
anomalias residuias de segunda ordem esboça as principais cavidades existentes
entre o km 215 e km 218 do atual traçado da rodovia BR-135/BA. O software calcula
o problema inverso da gravimetria (inferir a massa anômola a partir do baixo
gravimétrico) e obtém os valores por métodos iterativos (variando-se a área de
infuência e sua profundidade), resultado em um ajuste que represente o efeito medido.
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FIGURA 7.12 – PERFIS GRAVIMÉTRICOS OBTIDOS POR MODELAGEM DAS ANOMALIAS
RESIDUAIS DE SEGUNDA ORDEM: A) RESULTADO DA ANOMALIA RESIDUAL DE SEGUNDO
GRAU; B) PERFIL GRAVIMÉTRICO INDICANDO CAVIDADES PROFUNDAS

Fonte: ITTI/UFPR (2019).
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Os resultados da aplicação deste método mostram três cavidades, duas de
pequenas dimensões. A cavidade principal corresponde à projeção do Buraco do
Inferno, de profundidade de teto em 70 metros, a partir do leito da estrada. A
espessura estimada pelo baixo gravimétrico da cavidade mostrada no perfil modelado
é de aproximadamente 300 metros, pois o eixo principal da rodovia neste local é de
direção E-W, enquanto a estrutura que controlou o desenvolvimento do Buraco do
Inferno é um alinhamento de uma zona de falhas de direção N40-50E. Assim sendo,
deve-se considerar como largura da área de influência de anomalia gravimétrica
aproximadamente 200 metros por 50 metros de altura. Cabe salientar que os vazios
identificados podem não ser contínuos, visto que o método não tem resolução para
permitir tal grau de discernimento.
Os contrastes de densidade obtidos são compatíveis com o modelo
apresentado, isto é, os calcários são da ordem de 2,62 g/cm3 e a cavidade do Buraco
do Inferno é de 1,35 g/cm3, sugerindo seu preenchimento, em parte, com água e
sedimentos.

7.3

RESISTIVIDADE E POLARIZAÇÃO INDUZIDA

Os ensaios geofísicos utilizando-se o método de resistividade e polarização
induzida foram realizados ao longo de 4 linhas de IP/Resistividade, envolvendo 3600
metros de perfilagem, sob traçado da rodovia BR-135/BA na área de cruzamento com
o Sistema Cárstico do Rio João Rodrigues que abriga a cavidade Buraco do Inferno
da Lagoa do Cemitério, prospectada pelo método gravimétrico, nas proximidades do
km 218 (FIGURA 7.13).
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FIGURA 7.13 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS ENSAIOS GEOFÍSICOS NA REGIÃO DO BURACO
DO INFERNO, BR-135/BA

Fonte: ITTI/UFPR (2020).

7.3.1 Método
O princípio dos métodos elétricos de prospecção é baseado na injeção, no
terreno, de uma corrente I, através de dois eletrodos, A e B, e na medida da diferença
de potencial V, entre outros dois eletrodos M e N (FIGURA 7.14).
FIGURA 7.14 – PRINCÍPIOS DO MÉTODO ELÉTRICO DE PROSPECÇÃO

Arranjo schlumberger. Modificado de Telford (1990).

A função resistividade aparente (a ) é dada pela expressão (7.21):
𝝆𝒂 = 𝑲 ∗ ∆𝑽⁄𝑰
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Ondo o fator K que multiplica V/I é puramente geométrico e depende apenas
da disposição dos eletrodos A, B, M e N. A resistividade aparente (a) não é um
parâmetro físico do meio, mas um efeito integrado sobre um segmento do
semiespaço, para a qual contribuem:


Os valores da resistividade em cada ponto;



A geometria elétrica do terreno;



A disposição geométrica dos eletrodos.

Polarização Induzida

Quando uma corrente elétrica que circula no terreno é interrompida, a
voltagem entre os eletrodos M e N não decai instantaneamente para zero. Durante o
fluxo de corrente podem surgir concentrações de carga em várias partes do semiespaço. Depois da interrupção da corrente, as cargas elétricas tendem a retornar à
sua posição original, enquanto o voltímetro continua a indicar um sinal fraco. Durante
alguns segundos, ou minutos, uma determinada fração da voltagem inicial permanece
no terreno enquanto as concentrações de cargas são dissipadas. Este fenômeno é
conhecido como polarização induzida (induced polarization – IP).
Durante muitos anos os geofísicos conviveram com os potenciais induzidos
durante levantamentos de eletrorresistividade. Apesar de Schlumberger ter verificado
o fenômeno antes de 1920, as aplicações modernas iniciaram-se a partir de 1948,
inicialmente para prospecção de metais base, e, mais recentemente, à exploração de
águas subterrâneas, aproveitando-se da propriedade de que a água não se polariza,
ao contrário das argilas.
O fenômeno IP foi reconhecido pelos estudos eletroquímicos através da
passagem de correntes elétricas num sistema eletrodo-eletrólito e sua conexão com
sobrevoltagens (overvoltage). Esta sobrevoltagem é o potencial extra, que no IP é
proporcional à densidade de corrente, devido as barreiras eletroquímicas e
eletrocinéticas criadas na interface entre o eletrodo e o meio circundante.
Um efeito similar também foi observado em substâncias dielétricas puras. A
constante dielétrica de uma substância é a medida da capacidade desta substância
em armazenar carga quando um campo elétrico é aplicado.
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Para um fluxo ininterrupto de corrente, a polarização induzida depende da
impedância do terreno e da frequência da corrente. Define-se impedância como a
resistência aparente de uma substância frente ao fluxo de correntes alternadas, de
forma análoga à resistência de um circuito elétrico.
O fenômeno da polarização induzida pode ser observado nos domínios do
tempo e da frequência. Apesar de ser complexo, o IP assemelha-se à descarga de
um capacitor (domínio do tempo) ou à variação de impedância de uma corrente
alternada (domínio da frequência).

Medidas de Polarização Induzida (IP)

Quando as medidas são feitas pela passagem de pulsos de corrente contínua
com duração T (domínio do tempo), a magnitude da polarização induzida observada
é frequentemente expressa em V/V (milivolt/volt), onde V é a voltagem
remanescente durante um tempo finito t, depois do corte da corrente elétrica, e V é a
voltagem medida enquanto a corrente circula. Esta medida de IP, designada como PtT
é chamada de polarizabilidade. Normalmente são utilizados valores de T entre 1-20 s,
enquanto t é uma fração de T. É usual mandar primeiro o pulso de corrente contínua
numa direção e, em seguida, enviá-lo na direção oposta, procedendo-se depois as
leituras de IP. Normalmente o tempo de cut-off (t) é da mesma ordem de grandeza do
tempo T.
É muito importante selecionar adequadamente o tempo t, o qual deve ser
suficientemente longo para que os efeitos da indução eletromagnética no terreno não
desapareçam, permitindo que pequenas frações de V sejam registradas com
segurança e, portanto, não se situem abaixo dos limites de detecção do instrumento.
A razão V/V é independente de V, pelo menos para densidades de corrente
normalmente utilizadas nas operações de campo.
A cargabilidade (Mt1,t2T), como um dos vários parâmetros da polarização
induzida no domínio do tempo, pode ser definida de diversas formas:


como a razão de decaimento da voltagem inicial (ou voltagem secundária) pela
voltagem primária;
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como a propriedade de um material no qual existe um momento de dipolo
provocado por uma corrente induzida por unidade de volume P, energizado por
uma densidade de corrente J (M = P/J);



a quantidade de mudança na resistência, medida na curva de decaimento,
como função do tempo [M = (t)/];



a integral da área sob uma curva de decaimento de IP, entre os tempos t 1 e t2,
normalizada pela voltagem primária Vp [M = (1/Vp t1t2 Vt dt)]. A unidade de
cargabilidade é milivolt.segundo/volt (mVs/V);



a cargabilidade multiplicada pela condutividade, normalmente expressa em
milifarads/unidade de comprimento, é denominada capacidade específica
quando medida em farads/m. O farad é a unidade de capacitância no SI, a qual
reflete a capacitância, onde um volt de potencial provoca o armazenamento de
um Coulomb (unidade de carga no SI).

As medidas parciais de cargabilidade (Mi) são integradas (somadas),
resultando numa média global Mg. Mi e Mg fornecem informações sobre a capacidade
do terreno em carregar-se como função de um fluxo de corrente. Como visto, a
cargabilidade parcial de uma janela i é medida pela expressão (7.22):
𝑴𝒊 = 𝑻𝒎𝒊 𝑽𝒅𝒕⁄𝑻𝒎𝒊 ∗ 𝑽𝑴𝑵

(7.22)

E a cargabilidade global é obtida pela seguinte fórmula (7.23), onde n é igual
ao número de janelas IP:

𝑴𝒈 = ∑ 𝒊 = 𝟏𝒏 ∙ (𝑴𝒊 𝑻𝑴𝒊 )⁄∑ 𝒊 = 𝟏𝒏 ∙ 𝑻𝑴𝒊

(7.23)

No equipamento do LPGA/UFPR (ELREC PRO), podem ser usadas até vinte
janelas para definir a curva de decaimento. O fenômeno de descarga observado
durante o tempo de relaxamento pode ser descrito de acordo com a FIGURA 7.15.
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FIGURA 7.15 – ESQUEMA DA CURVA DE DECAIMENTO DA POLARIZAÇÃO INDUZIDA (IP)

Fonte: manual de operações do ELREC PRO.

Origem da Polarização Induzida – Polarização de Membrana e de Eletrodo

A condução elétrica no terreno é normalmente iônica, mas algumas vezes
pode ser obstruída por quantidades maiores ou menores de partículas minerais (por
exemplo, grãos de pirita), nas quais quem transporta a corrente elétrica são os
elétrons. Este fenômeno é bem conhecido quando uma corrente que passa por um
eletrodo de metal (condutor eletrônico), inserido num eletrólito, pode aumentar a carga
continuamente, de baixo para cima, na interface do eletrodo com o meio circundante,
quando os demais processos da reação eletrolítica não se desenvolvem com a mesma
velocidade. Isto produz a denominada polarização de eletrodo. A carga extra
acumulada difunde-se no eletrólito, quando a corrente é interrompida, restabelecendose o equilíbrio original, no qual uma película de íons negativos adere ao eletrodo de
metal.
O efeito de IP observado em corpos de minerais sulfetados, ou outros minerais
condutores como a grafita e a magnetita, é basicamente uma manifestação
semelhante ao fenômeno da polarização de eletrodo. Tal efeito pode ser realçado se
as partículas minerais estiverem dispersas (sulfetos disseminados) numa massa
compacta, desde que o mesmo seja um fenômeno da superfície do mineral e que a
polarização das cargas esteja relacionada à superfície total das partículas. Valores de
V/V maiores que 10% são comuns em muitos depósitos minerais.
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A polarização induzida também é observada na ausência de minerais
eletronicamente condutores. A presença de argila é uma condição necessária para a
existência deste fenômeno, porém o mesmo não é observado em areias quartzosas
ou em outro meio desprovido de argilas. A polarização de membrana, como este efeito
tem sido chamado, é provavelmente devida a trocas iônicas e à disposição da difusão
de potenciais.
A superfície das partículas de argila, as bordas ou extremidades de corpos
acamadados, materiais fibrosos ou planos de clivagem, normalmente aprisionam
cargas negativas não balanceadas que atraem uma nuvem de íons positivos do
eletrólito. Quando uma corrente elétrica interage com um sistema eletrólito-argila, os
íons positivos podem facilmente atravessar aquela nuvem, porém os íons negativos
são bloqueados formando zonas de concentração iônica.
O retorno destes íons à sua distribuição de equilíbrio, depois de cessada a
corrente, gera uma corrente residual responsável pelo efeito de polarização induzida.
Superficialmente, de acordo com observações experimentais, os efeitos de
polarização de membrana e de eletrodo são semelhantes entre si. Entretanto, não
existe uma feição diagnóstica, não ambígua, que possa distinguir estes dois
fenômenos durante as operações de campo. Existem diversas teorias, tanto
macroscópicas quanto microscópicas, para explicar os mencionados efeitos.
No campo, o balanço químico é normalmente estabelecido entre as cargas
elétricas dispostas na superfície dos minerais e os íons das águas que saturam os
poros. Os íons positivos oriundos da água tendem a se concentrar em torno das
partículas de argila negativamente carregadas e os íons negativos são atraídos pelas
cargas positivas da superfície de alguns grãos de areia. Entretanto, a mobilidade dos
íons mantém posições que permitem uma neutralidade elétrica (FIGURA 7.16 a).
O balanço natural de cargas, que equivale a uma bateria gasta, é interrompido
por uma corrente elétrica que circula no terreno, a qual age como se a bateria fosse
recarregada. Isto significa que as cargas positivas e negativas circulam de um lado
para o outro (FIGURA 7.16 b). O efeito de recarga é mais forte nas zonas de elevadas
densidades de corrente, as quais correspondem as áreas de mais baixas
resistividades. É nestas zonas de mais baixas resistividades que as cargas denotam
mais mobilidade.
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FIGURA 7.16 – DISTRIBUIÇÃO DE ÍONS E PARTÍCULAS SEDIMENTARES ELETRICAMENTE
CARREGADAS NUM AMBIENTE NATURAL

Fonte: Adaptado de Robinson & Corun (1998).

Arranjo Dipolo-Dipolo

Na prática dos levantamentos de imageamento elétrico ou de polarização
induzida, denomina-se geralmente a fonte de corrente como circuito transmissor, ou
simplesmente transmissor, e os circuitos relacionados com os eletrodos de potencial
como receptor. O arranjo dos eletrodos normalmente utilizado neste tipo de
levantamento é o dipolo-dipolo, onde a separação entre os eletrodos de corrente (AB)
é a mesma dos eletrodos de potencial (MN), e a distância entre seus pontos médios
é um múltiplo deste espaçamento.
Os caminhamentos elétricos são usualmente feitos ao longo de perfis. O
procedimento mais comum é posicionar os eletrodos de corrente (AB) no início da
linha. As leituras são feitas através de pares sucessivos de eletrodos de potencial
(MN), igualmente espaçados. O transmissor (AB) é então deslocado para a próxima
posição, na mesma linha, e o procedimento é então repetido (FIGURA 7.17).
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FIGURA 7.17 – PROCEDIMENTO DE PERFILAGEM IP

Fonte: adaptado de Robinson e Corun (1988).

Os valores medidos ao longo do perfil são desenhados como apresentado na
FIGURA 7.17. As posições do transmissor (AB) e do receptor (MN) são indicadas pelo
primeiro e pelo segundo número, respectivamente. A posição do transmissor está
relacionada a uma linha que parte do ponto médio entre os eletrodos de corrente,
segundo um ângulo de 45º. Esta linha é interceptada por outras, também com
inclinações de 45º, partindo do ponto médio de cada par de eletrodos de potencial. Os
valores medidos pelo receptor, nas diferentes posições, são colocados nas
interseções entre as linhas inclinadas. Os pontos assim desenhados situam-se abaixo
da metade da distância entre os pontos médios transmissor-receptor ao longo da linha
do levantamento. A profundidade destes pontos aumenta na medida em que a
separação transmissor-receptor também aumenta. Entretanto, não existe uma relação
direta entre estes pontos e o posicionamento das fontes de IP, embora se espere que
os sinais das fontes profundas reflitam nas leituras onde a separação transmissorreceptor seja maior.
A FIGURA 7.18 mostra os pontos de leitura (interseções), a partir de posições
sucessivas do transmissor. Para cada posição do transmissor, o procedimento
ilustrado na figura anterior é repetido (FIGURA 7.17). Esta forma de apresentação dos
dados, denominada pseudoseção, permite que os valores de IP sejam contornados
(FIGURA 7.18), gerando uma imagem da posição relativa das fontes. Entretanto os
contornos não refletem o posicionamento real das fontes de IP, mas uma aproximação
de onde, ao longo do perfil, uma determinada fonte pode estar situada e se a mesma
é relativamente rasa ou profunda. É usual nos levantamentos de IP também
representar simultaneamente e da mesma forma, os valores da resistividade aparente.
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FIGURA 7.18 – REPRESENTAÇÃO DE UMA PSEUDOSEÇÃO DE MEDIDAS DE UM
CAMINHAMENTO ELÉTRICO INDICANDO A POSIÇÃO RELATIVA DE ZONAS QUE PRODUZEM
POTENCIAIS INDUZIDOS

Fonte: Adaptado de Robinson & Corun (1988).

Método de Inversão

Todos os métodos de inversão tentam, essencialmente, encontrar um modelo
cujas respostas estejam em conformidade com os dados medidos. No método calcado
em células, usado pelo programa Zonge 2D Inversion for Interactive IP, da
Geosoft/Interpex, os parâmetros são os valores de resistividade e de cargabilidade
dos blocos do modelo, enquanto que os dados são os valores de resistividade e
cargablidade aparentes medidos. Sabe-se muito bem que para um mesmo conjunto
de dados, há uma ampla variedade de modelos cujas resistividades/cargabilidades
calculadas se aproximam, em algum grau, dos valores medidos. Além de tentar
minimizar as diferenças entre os valores calculados e os medidos, o método da
inversão também tenta reduzir outros parâmetros que produzem certas características
desejadas no modelo resultante. Os refinamentos adicionais também ajudam a
estabilizar o processo de inversão. O programa Zonge 2D Inversion for Interactive
IP usa um método interativo que, partindo de um modelo inicial, tenta encontrar um
modelo aprimorado, cujos valores de resistividade e cargabilidade aparentes sejam
mais próximos aos valores medidos. Um método interativo de inversão já bem
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conhecido, é o método smoothness-constrain (Groot-Hedlin e Constable, 1990),
expresso pela fórmula (7.24):
(𝑱𝑻 𝑱 + 𝒖𝑭) ∗ 𝒅 = 𝑱𝑻 𝒈 − 𝒖𝑭𝒓

(7.24)

onde:
F = uma matriz de suavização;
J = uma matriz Jacobiana das derivadas parciais;
R = um vetor do logaritmo dos valores de resistividade/cargabilidade
modelados;
u = um fator de suavização;
d = um vetor de perturbação do modelo;
g = um vetor de discrepância.

O vetor de discrepância g contém a diferença entre os valores calculados e
medidos de resistividade/cargabilidade aparentes. A magnitude deste vetor é
frequentemente dada como um valor do erro médio quadrático (root mean squared rms). Esta é a quantidade que o método de inversão tenta reduzir, buscando encontrar
um modelo melhor após cada interação. O vetor de perturbação do modelo (d) é a
variação dos valores de resistividade/cargabilidade do modelo, calculados usando a
equação acima, que normalmente resultam num modelo melhorado. A equação (7.24)
tenta minimizar uma combinação de dois parâmetros, a diferença entre os valores de
resistividade/cargabilidade aparentes medidos e calculados, assim como a
irregularidade ou rugosidade (ou seja, a recíproca da suavização do modelo) dos
valores de resistividade/cargabilidade. O fator de suavização controla o peso dado à
suavização do modelo no processo de inversão. Quanto maior o fator de suavização
mais suavizado é o modelo, porém o erro médio quadrático (rms) é provavelmente
maior. O método básico de smoothness-constrained pode ser modificado de várias
formas, as quais fornecem, em alguns casos, resultados melhores, conforme a
equação (7.24). Os elementos da matriz de suavização F podem ser modificados para
que as variações verticais (ou horizontais) nos valores de resistividade/cargabilidade
modelados sejam ressaltadas no modelo assim obtido. Nessa equação, todos os
pontos recebem um mesmo peso. Em alguns casos, especialmente para dados com
excesso de ruído, alguns pontos com valores anormalmente altos ou baixos de
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resistividade/cargabilidade aparentes, podem gerar efeitos indesejáveis na inversão,
os quais podem ser reduzidos usando-se uma matriz de ponderação.
A equação (7.24) também busca minimizar o quadrado das variações
espaciais, ou a rugosidade dos valores de resistividade/cargabilidade modelados.
Esta abordagem é aceitável se as resistividades/cargabilidades reais variarem de
forma suave e gradativa. Em alguns casos a geologia de um corpo pode ser
homogêneo, porém seus contatos normalmente são abruptos em relação à
encaixante. Para tais casos, uma fórmula de inversão que minimize as variações
absolutas dos valores de resistividade/cargabilidade modelados pode, às vezes, levar
a resultados significativamente melhores.

7.3.2 Aquisição, processamento e interpretação dos dados

Os dados de resistividade e polarização induzida foram adquiridos nas Linhas
L1 a L4 com o arranjo dipolo-dipolo (AB=MN=50 m) e seis níveis de profundidade de
investigação. Os equipamentos utilizados na aquisição dos dados geofísicos para o
estudo do comportamento da cargabilidade e da resistividade na área incluem um
sistema completo de polarização induzida e resistividade, fabricação Iris Instruments,
composto dos seguintes módulos: um transmissor de alta potência VIP3000W
(FIGURA 7.19 A/B) alimentado por um gerador Honda EM5000S (FIGURA 7.19 C), e
um receptor multicanal e espectral ELRECPro (FIGURA 7.19 D).
O processamento básico dos dados geofísicos foi realizado no campo em
ambiente computacional, através dos softwares Oasis MontajTM e Zonge 2D Inversion
for InteractiveTM IP, ambos da Geosoft/Interpex.
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FIGURA 7.19 – EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES. A) SISTEMA TRANSMISSOR VIP3000W; B)
TRANSMISSOR E BOBINAS CORRENTE; C) GERADOR EM5000S; D) SISTEMA RECEPTOR
ELRECPRO

B

A

D

C
Fonte: LPGA/UFPR (2016).

7.3.3 Resultados

A sequência das Figuras FIGURA 7.20, FIGURA 7.21, FIGURA 7.22 e
FIGURA 7.23 correspondem respectivamente aos modelos de profundidade da
cargabilidade real e da resistividade real das Linhas L1, L2, L3 e L4.
O painel superior da Linha L1 mostra uma zona de cobertura polarizada dada
pelo solo areno-argiloso em contraste com a feição inferior dos calcários do Grupo
Bambuí não polarizado, dado pela isocurva de 7 mV/V em praticamente toda a
extensão da seção. No painel inferior, é ilustrado um padrão geoelétrico subhorizontal
reflexo de uma cobertura resistiva constituída por solo arenoso com contribuição
argilosa, sobreposta a um trato condutivo dos calcários do Grupo Bambuí. Na estação
600 metros é assinalada uma descontinuidade geoelétrica condutiva, aparentemente
sugerindo a presença de cavidades com grau de saturação acentuado e
possivelmente conectado por condutos horizontais. É valido ressaltar que a direção
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da perfilagem da Linha L1 faz um ângulo de 45º com a estrutura do Sistema Cárstico
do Rio João Rodrigues que aloja a Caverna do Buraco do Inferno, portanto as
espessuras das possíveis cavidades mostradas na seção são aparentes.
A Linha L2 apresenta no painel superior uma cobertura com baixos índices de
polarização dada pelo mesmo tipo de solo areno-argiloso de pequena espessura e
pouco expressivo e, por esta razão, não está assinalado em função da escala do
modelo. Nos tratos mais profundos ocorre uma zona com polarização mais elevada
que se correlaciona aos calcários maciços. No painel inferior, a variável da
resistividade também mostra um padrão subhorizontal, cujo contato entre a zona
saturada e os calcários maciços inferiores ocorre na isocurva de 2000 Ohm.m. Dentro
da zona saturada foram assinalados cinco locais onde devem ocorrer dissoluções,
sendo as mais expressivas localizadas nas estações 300 e 400 metros.
As Linha L3 e L4 exibem um exibe um padrão de cargabilidade semelhante,
o qual é marcado pelo contraste sub-horizontal de tratos polarizados nas camadas
superficiais dado pela presença de solos areno-argilosos cujo contato com os tratos
inferiores de baixa cargabilidade dos calcários do Grupo Bambuí que ocorrem na
profundidade mediana de 50 metros. No painel inferior de ambas verifica-se uma
cobertura resistiva que se correlaciona com os solos areno-argilosos em contraste
com as camadas inferiores condutivas dos calcários do Grupo Bambuí, provavelmente
saturados e com núcleos sugestivos de eventuais dissoluções de pequena amplitude,
que apresentou, neste local, comportamentos mais resistivos nos tratos inferiores dos
calcários maciços.

102

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIGURA 7.20 – MODELO DE PROFUNDIDADE DA CARGABILIDADE REAL (PAINEL SUPERIOR) E DA RESISTIVIDADE REAL (PAINEL INFERIOR) DA LINHA L1

Fonte: LPGA/UFPR (2017).
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FIGURA 7.21 – MODELO DE PROFUNDIDADE DA CARGABILIDADE REAL (PAINEL SUPERIOR) E DA RESISTIVIDADE REAL (PAINEL INFERIOR) DA LINHA L2

Fonte: LPGA/UFPR (2017).
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FIGURA 7.22 – MODELO DE PROFUNDIDADE DA CARGABILIDADE REAL (PAINEL SUPERIOR) E DA RESISTIVIDADE REAL (PAINEL INFERIOR) DA LINHA L3

Fonte: LPGA/UFPR (2017).
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FIGURA 7.23 – MODELO DE PROFUNDIDADE DA CARGABILIDADE REAL (PAINEL SUPERIOR) E DA RESISTIVIDADE REAL (PAINEL INFERIOR) DA LINHA L4

Fonte: LPGA/UFPR (2017).
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Os mapas da variação da resistividade real extraídas das seções 2D
mostradas anteriormente, representam cortes a partir da superfície (n1 - FIGURA 7.24
A) e nas profundidades de 17 m (n2 - FIGURA 7.24 B), 37 (n3 - FIGURA 7.25), 64 m
(n4 - FIGURA 7.25), 96 m (n5 - FIGURA 7.26), 137 m (n6 - FIGURA 7.26) e 188 m (n7
- FIGURA 7.27).
Os resultados evidenciam um domínio resistivo homogêneo até a
profundidade de 17 metros correspondente à cobertura de solo areno-argiloso sobre
os calcários do Grupo Bambuí. Já o domínio do topo do calcário mostrando uma queda
da resistividade, provavelmente dada pela presença de zona saturada, encontra-se
na profundidade de 37 metros.
O teto e a base da caverna do Buraco do Inferno foram estimados, com base
em variações abruptas de resistividade, nas profundidades de 64 e 96 metros. Os
valores de resistividade decaem abruptamente na profundidade do teto, em contraste
com o de acima deste local. Na profundidade de 96 metros, interpretada como a base
da caverna, o ambiente menos resistivo é mais pronunciado do que próximo ao teto,
configurando zona mais saturada, do substrato da caverna.
Na profundidade de 188 metros, o meio se torna altamente resistivo e
homogêneo em toda área da pesquisa, o que configura um ambiente de metacalcários
maciços sem a influência da caverna do Buraco do Inferno ou outros vazios.
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FIGURA 7.24 – MAPA DE ISORRESISTIVIDADE. A) NÍVEL N1 SUPERFICIAL; B) NÍVEL N2 NA PROFUNDIDADE DE 17 METROS

Fonte: LPGA/UFPR (2017).
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FIGURA 7.25 – MAPA DE ISORRESISTIVIDADE. A) NÍVEL N3 NA PROFUNDIDADE DE 37 METROS; B) NÍVEL N4 NA PROFUNDIDADE DE 64 METROS

Fonte: LPGA/UFPR (2017).
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FIGURA 7.26 – MAPA DE ISORRESISTIVIDADE. A) NÍVEL N5 NA PROFUNDIDADE DE 96 METROS; B) NÍVEL N6 NA PROFUNDIDADE DE 137 METROS

Fonte: LPGA/UFPR (2017).
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FIGURA 7.27 – MAPA DE ISORRESISTIVIDADE DO NÍVEL N7 NA PROFUNDIDADE DE 188
METROS

Fonte: LPGA/UFPR (2017).

A projeção da caverna do Buraco do Inferno foi inferida com eixo centrado na
estação 500 das linhas L3 e L4 e 325 da Linha L1. Outra feição destacada é uma
descontinuidade geoelétrica de baixa resistividade, a qual pode estar relacionada com
a estrutura de dissolução subparalela ao eixo principal da cavidade dentro do Sistema
Cárstico do Rio João Rodrigues (FIGURA 7.28).
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FIGURA 7.28 – MAPA DE INTERPRETAÇÃO GEOFÍSICA INDICANDO A CAVERNA DO BURACO
DO INFERNO

Fonte: LPGA/UFPR (2017).

Com base nos resultados geofísicos obtidos ao longo da Linha L1 e na
modelagem 3D realizada por Mnelek et al. (2017), constatou-se que a profundidade
do teto da caverna do Buraco do Inferno está a 80m, conforme descrito na TABELA
7.1, sendo 45 m de arenitos e 35 m de rochas metacalcárias.
TABELA 7.1 – DIMENSÕES DA CAVERNA BURACO DO INFERNO
ATRIBUTO
ALTITUDE (m)
Superfície do Terreno
680
Teto
600
Base
570
Teto
Largura
Altura
Fonte: LPGA/UFPR (2017).
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PROFUNDIDADE (m)
80
52
30

7.4

DETECÇÃO DE VIBRAÇÕES INDUZIDAS

O estudo das vibrações provocadas pelo atual tráfego de veículos foi realizado
entre os km 216 e 218 da rodovia BR-135/BA, por meio da instrumentação da caverna
conhecida como Buraco do Inferno da Lagoa do Cemitério e de pontos da superfície
próximo ao eixo da estrada não pavimentada. Segundo os critérios do CECAV, as
fontes de vibração são classificadas da seguinte forma:


Vibração intermitente: caracterizada pela sucessão de eventos vibratórios de
curta duração, como por exemplo quando da detonação de explosivos para
desmonte de rocha por meio de micro retardos, da atividade de cravação de
estacas por impacto e da atividade de compactação dinâmica por batimento;



Vibração transiente: quando os níveis de vibração resultam de impacto súbito,
seguido de um tempo de repouso relativamente prolongado, como por exemplo
as vibrações decorrentes de atividades como tráfego de veículos pesados em
vias de acesso rodoviário, da passagem de um comboio ferroviário, bem como
as decorrentes do carregamento ou descarregamento de material;



Vibração contínua: quando um nível de vibração aproximadamente constante
é mantido por um período de tempo significativo (são os casos, por exemplo,
das vibrações originadas pelo funcionamento de maquinários pesados em geral
tais como os existentes nos processos de britagem e de compactação de
solos).
Por preservação do patrimônio espeleológico, seja qual for o tipo de formação,

deve-se entender a manutenção de valores de velocidade de vibração de partícula de
pico (máximo valor instantâneo da velocidade de uma partícula em um ponto durante
um determinado intervalo de tempo) abaixo dos valores que possam causar qualquer
tipo de dano irreversível às estruturas cársticas que o compõem.
Portanto, os resultados dos monitoramentos destinaram-se a estimar os
eventuais impactos provocados pelo tráfego rodoviários sobre o patrimônio
espeleológico existente na região, visando assegurar a sua preservação, durante a
execução da obra.
Em relação às atividades desenvolvidas na região, destaca-se ainda a
detonação de explosivos para desmonte de rocha que ocorre na região, devido às
atividades das pedreiras comerciais próximas, sendo que não há estudos específicos
sobre os impactos provenientes dos processos de exploração (FIGURA 7.29).
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FIGURA 7.29 – LOCALIZAÇÃO DAS PEDREIRAS EM RELAÇÃO A INTERSEÇÃO DO BURACO DO
INFERNO COM A BR-135/BA

Fonte: ITTI/UFPR (2020).
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7.4.1 Método e aquisição dos dados

A instalação dos sismógrafos seguiu os procedimentos técnicos usuais em
termos de método de fixação e nivelamento dos sensores. Respeitando-se as do piso
de cada local de instalação, os geofones foram fixados com gesso (FIGURA 7.30 A)
ou cravados no solo (FIGURA 7.30 B).
FIGURA 7.30 – INSTALAÇÃO DOS GEOFONES

B

A

Fonte: Technoblast (2017).

Os monitoramentos foram realizados em nove diferentes pontos (TABELA
7.2), sendo dois deles dentro da caverna Buraco do Inferno, na interseção da cavidade
com a BR-135/BA, e os demais distribuídos quase que ortogonalmente à BR-135/BA,
entre os km 217 e 2018 (FIGURA 7.31).
TABELA 7.2 – LOCALIZAÇÃO DOS LOCAIS MONITORADOS
PONTO

DESCRIÇÃO

P01
Interior da caverna buraco do inferno
P02
Interior da caverna buraco do inferno
P03
Margem da rodovia
P04
50 metros do eixo da rodovia
P05
150 metros do eixo da rodovia
P06
250 metros do eixo da rodovia
P07
Margem da rodovia
P08
50 metros do eixo da rodovia
P09
100 metros do eixo da rodovia
Fonte: Technoblast (2017).
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COORDENADAS
NORTE
LESTE
*
*
*
*
8631229
509939
8631162
609944
8631075
509993
8630994
510044
8631212
510095
8631256
510102
8630221
508094

FIGURA 7.31 – IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE MONITORAMENTO

Fonte: ITTI/UFPR (2020).
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Para realização do estudo, os veículos que circulam naquele trecho da BR135/BA foram classificados em: leves, médios e pesados (FIGURA 7.32).
FIGURA 7.32 – FONTE DE VIBRAÇÃO: A) VEÍCULO LEVE (CARRO DE PASSEIO); B) VEÍCULO
MÉDIO (UTILITÁRIO/CAMINHONETE); C) VEÍCULO PESADO (CAMINHÃO)

A

C

B
Fonte: ITTI/UFPR (2017).

A passagem dos veículos foi registrada com identificação do horário, tipo de
veículo e velocidade com que passaram próximos ao local de instalação dos
sismógrafos (TABELA 7.3).
TABELA 7.3 – VELOCIDADES MEDIDAS PARA ANAÁLISE DE EFEITO DAS VIBRAÇÕES
CAUSADAS POR TRÁFEGO DE VEÍCULOS
(continua)
DATA

HORA

VELOC.
(km/h)

02/10/17

10:13

29

02/10/17

10:13

02/10/17

TIPO DE
VEÍCULO

DATA

HORA

VELOC.
(km/h)

passeio

03/10/17

14:05

40

utilitário

17

caminhão

03/10/17

14:06

38

caminhão

10:15

50

caminhão

03/10/17

14:07

38

caminhão

02/10/17

10:19

35

passeio

03/10/17

14:07

50

passeio

02/10/17

10:20

55

passeio

03/10/17

14:14

54

caminhão

02/10/17

10:20

32

caminhão

03/10/17

14:14

42

utilitário

02/10/17

10:21

42

moto

03/10/17

14:17

82

utilitário

02/10/17

10:21

35

passeio

03/10/17

14:19

77

passeio

02/10/17

10:28

30

caminhão

03/10/17

14:19

87

utilitário

02/10/17

10:30

85

passeio

03/10/17

14:23

57

moto

02/10/17

10:32

61

utilitário

03/10/17

14:26

71

passeio

02/10/17

10:40

-

moto

03/10/17

14:28

73

moto

02/10/17

10:40

28

van

03/10/17

14:42

63

utilitário

02/10/17

10:41

-

passeio

03/10/17

14:43

71

utilitário

02/10/17

10:47

71

utilitário

03/10/17

14:44

58

utilitário

02/10/17

10:49

77

utilitário

03/10/17

14:45

49

caminhão
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TABELA 7.4 – VELOCIDADES MEDIDAS PARA ANAÁLISE DE EFEITO DAS VIBRAÇÕES
CAUSADAS POR TRÁFEGO DE VEÍCULOS
(continuação)
DATA

HORA

VELOC.
(km/h)

02/10/17

10:49

70

02/10/17

10:54

02/10/17

TIPO DE
VEÍCULO

DATA

HORA

VELOC.
(km/h)

utilitário

03/10/17

14:45

79

Utilitário

68

passeio

03/10/17

14:45

63

utilitário

10:54

41

passeio

03/10/17

14:46

97

utilitário

02/10/17

10:55

62

utilitário

03/10/17

14:47

51

utilitário

02/10/17

10:55

65

utilitário

03/10/17

14:48

55

moto

02/10/17

10:55

-

moto

03/10/17

14:49

59

passeio

02/10/17

10:57

40

utilitário

03/10/17

14:50

58

utilitário

02/10/17

10:59

40

utilitário

03/10/17

14:50

51

utilitário

02/10/17

11:01

28

passeio

03/10/17

14:51

35

passeio

02/10/17

11:01

21

caminhão

03/10/17

14:52

61

passeio

02/10/17

11:02

42

passeio

03/10/17

14:53

55

passeio

02/10/17

11:03

48

utilitário

03/10/17

14:54

18

utilitário

02/10/17

11:06

49

utilitário

03/10/17

14:54

28

caminhão

02/10/17

11:06

69

utilitário

03/10/17

14:55

41

utilitário

02/10/17

11:09

66

utilitário

03/10/17

14:56

63

utilitário

02/10/17

11:10

35

passeio

03/10/17

14:57

51

caminhão

02/10/17

11:10

68

utilitário

03/10/17

14:58

31

utilitário

02/10/17

11:12

75

utilitário

03/10/17

14:59

31

passeio

02/10/17

11:14

75

passeio

03/10/17

15:00

49

utilitário

02/10/17

11:15

61

utilitário

03/10/17

15:00

46

utilitário

02/10/17

11:17

76

passeio

03/10/17

15:01

25

van

02/10/17

11:18

92

passeio

03/10/17

15:03

10

utilitário

02/10/17

11:18

52

moto

03/10/17

15:04

68

utilitário

02/10/17

11:19

64

utilitário

03/10/17

15:05

42

utilitário

02/10/17

11:20

66

utilitário

03/10/17

15:05

58

passeio

02/10/17

11:20

68

passeio

03/10/17

15:06

61

utilitário

02/10/17

11:21

73

utilitário

03/10/17

15:06

61

utilitário

02/10/17

11:22

36

passeio

03/10/17

15:07

58

utilitário

02/10/17

11:23

66

utilitário

03/10/17

15:08

44

passeio

02/10/17

11:24

69

utilitário

03/10/17

15:08

63

utilitário

02/10/17

11:26

34

passeio

03/10/17

15:09

44

utilitário

02/10/17

11:27

68

utilitário

03/10/17

15:10

63

utilitário

02/10/17

11:28

66

utilitário

03/10/17

15:11

48

utilitário

02/10/17

11:30

75

utilitário

03/10/17

15:12

32

utilitário

02/10/17

11:31

67

passeio

03/10/17

15:13

44

utilitário

02/10/17

11:31

68

utilitário

03/10/17

15:13

79

passeio

02/10/17

11:32

66

utilitário

03/10/17

15:14

65

utilitário

02/10/17

11:36

69

utilitário

03/10/17

15:15

18

caminhão

02/10/17

11:37

69

utilitário

03/10/17

15:15

34

utilitário

02/10/17

11:39

77

utilitário

03/10/17

15:17

52

utilitário
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TABELA 7.5 – VELOCIDADES MEDIDAS PARA ANAÁLISE DE EFEITO DAS VIBRAÇÕES
CAUSADAS POR TRÁFEGO DE VEÍCULOS
(conclusão)
DATA

HORA

VELOC.
(km/h)

02/10/17

11:40

70

02/10/17

11:43

02/10/17

DATA

HORA

VELOC.
(km/h)

utilitário

03/10/17

15:18

30

Utilitário

69

utilitário

03/10/17

15:19

49

caminhão

11:44

41

passeio

03/10/17

15:20

40

utilitário

02/10/17

11:44

62

utilitário

03/10/17

15:21

60

utilitário

02/10/17

11:47

74

utilitário

03/10/17

15:22

31

utilitário

02/10/17

11:48

73

utilitário

03/10/17

15:23

57

utilitário

02/10/17

11:51

68

utilitário

03/10/17

15:24

41

utilitário

02/10/17

11:52

68

utilitário

03/10/17

15:25

60

passeio

02/10/17

11:54

72

utilitário

03/10/17

15:25

47

utilitário

02/10/17

11:55

70

utilitário

03/10/17

15:26

60

passeio

02/10/17

11:57

76

utilitário

03/10/17

15:27

37

caminhão

02/10/17

11:58

63

passeio

03/10/17

15:27

29

caminhão

03/10/17

13:55

-

passeio

03/10/17

15:28

38

utilitário

03/10/17

13:57

40

moto

03/10/17

15:29

55

utilitário

03/10/17

13:57

43

passeio

03/10/17

15:29

66

utilitário

03/10/17

14:00

66

moto

03/10/17

15:30

66

utilitário

03/10/17

14:01

80

passeio

03/10/17

15:31

43

caminhão

03/10/17

14:01

70

moto

03/10/17

15:32

54

van

03/10/17

14:03

66

passeio

03/10/17

15:32

57

passeio

67

utilitário

03/10/17

15:33

82

passeio

03/10/17
14:05
Fonte: Technoblast (2017).
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Os sismógrafos de engenharia utilizados foram preparados para medições de
maneira contínua, ou seja, configurados no modo “histograma” e instalados a partir de
um ponto localizado o mais próximo possível do leito atual da rodovia (2 m de distância
da rodovia) e a intervalos de 50 e 100 m, a fim de avaliar o fator de atenuação da onda
vibratória, numa faixa de 250 m da rodovia, área teoricamente considerada como
passível de registrar algum sinal de vibração que pudesse atingir uma cavidade que
se localizasse nesta faixa.
No modo “histograma” os resultados são apresentados graficamente por
barras indicando as velocidades de partícula, registrados a cada minuto.
Foram registradas as intensidades dos picos das componentes ortogonais da
velocidade de vibração de partícula; vertical (V(1)), longitudinal (L(2)) e transversal (T(3))
(FIGURA 7.33). A direção da componente longitudinal é definida pelos pontos de
geração da vibração e de captação (sismógrafo) enquanto que a direção da
componente transversal é definida como a direção perpendicular à direção longitudinal
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no plano horizontal e a direção da componente vertical é aquela perpendicular ao
plano definido pelas demais.
FIGURA 7.33 – DIAGRAMA DE CAPTAÇÃO DO GEOFONE

Fonte: Technoblast (2017).

Os monitoramentos foram efetuados utilizando-se sismógrafos de engenharia
da marca Geosonics®, modelo SSU 3000 EZ+, com geofone composto de três
transdutores posicionados tri-ortogonalmente (L, T e V), capaz de realizar medições
de pico de velocidade de vibração de partícula, de até 130 mm/s em sua versão
standard e de até 250 mm/s ou 500 mm/s, em suas versões customizadas, na faixa
de frequência de 2 Hz a 250 Hz. As coordenadas geográficas de cada local foram
obtidas utilizando-se o aplicativo gps essentials para smartphone.
Para balizar as interpretações dos resultados, utilizou-se o critério
estabelecido na publicação de Sismografia Aplicada à Proteção do Patrimônio
Espeleológico – Orientações Básicas à Realização de Estudos Ambientais, do
CECAV, que determina os seguintes limites de vibração, em função do tipo de
atividade geradora (longa, média ou curta duração), a saber:


Vibração intermitente: 5,0 mm/s;



Vibração transiente: 3,0 mm/s;



Vibração contínua: 2,5 mm/s.
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7.4.2 Resultados

Devido à ausência de norma nacional relativa à potencialidade de danos em
estruturas associados à incidência de vibração do tipo contínua e do tipo transiente,
buscou-se referenciar os critérios empregados por norma internacional correlata.
A norma alemã DIN 4150-3 (1999) apresenta as diretrizes para a avaliação
dos efeitos de vibração em edificações e demais estruturas, tendo sido utilizada como
referência inclusive para os limites adotados pela Norma Portuguesa NP-2074 e pela
Norma Italiana UNI 9916. Os limites de vibração estabelecidos por esta norma
apresentam critérios diferenciados para vibrações transientes e contínuas, bem como
considera variações quanto à fragilidade estrutural de edificações.
O limite máximo de velocidade de pico de partícula (VPP) estabelecido pela
norma alemã e adotado pelo CECAV, para o caso de vibrações de curta duração, nas
direções longitudinal, vertical e transversal, é de 3,0 mm/s, considerando estruturas
frágeis como monumentos históricos e edificações de fragilidade estrutural aparente.
A TABELA 7.6 resume os resultados de pico de velocidade de vibração de
partícula obtidos nos monitoramentos das fontes de vibração transientes (tráfego de
veículos) e suas respectivas frequências.
TABELA 7.6 – RESULTADOS DE MONITORAMENTO SISMOGRÁFICO
LONGITUDINAL TRANSVERSAL
PERÍODO
DIST.
DATA
PONTO
PICO
PICO
(m)
INÍCIO FIM
(mm/s)
(Hz)
(mm/s)
(Hz)
01/10
12:25
P01
70
0,19
0,5
0,19
0,8

VERTICAL
PICO
(mm/s) (Hz)
0,13
100

01/10

15:00

-

P02

70

0,13

25

0,19

0,3

0,19

0,4

02/10

10:13

12:00

P03

2

1,21

31,3

1,02

27,8

0,89

19,2

02/10

10:27

12:04

P04

50

0,19

0,4

0,19

0,6

0,13

62,5

02/10

10:38

12:07

P05

150

0,19

0,4

0,25

0,3

0,19

0,4

02/10

10:49

12:08

P06

250

0,38

125

0,44

125

0,19

50

02/10

-

-

P01

cav

0,19

0,5

0,13

125

0,19

0,4

02/10

-

-

P02

cav

0,13

100

0,19

0,3

0,19

0,4

03/10

-

16:11

P01

cav

0,19

0,4

0,19

0,6

0,13

55,6

03/10

13:55

15:39

P07

2

0,95

38,5

0,57

14,3

0,51

21,7

03/10

14:07

15:31

P08

50

0,19

0,5

0,19

3

0,13

25

03/10

14:16

15:34

P09

100

0,19

166,7

0,19

250

0,19

0,4

03/10

-

17:30

P02

cav

0,19

0,6

0,19

0,3

0,19

0,4
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Obs.: Apesar de haver dois registros de monitoramentos do dia 01/10, as simulações para medições
dos níveis de vibração começaram no dia 02/10. Os sismógrafos foram instalados na parte interna da
caverna Buraco do Inferno (cav), sob o eixo da rodovia, no dia 01/10 e ficaram ligados e medindo, sem
interrupção, até o dia 03/10.
Incertezas de Medição (U): Canal Longitudinal, Transversal e Vertical = 0,01 in/s (0,254 mm/s).
A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão multiplicada pelo
fator de abrangência k = 2,00, o qual para uma distribuição t com f (graus de liberdade efetivos)
corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de
medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
Fonte: Technoblast (2017).

Os

gráficos

apresentados

a

seguir,

observam-se

os

registros

do

monitoramento das fontes de vibração transientes. O eixo horizontal corresponde ao
tempo de monitoramento e o eixo vertical à intensidade de vibração (mm/s).
Para os pontos P01 (FIGURA 7.34) e P02 (FIGURA 7.35), localizados na parte
interna da caverna Buraco do Inferno, sob o eixo da rodovia, não foram registrados
picos de vibração, indicando que as vibrações geradas pelo tráfego de veículos na
rodovia sem pavimentação, são amortecidos pela espessa camada de cobertura
identificada nos estudos geofísicos, e não geram riscos aparente à estrutura física da
cavidade.
FIGURA 7.34 – RESULTADO DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO DE PARTÍCULA DE PICO NO
OCAL P01 (INTERIOR DA CAVIDADE DO BURACO DO INFERNO)

Fonte: Technoblast (2017).
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FIGURA 7.35 – RESULTADO DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO DE PARTÍCULA DE PICO NO
LOCAL P02 (INTERIOR DA CAVIDADE DO BURACO DO INFERNO)

Fonte: Technoblast (2017).

Nos quesitos do ponto P03 (FIGURA 7.36), onde o geofone foi instalado a
dois metros da pista de rolamento da rodovia não pavimentada, é possível observar
dois picos de vibração em cada canal no início do monitoramento. De acordo com o
registro de velocidades, foi observada a passagem de um caminhão às 10:13h, com
uma velocidade de 17km/h e outro caminhão as 10:15h, com uma velocidade de 53
km/h, horários em que ocorreram os referidos picos, segundo o registro sismográfico.
FIGURA 7.36 – RESULTADO DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO DE PARTÍCULA DE PICO NO
LOCAL P03 (2 m DA RODOVIA)
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Fonte: Technoblast (2017).

Nas estações P04 (FIGURA 7.37) e P05 (

FIGURA 7.38), localizadas respectivamente a 50 e 150 m do eixo da rodovia,
não foram registrados picos de vibração signitificativos.
FIGURA 7.37 – RESULTADO DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO DE PARTÍCULA DE PICO NO
LOCAL P04 (50 m DA RODOVIA)

Fonte: Technoblast (2017).
FIGURA 7.38 – RESULTADO DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO DE PARTÍCULA DE PICO NO
LOCAL P05 (150 m DA RODOVIA)

124

Fonte: Technoblast (2017).

Os resultados registrados na estação P06 (FIGURA 7.39), localizada a 250
metros do eixo da rodovia, pode-se observar um pico de vibração de 0,4 mm/s ocorrido
as 12:05h. Conforme os dados de velocidade, nesse horário não houve passagem de
veículo pelo trecho do trabalho. Tal fato pode ser devido à queda de algum galho de
árvore, passagem de algum veículo ao lado do sismógrafo ou algo semelhante.
FIGURA 7.39 RESULTADO DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO DE PARTÍCULA DE PICO NO LOCAL
P06 (250 m DA RODOVIA)

Fonte: Technoblast (2017).

No dia 03/10, foi definido como referência mais próximo do eixo da rodovia,
um ponto distante aproximadamente 150 m do ponto P03. Tal mudança foi realizada
a fim de representar a projeção vertical da área de instalação dos sismógrafos dentro
da caverna Buraco do Inferno.
Nos mesmo moldes do ponto P03, no dia 03/10 o sismógrafo do ponto P07 foi
instalado à margem da rodovia (FIGURA 7.40). É possível observar alguns picos de
vibração em cada canal, com destaque para um pico de 0,95 mm/s registrado no canal
Longitudinal as 15:31h. De acordo com o registro de velocidades foi registrado a
passagem de um caminhão nesse horário, com uma velocidade de 43 km/h.
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FIGURA 7.40 – RESULTADO DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO DE PARTÍCULA DE PICO NO
LOCAL P07 (2 m METROS DA RODOVIA)

Fonte: Technoblast (2017).

Nas estações P08 (FIGURA 7.41) e P09 (FIGURA 7.42), localizadas
respectivamente a 50 e 100 m do eixo da rodovia, não foram registrados picos de
vibração significativos.
FIGURA 7.41 – RESULTADO DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO DE PARTÍCULA DE PICO NO
LOCAL P08 (50 m DA RODOVIA)

Fonte: Technoblast (2017).
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FIGURA 7.42 – RESULTADO DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO DE PARTÍCULA DE PICO NO
LOCAL P09 (100 m DA RODOVIA)

Fonte: Technoblast (2017).

Conforme apresentado, não houve registros signifcativos de vibração nos
pontos de monitoramento. Destaca-se apenas os registros efetuados nos pontos P03
e P07, que, por estarem a apenas dois metros de distância da margem da rodovia
sem pavimentação, apresentaram picos discretos de vibração, embora os valores de
velocidade de partícula de pico estejam abaixo do valor transiente definido pelo
CECAV.
Desta forma, é possível concluir que os níveis de vibração gerados pela
passagem de veículos, tanto leves quanto pesados, não indicam a possibilidade de
provocarem danos estruturais à cavidade do Buraco do Inferno, nem a quaisquer
outras que se encontrem em um raio entre 50 e 250 m do eixo da rodovia.
Nesse contexto, ressalta-se que os efeitos da vibração devido as atividades
de implantação do empreendimento (desmonte de rochas e compactação de aterros)
devem ser monitorados ao longo das suas execuções.
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8 LEVANTAMENTO POR SONDAGENS E ENSAIOS

Em relação a calibração dos resultados geofísicos por meio de prospecção,
esses foram validados a partir do uso combinado dos métodos, uma vez que as
sondagens,

mesmo

que

feita

seguindo

todos

as

precauções,

criariam

descontinuidades no maciço rochoso favorecendo os processos erosivos e podendo
fragilizar o patrimônio espeleológico (NASCIMENTO NETO; FERNANDES; RATTON,
in prep.).
Na análise geotécnica de tensões sobre a cavidade Buraco do Inferno da
Lagoa do Cemitério, foram utilizados, para a determinação da resistência à
compressão e módulo estático das rochas carbonáticas da Formação São Desidério,
ensaios tecnológicos feitos pelo Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento Institutos

Lactec,

relatório

2794/2014-R1

(ANEXO

3

–

RESISTÊNCIA

A

COMPRESSÃO E MÓDULO ESTÁTICO), para obtenção do Coeficiente de Poisson e
Módulo de Elasticidade.

8.1

ANÁLISES GEOTÉCNICAS

A distribuição de pressões causadas por sobrecargas aplicadas em maciços
com cavidades subterrâneas depende de vários fatores, dentre os quais se destacam:


a forma e a posição da cavidade, sua profundidade e seu preenchimento;



a deformabilidade do maciço que, de forma conservativa, pode ser analisado
como um meio elástico, portanto, representada através do Modulo de
Deformabilidade (E) e do coeficiente de Poisson (v);



a intensidade da sobrecarga aplicada na superfície, no intuito de se verificar os
efeitos da repetição de cargas e da eventual propagação dos efeitos
decorrentes de vibrações que possam ocorrer.

Dependendo das dimensões e da posição das cavidades os efeitos da
sobrecarga, muitas vezes, são dissipados no maciço sem provocar qualquer
deformação ou desenvolvimento de tensões sobre estas. Melhor explicando, ocorre
uma redistribuição das tensões internas do maciço, de sorte que os acréscimos de
tensão podem ser infinitesimais em relação às tensões geostáticas existentes.
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Nos maciços rochosos, as tensões e as deformações induzidas decrescem
rapidamente com o aumento da profundidade, permitindo, em função da
deformabilidade do maciço, que se determine uma profundidade limite, a partir da qual
praticamente não ocorre mais nenhum risco de acréscimo destas.
É importante salientar que, em se tratando de maciços cársticos onde as
cavidades existentes formaram-se em decorrência de dissolução gradativa das rochas
calcáreas, causada pelo fluxo de águas superficiais e subterrâneas, ao longo de
centenas a milhares de anos. Como consequência, as eventuais redistribuições de
tensões internas ao maciço já ocorreram e pode-se dizer que na escala temporal o
maciço encontra-se em equilíbrio geostático.
Situação diferenciada seria aquela causada pela abertura momentânea de uma
cavidade, como no caso da construção de um túnel internamente a um maciço, onde,
de forma abrupta, poderiam ocorrer redistribuições das tensões geostáticas e as
deformações induzidas. Este comentário é importante para justificar-se que, ante a
inexistência de métodos de cálculo para avaliação de estabilidade de cavernas,
utilizam-se os métodos desenvolvidas para o cálculo de túneis que, via de regra,
conduzem a resultados de redistribuição de tensões e de deformações muito maiores.
Assim, com os dados obtidos através do uso conjunto das técnicas de
investigação geofísica, que permitiram determinar a posição da cavidade Buraco do
Inferno da Lagoa do Cemitério sob o eixo da rodovia BR-135/BA, bem como suas
características geométricas, dimensões, profundidade, espessura dos estratos
sedimentares, descontinuidades e identificação de contatos geológicos, foram
aplicados métodos geológico-geotécnicos para calcular segurança estrutural do
maciço na seção onde a cavidade intercepta perpendicularmente, em profundidade, a
projeção da implantação da rodovia na superfície.

8.1.1 Método para a Avaliação de Tensões em Cavidades (túneis)

Diversos autores desenvolveram métodos já consagrados para a avaliação de
tensões e deformações decorrentes da escavação de túneis, em maciços de solos
e/ou rochas, sejam estes homogêneos ou heterogêneos, ante ao não conhecimento
de teorias de cálculo para avaliação de estabilidade de cavernas. Destacam-se
aqueles que permitem a análise das condições de equilíbrio no estado limite (ou de
ruptura), tais como os de Bierbaumer (1813) e Terzagui (1949), que realizam uma
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avaliação empírica das tensões máximas geradas causadas por uma carga pontual,
aplicada em um semiespaço infinitamente grande, em qualquer ponto de um meio
homogêneo, elástico e isotrópico.
De forma resumida, essas teorias de análise das condições de equilíbrio
permitem determinar o coeficiente de segurança (FS) da cavidade, definido pela
relação entre a resistência ou capacidade de carga (qa) dos maciços e as tensões
atuantes (qz) na profundidade (z), em qualquer ponto do maciço. Em análises
conservadoras, são considerados como suficientes para a avaliação da estabilidade
de maciços rochosos em relação ao risco de ruptura, e os valores mínimos do
coeficiente de segurança superiores a 3,0 (FS > 3,0). Neste sentido, têm-se duas
variáveis: capacidade de carga e o valor de tensão atuante.
Para a definição da capacidade de carga (qa), para o tipo de material em
questão e segundo diversos autores consagrados, tem-se os valores apresentados
na TABELA 8.1.
TABELA 8.1 – CAPACIDADE DE CARGA OU RESISTENCIA (qa)
AUTOR
CALCÁRIOS (kgf/cm²)
Berberian
12,0
Milton Vargas
70,0
Parry
12,0
Norma DIN 1054
30,0
NBR 6122 - ABNT
15,0
Valor médio
27,8
Fonte: ITTI/UFPR, 2019.

O valor da tensão atuante (qz), na profundidade “z”, depende da geometria de
distribuição da sobrecarga e da posição da cavidade, bem como do método proposto
por cada autor, onde considera-se o estado de equilíbrio geostático existente e as
tensões induzidas pelo acréscimo de carga. Portanto, fez-se mister a escolha de um
método que permitisse a avaliação do acréscimo de tensões em qualquer
profundidade, em decorrência de uma sobrecarga na superfície. Assim sendo, a
determinação do coeficiente de segurança (FS) será: FS = (qa)/(qz).
Dentre os métodos de análise de acréscimo de tensões, fundamentados em uma
análise elástica, o que permite uma melhor compreensão do fenômeno, para qualquer
ponto inserido na área de influência do maciço, é o método desenvolvido por
Boussinesq (1885), que desenvolveu as equações para cálculo dos acréscimos de
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tensões efetivas verticais, radiais e tangenciais, causadas pela aplicação de uma
carga pontual agindo perpendicularmente na superfície do maciço.

8.2

AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE TENSÕES

Dependendo das dimensões e da posição das cavidades os efeitos da
sobrecarga, muitas vezes são dissipados no maciço sem provocar deformação ou
desenvolvimento de tensões sobre este. Melhor explicando, ocorre uma redistribuição
das tensões internas do maciço, de sorte que os acréscimos de tensão em cada ponto
podem ser infinitesimais em relação às tensões geostáticas existentes. Nos maciços
rochosos, as tensões e as deformações induzidas decrescem com o aumento da
profundidade. Com o acréscimo de tensões devido às sobrecargas na superfície podese compará-las com resistência de ruptura da rocha, permitindo a avaliação do risco
de ruptura a cada profundidade.
Dentre os métodos de análise de acréscimo de tensões, fundamentados em
uma análise elástica, utilizou-se o método desenvolvido por Boussinesq (1889), que
permite melhor compreensão do fenômeno, para qualquer ponto inserido na área de
influência do maciço.
Nas aplicações da engenharia, a determinação de tensões não é o objetivo
final, mas um passo necessário no desenvolvimento importante nos estudos para
calcular o valor do fator de segurança estrutural. Os modelos de respostas geradas
pela sobrecarga são dependentes da rigidez do conjunto e dos módulos de
deformação do solo (maciço). Os ensaios realizados permitem a avaliação das
possíveis formas de distribuições de tensão de contato, conforme o maciço seja
coesivo ou granular. No caso em análise (calcário) pode-se, com segurança, se
eliminar as hipóteses de distribuição em solos coesivos, pois não o são. Neste estudo
não foram contemplados possíveis fraturas e falhas no meio rochoso.
Diante do arranjo geométrico e características físicas do conjunto, da
distribuição da sobrecarga, constituída por uma rodovia que será pavimentada
acrescida das cargas móveis do tráfego de veículos, pode-se afirmar que o objeto de
análise se comporta como uma faixa de carga vertical de largura finita e com
comprimento infinito uniformemente distribuída. Em outras palavras, pode-se imaginar
que o acréscimo de tensão vertical da rodovia é semelhante a uma sobrecarga
aplicada com largura igual à da plataforma rodoviária (aproximadamente 18 m),
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apoiada sobre um leito elástico e contínuo, que se de forma em superfície conforme
as hipóteses de Winkler, (1867), sobre apoio contínuo sobre molas. E ainda, para esta
situação de sobrecargas permanentes (pavimento) e variáveis (tráfego de veículos)
ao longo de um apoio contínuo, simplificadamente admite-se o observado na FIGURA
8.1 e FIGURA 8.2.
FIGURA 8.1 – DISTRIBUIÇÃO DE TENSÕES SOBRE A RODOVIA (HIPÓTESE DE WINKLER,1867)

Fonte: Pinto (2006).
FIGURA 8.2 – REPRSENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE TENSÕES SOBRE A RODOVIA

Fonte: Pinto (2006).

Para se equacionar matematicamente o problema, em um meio elástico
admite-se que o substrato se deforma em decorrência dos acréscimos de tensão a
cada profundidade e, obviamente, dependendo da maior ou menor compressibilidade
do maciço. Desta forma, ao se aplicar uma carga na superfície do terreno, a
distribuição das tensões no substrato não se dá unicamente segundo a projeção
desta, mas, elas diminuem com a profundidade em decorrência de que a área afetada
pela sobrecarga aumenta com a profundidade. Se unirmos os pontos que representam
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o mesmo percentual da sobrecarga, definem-se os chamados “bulbos” de distribuição
de tensões.
Desta forma, conforme indica a FIGURA 8.3, ao se aplicar uma determinada
carga na superfície do terreno, a distribuição das tensões no substrato não se dá
unicamente segundo a projeção desta mas, diminuem com a profundidade em
decorrência de que a área atingida pela sobrecarga aumenta com a profundidade.
FIGURA 8.3 – DISTRIBUIÇÃO DAS TENSÕES CONFORME AUMENTO DE PROFUNDIDADE

Fonte: Pinto (2006).

Se unirmos os pontos que representam o mesmo percentual da sobrecarga,
definem-se os chamados “bulbos” de distribuição de tensões, conforme indica
esquematicamente a FIGURA 8.4.
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FIGURA 8.4 – BULBOS DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÕES

Fonte: Pinto (2006).

Com base em diversos ensaios de laboratório, com vários tipos de solos e
para simplificarmos esse calculo preliminar, considera-se que a dissipação da
sobrecarga ao longo da profundidade (z) se dá de forma simétrica e segundo planos
que formam um ângulo de 30° com a vertical (FIGURA 8.5).
FIGURA 8.5 – DISSIPAÇÃO DA SOBRECARGA AO LONGO DA PROFUNDIDADE

Fonte: Pinto (2006).

8.2.1 Teoria de Boussinesq
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Seguindo esse raciocínio da análise elástica e aplicando o Método de
Boussinesq (FIGURA 8.6), que determina a tensão vertical ς em qualquer
profundidade (z), provocada por uma sobrecarga uniformemente distribuída na
superfície (p), com largura (b) e comprimento infinito.
FIGURA 8.6 - ANÁLISE ELÁSTICA APLICANDO-SE O MÉTODO DE BOUSSINESQ

Fonte: Pinto (2006).

Para o caso analisado, em que a espessura do maciço sobre a cavidade tem cerca
de 80,0 m, conforme resultado obtido nos ensaios geofísicos, ainda, que a sobrecarga
que é dada pelo peso do aterro que configura a plataforma de terraplanagem e o
pavimento (q1), com 2,0 m de altura e largura de 18,0 m de projeção, além de uma
carga de multidão (q2) móvel de 0,6 tf/m², tem-se:

De acordo com a geometria do maciço (FIGURA 4.18), pode-se avaliar o acréscimo
de tensões “ na profundidade “z”, decorrente da sobrecarga aplicada na superfície,
através da seguinte expressão:
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Onde:
PI = 3,14158265
q = sobrecarga aplicada na superfície (aterro + carga de multidão)
B1 e B2 = dimensões (em m)
Θ1 e Θ2 = ângulos (em radianos)

Sendo:
Θ1 = (arc tg (B1 + B2)/z) – ( arc tg (B1/z))
Θ2 = arc tg (B1/z)

Assim, considerando-se os acréscimos de tensões atuantes (q(z)), na
profundidade “z”, decorrentes da aplicação de cargas aplicadas na superfície
correspondentes ao aterro de até 2,0 m de altura (q1), somadas a uma carga móvel
(q2) e, ainda, os limites possíveis de valores de ruptura (qa) para as camadas de
arenito (= 22,03 tf/m²) e de rochas metacalcárias (= 62,08 tf/m²), obtidos por ensaios
de ruptura em corpos de prova destas rochas que compõem o maciço, obtém-se os
Coeficientes de Segurança (FS) para um diversas profundidades até o topo da
cavidade, conforme apresentados na TABELA 8.2.
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TABELA 8.2 – VALORES DE COEFICIENTE DE SEGURANÇA (F.S.) DE RUPTURA E
PROFUNDIDADE CARGA APLICADA (Q) NA SUPERFÍCIE DE 5,0 TF/m² (50 KPA) NA VERTICAL
Profundidade

Θ1

Θ1

(m)

(rad)

(rad)

𝒒(𝒛)

𝒒(𝒂)

(tf/m²)

(tf/m²)

Fator de
segurança

𝒒(𝒂) /𝒒(𝒛)
05

0,5232

0,5404

2,1090

22,03

10.44

10

0,4414

0,2914

1,5174

22,03

14,52

20

0,2740

0,1488

0,8909

22,03

24,72

30

0,1918

0,0996

0,6163

22,03

35,74

40

0,1465

0,0748

0,4686

62,08

132,48

50

0,1182

0,0599

0,3775

62,08

164,45

60

0,0989

0,0499

0,3154

62,08

196,83

70

0,0857

0,0428

0,2726

62,08

227,73

80

0,0750

0,0375

0,2387

62,08

260,05

Fonte: ITTI/UFPR (2014).

Conforme se observa, considerando-se os acréscimos de tensões calculadas
q(z) para os pontos situados na vertical do centro da sobrecarga, e sobre o eixo da
caverna existente, com profundidade medidas a partir da superfície (z), o Coeficiente
de Segurança contra a ruptura (FS) assume valores de mais de 10 (na profundidade
de z = 5,0 m), atingindo 260 (no topo da caverna z = 80,0 m).
Portanto, nesta avaliação concluiu-se que, ante a sobrecarga máxima aplicada
(q) na superfície, no valor de 5,0 tf/m2, que os riscos de ruptura e colapso da cavidade
são baixos. Na camada de arenitos, que corresponde aos primeiros 30 m de
profundidade, o coeficiente de segurança à ruptura variou entre 10,44 e 35,74,
enquanto que na camada de metacalcários estes valores variaram entre 132,40 (aos
40 m de profundidade) e 260,05 no topo da caverna (aos 80 m de profundidade).
Ainda, analisando os resultados numéricos da análise geotécnica apresentada,
observa-se que o acréscimo de tensão na profundidade de 80 m, portanto, no teto da
caverna, resultou em um valor de 0,2387 tf/m², ou seja, de 23,7gf/cm².
Tais valores numéricos também foi corroborados pelos estudos de Zampieri
(2017), que considerando o substrato estratificado, composto por arenitos nos
primeiros 30 m e por metacalcários abaixo desta profundidade, analisou as tensões e
deformações distribuídas em uma seção vertical, com a cavidade. O autor conclui que,
em função do carregamento estimado para a rodovia (aterro + cargas móveis), o
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acréscimo de tensões e as deformações distribuídas no entorno da cavidade é
(FIGURA 8.7).
FIGURA 8.7 – VARIAÇÃO DE TENÇÕES SOBRE O MACIÇO E A CAVIDADE RESULTADO DA
APLICAÇÃO DE UMA CARGA DE 50 kPa (SOMA DA CARGA DO MAIOR EQUIPAMENTO DE
COMPACTAÇÃO, PAVIMENTO E ATERRO)

Fonte: Zampieri (2017).
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9 CONCLUSÕES SOBRE O MEIO FÍSICO

Os dados geofísicos obtidos corroboram as informações geológicas e
geomorfológicas

caracterizadas

anteriormente

e,

mais

especificamente,

caracterizaram o Buraco do Inferno da Lagoa do Cemitério, permitindo definir com
precisão a espessura e o limite das camadas do terreno.
O levantamento gravimétrico, realizado entre os km 215 e 218, permitiu
identificar três vazios interpretados como cavidades, sendo duas de pequena
dimensão e uma terceira maior, que se correlaciona com a estrutura do Buraco do
Inferno da Lagoa do Cemitério. A análise gravimétrica indicou uma anomalia
correspondente a uma cavidade de 50 m de altura, a uma profundidade de
aproximadamente 70 m da superfície do terreno até seu teto.
Os resultados de perfilagem por polarização induzida e eletrorresistividade,
na zona de influência da caverna do Buraco do Inferno, permitiram investigar
profundidades maiores e corroboraram os resultados obtidos pelo método
gravimétrico. Detectou-se uma cavidade em seção de cobertura de 80 m, entre o seu
teto e a superfície do terreno. Desses, aproximadamente 45 m correspondem ao
manto de alteração de arenitos sobrepostos sobre 35 m de metacalcários. Com a
modelagem tridimensional dos dados de eletrorresistividade foi possível obter a
posição e dimensões da cavidade situada abaixo do eixo projetado da BR-135/BA,
com acuidade e resolução mais apurada que o método gravimétrico.
Observa-se que o emprego conjunto destas técnicas de investigação
geofísica permitiu determinar a posição do patrimônio espeleológico, suas
características geométricas, dimensões, profundidades em relação à superfície,
espessura dos estratos sedimentares, descontinuidades e identificação de contatos
geológicos, dentre outras características que podem orientar a elaboração de projetos
rodoviários (NASCIMENTO NETO, 2016).
O uso de métodos geofísicos em projetos de construção de estradas sobre
áreas com alto potencial espeleológico apresenta vantagens, principalmente quando
comparados aos métodos de investigação de subsuperfície, como sondagens e
escavações. A natureza não-invasiva e não destrutiva dos métodos geofísicos, é uma
delas, já que preservação das cavidades investigadas é almejada e determinada por
legislação ambiental.
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Outro benefício do uso de métodos geofísicos é a rapidez de aquisição dos
dados em campo. Sua utilização aumenta a área de cobertura dos levantamentos, já
que perfis ou linhas geofísicas podem investigar áreas contínuas relativamente
grandes com relativo detalhe, reduzindo a subjetividade e ambiguidades dos modelos
de interpretação.
Os resultados obtidos, permitem ainda estudos de caracterização geotécnica
para avaliação de riscos de danos e formas de conservação, incluindo simulações de
atividades de construção da rodovia. Possibilitam calcular a distribuição de pressões
causadas por sobrecargas aplicadas ao maciço rochoso para determinação do limite
de segurança estrutural do patrimônio espeleológico (NASCIMENTO NETO et al.,
2017), quando em conflito com áreas de influência de estradas em construção e/ou
operação. Assim, permitem reavaliação da distância arbitrária de 250 m, estipulada
para locais sem outras informações geológicas e geotécnicas, entre a cavidade e o
empreendimento e a tomada de decisões no processo de licenciamento ambiental.
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10 ELABORAÇÃO DE MAPA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE

Para elaboração de Mapa de Áreas Prioritárias foram utilizados dados
secundários e primários sobre as condições ambientais da área de influência da
implantação da rodovia BR135- BA/MG no trecho entre o km 207 ao km 226.
Os dados primários são provenientes de campanhas de campo executadas
para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA) para o processo de licenciamento da implantação do empreendimento
supracitado.

10.1 CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA

A Área de Estudo insere-se no bioma Cerrado, que se constitui no segundo
maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 2.036.448 km 2, cerca de 22%
do território nacional (MMA, 2018). Situado na região central do Brasil, esse bioma
está inserido em onze estados e também se expande para partes da Bolívia e do
Paraguai. Por sua localização, se limita com todos os demais biomas de terras baixas
da América do Sul e apresenta uma grande diversidade de paisagens. Essa
diversidade é constituída por diferentes tipos de vegetação e também por distintos
padrões de composição florística dentro de uma mesma fitofisionomia (FELFILI.;
SILVA JÚNIOR in MMA, 2005).
O Cerrado é considerado o “berço das águas” do Brasil, pois abriga três das
maiores bacias hidrográficas sul-americanas (Tocantins, São Francisco e Prata). Com
esse elevado potencial aquífero, é de extrema importância para as atividades
humanas e favorece a manutenção de uma alta biodiversidade. Nesse sentido, é
reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando 11.627 espécies de
plantas nativas já catalogadas, cerca de 200 espécies de mamíferos, 800 de aves,
1.220 de peixes, 180 de répteis e 150 de anfíbios (MMA, 2018). Devido à essa alta
riqueza com um expressivo percentual de espécies endêmicas e à alta perda de
habitat, é considerado um “hotspot” do mundo, ou seja, uma região prioritária para
conservação da diversidade biológica global (MYERS et al., 2000).
No trecho da Rodovia BR-135 (km 207 ao 226), ocorrem algumas
fitofisionomias características do Bioma Cerrado como a Savana Florestada
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(Cerradão), Savana Arborizada (Cerrado Sentido Restrito) e Savana Parque (CampoSujo-de-Cerrado). Nas margens dos corpos hídricos, compondo a mata ciliar, se
encontra a fitofisionomia Floresta Estacional Decidual Montana em forma de
disjunção, e a fitofisionomia Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (ambas do
bioma Mata Atlântica).

10.2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi instituído pela
Lei 9.985 de 18 de julho de 2000. No seu Artigo 2º as Unidades de Conservação (UCs)
são definidas como espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial
de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL,
2009).
As Unidades de Conservação estão divididas em categorias pelo SNUC em
Unidades de Proteção Integral, que inclui as categorias de Estação Ecológica,
Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre;
e Unidades de Uso Sustentável, que inclui as categorias de Área de Proteção
Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva
Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva
Particular do Patrimônio Nacional.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), criado
pela Lei nº 11.516/2007, é o Órgão Ambiental responsável por todos os aspectos
relativos às áreas protegidas.
Mantido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), com a colaboração dos
órgãos gestores federais, estaduais e municipais, que realizam o cadastramento das
Unidades de Conservação sob sua gestão, o Cadastro Nacional de Unidades de
Conservação (CNUC) disponibiliza um banco de dados com informações oficiais do
SNUC.
Segundo dados do CNUC o Brasil conta com 2376 Unidades de Conservação
em seu território, sendo 761 unidades de Proteção Integral e 1615 de Uso Sustentável,
cobrindo uma área total de 2.549.329 km2. Para o bioma Cerrado são cadastradas
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438 Unidades de Conservação, das quais 296 são de Uso Sustentável e 142 de
Proteção Integral (CNUC, 2020).
Na área de estudo foram identificadas três Unidades de Conservação, das
quais duas são de Uso Sustentável (Área de Proteção Ambiental (APA) de São
Desidério e Reserva Particular do Patrimônio Natural Sítio Grande) e uma de Proteção
Integral (Parque Municipal da Lagoa Azul).
O Parque Municipal da Lagoa Azul e APA de São Desidério localizam-se
dentro do buffer de 30km delimitado para o estudo (FIGURA 10.1).
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FIGURA 10.1 – LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA ÁREA DE ESTUDO

Fonte: UFPR/ITTI (2019)
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10.3 ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

As Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade são um
instrumento de política pública para apoiar a tomada de decisão, de forma objetiva e
participativa, cujos resultados vêm sendo utilizados no planejamento e na
implementação de ações como criação de Unidades de Conservação, licenciamento,
fiscalização e fomento ao uso sustentável.
As regras para a identificação de tais Áreas e Ações Prioritárias foram
instituídas formalmente pelo Decreto nº 5092 de 21/05/2004 no âmbito das atribuições
do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Entre os anos de 1998 e 2000, foi realizada a
primeira “Avaliação e Identificação de Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação,
Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade dos Biomas
Brasileiros”. Foram definidas 900 áreas, conforme estabelecido no Decreto nº 5.092,
de 24 de maio de 2004, e instituídas através da Portaria MMA nº 126, de 27 de abril
de 2004. A Portaria MMA nº 09, de 23 de janeiro de 2007 atualizou as áreas.
As áreas distribuídas por todos os biomas incluem aquelas que já estão
protegidas em Unidades de Conservação, terras indígenas e áreas identificadas como
importantes para a biodiversidade e com urgência de conservação.
As Áreas Prioritárias são classificadas de acordo com o nível de relevância
para conservação (alta, muito alta ou extremamente alta) e com a importância
biológica ou ecológica (alta, muito alta, extremamente alta ou insuficientemente
conhecida).
A atualização das Áreas e Ações Prioritárias, em função da disponibilidade de
novos dados, informações e instrumentos, é uma prioridade para o MMA, em
consonância com as estratégias recomendadas pela Convenção sobre Diversidade
Biológica (CDB), pelo Plano de Ação para Implementação da Política Nacional de
Biodiversidade (PAN-Bio) aprovado na 9ª Reunião Extraordinária (Deliberação
CONABIO nº 40 de 07/02/06) e pelo Plano Nacional de Áreas Protegidas (PNAP)
instituído pelo Decreto nº 5758 de 13/04/2006.
O mapa das Áreas Prioritárias para a Conservação e o Uso Sustentável da
Biodiversidade Brasileira também tem sido aplicado por todas as agências
licenciadoras como um critério para o licenciamento ambiental de qualquer atividade
que resulte em modificações do ambiente natural.
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As Áreas Prioritárias para Conservação dos biomas Cerrado, Pantanal e
Caatinga foram atualizadas mediante Portaria n°223, de 21 de junho de 2016.
Posteriormente, segundo informações disponíveis no endereço eletrônico do
Ministério do Meio Ambiente (http://areasprioritarias.mma.gov.br/2-atualizacao-dasareas-prioritarias) a nova Portaria nº 463 de 18 de dezembro de 2018, incorporou os
resultados da 2ª Atualização do Cerrado, Pantanal e Caatinga, já reconhecidos pela
Portaria n°223 / 2016. Neste contexto, no trecho entre os km 207 ao km 226 da
rodovia BR 135 – BA/ MG foram identificadas duas Áreas Prioritárias para a
Conservação codificadas pela Portaria 463/2018 como CP107 e CP 290, as quais
foram classificadas como Importância Muito Alta (FIGURA 10.2).
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FIGURA 10.2 – ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA ÁREA
DE ESTUDO

Fonte: UFPR/ITTI (2019)
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10.4 TERRAS

INDÍGENAS,

QUILOMBOLAS

E

DEMAIS

COMUNIDADES

TRADICIONAIS

Não foram encontradas Terras Indígenas na área de estudo, entretanto existe
um quilombo denominado Mucambo, no município de Barreiras, com processo aberto
no INCRA sob nº 54160.003731/2007-88, porém não possui RTDI publicada, apenas
certificação da Fundação Cultural Palmares (FCP) processo nº 01420.000435/200670 (Fundação Cultural Palmares, 2018).
Com relação às comunidades tradicionais, nos municípios da Área de Estudo,
(Barreiras, Catolândia e São Desidério) foram encontradas cinco comunidades de
Fundo de Pasto, as quais estão apresentadas na FIGURA 10.3, são elas: Vereda do
Zé, Baixa dos Coqueiros, Embalsador, Estiva da Forquilha e Forquilha.
A comunidade tradicional Fundo de Pasto é conhecida pela criação de
animais em áreas coletivas e extrativismo de plantas medicinais e alimentícias na
região da Caatinga e Cerrado. São comunidades ligadas por laços de compadrio e
parentesco, usufruem de áreas sem cercamento de forma compartilhada onde os
animais se alimentam da vegetação nativa, sendo geralmente bovinos, ovelhas,
cabras e bodes. As comunidades tradicionais Fundo de Pasto são vistas também
como “jeito diferente de viver no sertão com sustentabilidade” (SANTOS, 2010).
Existe rigidez no que diz respeito a posse de terra, não sendo permitidas
novas famílias a se apropriarem de terra, o acesso à terra só é permitido a filhos das
pessoas residentes na área, normalmente quando constituem uma nova família.
Mesmo tendo disponibilidade de boa quantidade de terra as famílias vivem em estado
de pobreza e com casas em péssimas condições, isso pode se justificar pela
disponibilidade dos recursos naturais e também pelo costume de sobreviver nessas
condições. Na maioria das comunidades de Fundo de Pastos não existe acesso a
eletricidade e telefonia (SANTOS, 2010).
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FIGURA 10.3 – LOCALIZAÇÃO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS E QUILOMBOLA NA ÁREA DE
ESTUDO

Fonte: UFPR/ITTI (2019)
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10.5 FAUNA DE OCORRÊNCIA NA ÁREA DE ESTUDO

Para a identificação da ocorrência de espécies faunísticas da área de estudo
foram utilizizados os dados obtidos durante os levantamentos realizados para a
elaboração do EIA/RIMA, inerente ao processo de licenciamento ambiental para obras
de infraestruturas de transportes no segmento entre o km 207 ao km 212, da rodovia
BR-135BA/MG, São Desidério – BA . Assim, apresenta-se neste item os métodos
aplicados e uma síntese dos resultados para cada um dos diferentes grupos
faunísticos avaliados.

10.5.1 Avifauna

Para o diagnóstico da avifauna da área, foram realizadas quatro campanhas
de campo para obtenção de dados in locu na AE, sendo duas campanhas na estação
seca (meses de julho e outubro) e duas na estação chuvosa (meses de março e
dezembro) do ano de 2019 (QUADRO 10.1). A somatória do esforço amostral de
campo foi de 32 dias, totalizando 256 horas de amostragens.
QUADRO 10.1 - PERÍODO DE ATIVIDADES DE CAMPO PARA AMOSTRAGEM DA AVIFAUNA
PERÍODO DE AMOSTRAGEM EFETIVA
Campanhas
Início
Término
1
24/03/2019
31/03/2019
2
18/07/2019
25/07/2019
3
11/10/2019
18/10/2019
4
11/12/2019
18/12/2019
Fonte: UFPR/ITTI (2019).

As amostragens contemplaram as diferentes fácies ambientais presentes na
AE, abrangendo o ambiente de vegetação arbórea composto por Floresta Estacional
Decidual Montana e Cerrado, campos de pastagens, sistemas aquáticos (rios e
lagoas) e afloramentos rochosos (lapiás).
Especial atenção foi dada para as amostragens nos ambientes de vegetação
arbórea. Para este ambiente um levantamento sistematizado da avifauna foi realizado,
escolhendo-se para tal um remanescente de floresta em uma área de tensão
ecológica contendo Floresta Estacional Decidual Montana e de Cerrado.
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Para a avifauna, este remanescente florestal presente dentro da área de estudo
se apresenta atualmente como um Corredor Ecológico, utilizado por diferentes
espécies de aves para o deslocamento entre outros fragmentos da região. Portanto,
este remanescente florestal tem importante papel no que diz respeito ao fluxo gênico
e dispersão de espécies florestais da ornitofauna local. Apesar de já se encontrar
seccionado pelo atual leito da rodovia (ainda não pavimentado) em uma faixa que tem
início nas coordenadas (UTM) de 504139.00 m E/8631866.00 m S e 509882.00 m
E/8631177.00 m S (aproximadamente 6,5 quilômetros de extensão), é um dos
maiores remanescentes de vegetação arbórea na área, apresentando características
fitofisionômicas similares a outros fragmentos da região.

FIGURA 10.4 - VEGETAÇÃO DE FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL MONTANA E DE
CERRADO EM DIFERENTES ESTÁGIOS DE SUCESSÃO PRESENTES AO LONGO DO
TRANSECTO IMPLANTADO NO MÓDULO DE AMOSTRAGENS

Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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Para diagnóstico da avifauna local foram utilizados os seguintes métodos:
I - Listas de pontos de escuta:
O método de pontos de escuta consistiu na marcação de pontos de
amostragens ao longo do transecto com distâncias de 500 metros entre si, resultando
em oito pontos, conforme apresentado no QUADRO 10.2. Em cada ponto foram feitas
amostragens por um tempo de 10 a 15 minutos, sendo as aves registradas em um
raio de aproximadamente 50 metros por ponto anotadas em caderneta de campo
(FIGURA 10.5) e posteriormente em planilhas eletrônicas dos Softwares Excel e
Word.

QUADRO 10.2 - NUMERAÇÃO DOS PONTOS DE ESCUTA E CORRESPONDENTES
COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO
Ponto de Escuta

Coordenada X (UTM)

Coordenada Y (UTM)

01

8629948.00 m S

509108.00 m E

02

8630334.00 m S

508973.00 m E

03

8630695.00 m S

509141.00 m E

04

8631076.00 m S

509308.00 m E

05

8631684.00 m S

509385.00 m E

06

8632040.00 m S

509578.00 m E

07

8632477.00 m S

509926.00 m E

08

8632748.00 m S

510230.00 m E

Fonte: UFPR/ITTI, 2019.
FIGURA 10.5 - ANOTAÇÃO DE ESPÉCIES EM PONTOS DE ESCUTA LOCALIZADOS NO
MÓDULO DE AMOSTRAGENS.

Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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II - Listas de Mackinnon
Este método foi inicialmente proposto por John MacKinnon no ano de 1991, e
posteriormente aperfeiçoado por outros pesquisadores (HERZOG et al., 2002, RIBON,
2010). O método consiste no deslocamento do observador de forma lenta e constante
ao longo do transecto demarcado (caminhada), anotando-se todas as espécies
constatadas por diferentes técnicas de registro. Cada lista continha 10 espécies, ou
seja, ao final uma nova lista era iniciada, o que resultou em várias listas ao longo do
período diário de amostragem. Para a adoção desse método, o transecto foi dividido
em quatro subtransectos (QUADRO 10.3), sendo esses percorridos diariamente em
um período de aproximadamente quatro horas.

QUADRO 10.3 - NUMERAÇÃO DOS SUBTRANSECTOS COM INDICAÇÃO DE COORDENADAS
(UTM) INICIAL E FINAL
Subtransecto
Coordenada X (UTM)
Coordenada Y (UTM)
01

8629652.16 m S e 508790.82 m E

8630404.00 m S e 508962.00 m E

02

8630404.00 m S e 508962.00 m E

8631184.00 m S e 509311.00 m E

03

8631353.00 m S e 509269.00 m E

8632247.00 m S e 509687.00 m E

04

8632247.00 m S e 509687.00 m E

8632787.00 m S e 510276.00 m E

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

III - Registros Ocasionais
Além dos métodos sistemáticos de listas de Pontos de Escuta e de MacKinnon
adotados para o registro de espécies do ambiente florestal, também foram feitas
anotações em outras fácies ambientais da área, sendo essas consideradas como
“Registros Ocasionais”. Esses registros foram de forma pontual e aleatória,
percorrendo-se espaços cobertos por campos (em sua maioria de pastagens) com
vegetação rasteira dominada por gramíneas, banhados, margens de lagoas e rios e
afloramentos rochosos (lapiás) (FIGURA 10.6).
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FIGURA 10.6 - AMBIENTES DE CAMPOS DE PASTAGENS, BANHADOS, AQUÁTICOS E
FORMAÇÕES ROCHOSAS (LÁPIAS) AMOSTRADOS NA ÁREA DE ESTUDO

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

A identificação das espécies se fez pelo emprego de técnicas tradicionais de
levantamento da avifauna, com base em:
I - Observação direta: através da identificação das espécies de acordo com suas
características morfológicas e comportamentais, utilizando-se binóculos Bushnell
7x35 como equipamento de auxílio na visualização (FIGURA 10.7). O emprego desse
instrumento óptico possibilitou a focalização e aproximação da imagem das aves sem
influenciar em seu comportamento. Muitas vezes, foram utilizados guias de campo
(livros) especializados (SIGRIST, 2009; GWYNNE et al., 2010; SIGRIST, 2013,
RIDGELY, 2015) para a correta identificação e confirmação das espécies.
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FIGURA 10.7 - REGISTRO DE AVES POR OBSERVAÇÃO DIRETA COM UTILIZAÇÃO DE
BINÓCULOS

Fonte: UFPR/ITTI (2019)

II - Reconhecimento auditivo: a identificação das espécies foi realizada por meio do
reconhecimento das manifestações sonoras produzidas pelas aves. Pelo fato da
maioria das espécies de aves emitir sons com frequência (vocalização), esta técnica
foi bastante útil para muitos registros durante as campanhas de campo.

Várias

espécies foram identificadas por meio dessa técnica, principalmente da ordem
passeriformes, as quais utilizam com frequência a vocalização para comunicação,
defesa territorial, reprodução e delação de predadores, entre outras. Muitas vezes as
vocalizações foram gravadas com o emprego de gravador digital (Tascam DR 100 Mk
III) e microfone direcional (Shotgan Yoga HT - 81) (FIGURA 10.8) para então serem
repetidas (play-back), visando a atração das aves para mais próximo e assim proceder
a identificação das espécies com mais segurança.
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FIGURA 10.8 - GRAVAÇÃO DE VOCALIZAÇÕES PARA ATRAÇÃO DAS AVES POR MEIO A
TÉCNICA DE PLAY-BACK

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

III - Capturas: a captura de aves foi realizada através do emprego de armadilhas do
tipo redes-de-neblina (mist nets), que foram armadas em trilhas abertas em quatro
pontos (parcelas) ao longo do transecto de 4 km plotado no módulo de amostragens
(FIGURA 10.9). Em cada ponto, um total de 28 redes foram armadas em linhas de
sentidos distintos para aumentar as chances de capturas. As redes foram abertas
durante o período da manhã entre as 5h:30 min e 11h:30 min, permanecendo abertas
por dois dias em cada ponto. Considerando os quatro pontos, o esforço de trabalho
de capturas foi de oito dias e de 48 horas para cada campanha de campo. O esforço
total para as quatro campanhas foi, portanto, de 32 dias e 192 horas.
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FIGURA 10.9 - MONTAGEM DE REDES-DE-NEBLINA (MIST NETS) NOS PONTOS DE
AMOSTRAGENS PARA CAPTURA DE AVES.

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

Todas as aves capturadas (FIGURA 10.10) foram identificadas até o nível de
espécies e em seguida marcadas com anilhas metálicas provenientes do Centro de
Estudos de Aves Silvestres (CEMAVE). Além da marcação, também foram obtidos
dados morfológicos através de biometria e análises visuais. Por fim, as aves foram
fotografadas com câmera fotográfica digital, e em seguida, soltas nos locais de
captura. As fotos foram compiladas em banco de imagens da avifauna local e regional,
estando essas imagens disponíveis para usos distintos, inclusive como material de
divulgação do estudo e ilustração de relatórios.
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FIGURA 10.10- EXEMPLO DE AVE CAPTURADA COM O EMPREGO DE REDES DE NEBLINA

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

IV - Vestígios: ninhos, penas, pegadas, regurgitos etc. (FIGURA 10.11), encontrados
no módulo de amostragens também serviram de elementos para registro de espécies
de aves, incluindo-se assim estas na lista elaborada para a área de estudo.

FIGURA 10.11 - EXEMPLOS DE VESTÍGIOS DE AVES (NINHO E PENAS) COLETADOS NO
MÓDULO DE AMOSTRAGENS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RESPECTIVAS ESPÉCIES

Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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10.5.2 Mamíferos terrestres
O levantamento de pequenos mamíferos terrestres foi centrado na técnica de
captura/recaptura

com

armadilhas. Assim,

todos os

indivíduos capturados

considerados adultos, fora do estágio reprodutivo e não estressados pelo manuseio
durante a captura receberam anilhas metálicas numeradas (“ear tags”) logo após
terem sido identificados, fotografados e medidos, sendo soltos imediatamente e
próximos ao local de captura.
A captura ocorreu através da combinação de armadilhas “live traps” (capturaviva), modelos Sherman e gaiola (Tomahawk) (FIGURA 10.12) e “pitfall traps”
(armadilhas-de-queda) (FIGURA 10.13). As armadilhas Sherman e gaiola foram
dispostas ao longo de duas linhas paralelas a trilha principal, com oito estações de
captura com duas armadilhas por estação (uma sob o solo e outra elevada) totalizando
16 armadilhas por linha e 32 por parcela.

FIGURA 10.12 - TIPOS DE ARMADILHAS “LIVE TRAP” (CAPTURA-VIVA) USADAS PARA O
INVENTÁRIO DE PEQUENOS MAMÍFEROS: GAIOLA (TOMAHAWK) A ESQUERDA SOB O SOLO
E SHERMAN A DIREITA E ELEVADA, FIXADA NO CIPÓ

Legenda: Parcela 2, fotos do dia 07/05/2019 e 26/01/2019, respectivamente
Fonte: UFPR/ITTI (2019).
FIGURA 10.13 – ARMADILHA DE QUEDA OU “PITFALL TRAP”

Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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O esforço amostral final, foi de 896 armadilhas/dia ou 224 armadilhas/dia por
parcela por campanha (TABELA 10.1). Como isca para essas armadilhas se usou uma
mistura de produtos de origem animal (sardinhas, mortadela, bacon) e vegetal (frutas,
raízes, bananas desidratadas) envoltas em fubá, que eram trocadas no meio da
amostragem do módulo ou de acordo com a necessidade. As armadilhas-de-queda
foram instaladas no padrão em “Y”, contendo quatro baldes de 60 litros cada, sendo
cinco “Ys” por parcela. O detalhamento dessa técnica pode ser acompanhado no
relatório da herpetofauna, haja vista o esforço de captura ter sido compartilhado. O
esforço total foi de 560 baldes/dia para o módulo e 140 baldes/dia por parcela por
campanha.
O esforço de amostragem em cada período hidrológico (seca e chuvosa) foi de
1792 armadilhas/dia e 1120 baldes/dia e o total geral nas quatro campanhas foi de
3584 armadilhas/dia e 2240 baldes/dia (TABELA 10.1).

TABELA 10.1 - SÍNTESE DO ESFORÇO AMOSTRAL PARA PEQUENOS MAMÍFEROS
TERRESTRES, POR PARCELA, CAMPANHA, PERÍODO HIDROLÓGICO E TOTAL
Esforço
Esforço
Esforço
Esforço
Parcela
1ª campanha
2ªcampanha
“live“live-traps”
“pitfalls”
“pitfalls”
traps”
25 a
1
224 d/a
140 d/b
3 a 9/05/2019
224 d/a
140 d/b
31/01/2019
2
224 d/a
140 d/b
224 d/a
140 d/b
3
224 d/a
140 d/b
224 d/a
140 d/b
4
224 d/a
140 d/b
224 d/a
140 d/b
total
7 dias
896 d/a
560 d/b
7 dias
896 d/a
560 d/b
3ª campanha
4ªcampanha
1
1 a 7/08/2019
224 d/a
140 d/b
17 a 23/11/2019 224 d/a
140 d/b
2
224 d/a
140 d/b
224 d/a
140 d/b
3
224 d/a
140 d/b
224 d/a
140 d/b
4
224 d/a
140 d/b
224 d/a
140 d/b
total
7 dias
896 d/a
560 d/b
7 dias
896 d/a
560 d/b
14 dias
total
14 dias (seco)
(chuvoso)
período
campanhas 2 e
1792 d/a
1120 d/b
1792 d/a
1120 d/b
campanhas 1 e
hidrológico
3
4
Total geral
28 dias
3584 d/a
2240 d/b
Legenda: a/d – armadilhas/dia; b/d - baldes/dia.
Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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A amostragem de médios e grandes mamíferos ocorreu através da
combinação de três técnicas complementares: a) “camera traps” (armadilhasfotográficas) ( FIGURA 10.14); b) busca ativa nos transectos principais (FIGURA
10.15) e áreas vizinhas ao módulo; c) entrevistas com moradores e conhecedores da
região. De forma a complementar as buscas ativas, foram instaladas parcelas de
pegadas de 1 m2 a cada 500 metros de trilha (FIGURA 10.16).

FIGURA 10.14 - ARMADILHA-FOTOGRÁFICA, “CAMERA TRAP

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

FIGURA 10.15 - TRANSECTO PRINCIPAL DA ÁREA DE ESTUDO ENTRE PARCELAS 1 E 2,
USADO PARA BUSCA ATIVA E MONTAGEM DAS PARCELAS DE PEGADAS.

Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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FIGURA 10.16 – PARCELA DE PEGADA NA ÁREA DE ESTUDO

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

Em cada uma das quatro parcelas foram instaladas duas “cameras trap”
(armadilhas-fotográficas), que permaneceram ativas por 14 dias consecutivos por
campanha, coincidindo, portanto, parcialmente com o trabalho com as armadilhas. O
esforço total foi de 112 câmeras/dia por campanha ou 448 câmeras/dias para as
quatro campanhas (TABELA 10.2).
A busca ativa consiste na procura por vestígios deixados pelos mamíferos
(pegadas, restos alimentares, fezes, tocas) e em fortuitas visualizações. Essa
atividade ocorreu em dois períodos do dia (matutino e vespertino) com uma duração
de duas horas de amostragem por módulo e período, totalizando sete horas de
amostragem por parcela e 28 horas por módulo e 56 horas para as quatro campanhas
(TABELA 10.2).
Os registros de pegadas e fezes foram identificados pelos biólogos
responsáveis com apoio em Becker.; Dalponte (1991), Oliveira.; Cassaro (1999) e
Chame (2003). Aqui também são considerados os registros realizados por outros
membros da equipe de fauna, com a devida identificação verificada. Sempre que as
buscas ativas ocorriam também eram vistoriadas as parcelas de pegadas. O número
de parcelas foi de oito, distantes a cada 500 metros entre sí, portanto um esforço de
56 parcelas/dia por campanha e 224 parcelas/dia considerando as quatro campanhas
(TABELA 10.2).
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TABELA 10.2 - SÍNTESE DO ESFORÇO AMOSTRAL PARA MÉDIOS E GRANDES MAMÍFEROS
TERRESTRES NA ÁREA DE ESTUDO E RESPECTIVAS PARCELAS.
Parcela

1ª campanha

Armadilhasfotográficas

Busca
ativa

Parcela de
pegadas

Entrevista

1

25/01 a
07/02/2019

28 arm/d

7h

70 parc/dia

qualitativo

28 arm/d
28 arm/d
28 arm/d
112 arm/d

7h
7h
7h
28 h

70 parc/dia
70 parc/dia
70 parc/dia
280 parc/dia

qualitativo
qualitativo
qualitativo
NA

28 arm/d

7h

70 parc/dia

qualitativo

28 arm/d
28 arm/d
28 arm/d
112 arm/d

7h
7h
7h
28 h

70 parc/dia
70 parc/dia
70 parc/dia
280 parc/dia

qualitativo
qualitativo
qualitativo
NA

28 arm/d

7h

70 parc/dia

qualitativo

28 arm/d
28 arm/d
28 arm/d
112 arm/d

7h
7h
7h
28 h

70 parc/dia
70 parc/dia
70 parc/dia
280 parc/dia

qualitativo
qualitativo
qualitativo
NA

14 dias

28 arm/d
28 arm/d
28 arm/d
28 arm/d
112 arm/d

7h
7h
7h
7h
28 h

70 parc/dia
70 parc/dia
70 parc/dia
70 parc/dia
280 parc/dia

qualitativo
qualitativo
qualitativo
qualitativo
NA

28 dias

224 arm/d

56 h

560 parc/dia

NA

28 dias

224 arm/d

56 h

560 parc/dia

NA

56 dias

448 arm/d

112 h

1120
par/dia

NA

2
3
4
total parcial
1
2
3
4
total parcial
1
2
3
4
total parcial
1
2
3
4
total parcial
total período
(chuvoso)
total período
(seco)
TOTAL GERAL

14 dias
2ª campanha
26/4 a
08/05/2019

14 dias
3ª campanha
21/07 a
03/08/2019

14 dias
4ª campanha
13 a 26/11/2019

Legenda: arm/d: armadilhas/dia; par/dia: parcelas/dia
Fonte: UFPR/ITTI (2019).

163

10.5.3 Herpetofauna

Para o diagnósticio da herpetofauna foram implantadas quatro parcelas de
amostragem, sendo cada parcela constituída por uma zona de armadilhas de
interceptação e queda - AIQ ("pitfall traps").
Adicionalmente, através da avaliação de imagens aéreas de alta resolução da
região, disponíveis no Google Earth (http://earth.google.com/) e, inspeção em campo,
foi possível observar a presença de um corpo d’água, potencialmente utilizado pelos
anfíbios como sítio para reprodução (i.e., lagoa natural), nas proximidades do módulo
(FIGURA 10.17). Este ambiente foi amostrado visual e auditivamente, com cálculo da
abundância dos indivíduos registrados. A localização geográfica deste corpo d’agua e
das parcelas de amostragem supracitadas é apresentada no QUADRO 10.4.
FIGURA 10.17 - CORPO D’ÁGUA AMOSTRADO DURANTE CAMPANHAS TRIMESTRAIS PARA O
SÍTIO 1 (LAGOA DO CEMITÉRIO), MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

QUADRO 10.4 - COORDENADAS GEOGRÁFICAS EM UTM (ZONA 23L) DAS PARCELAS DE
AMOSTRAGEM E CORPO D’ÁGUA (SÍTIO) AMOSTRADOS DURANTE O EIA/RIMA TRECHO KM
207 AO KM 212 EXTENSÃO DA BR 135, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO
MÓDULO

LONGITUDE

LATITUDE

Sítio (lagoa)

507325.49 m E

8630002.59 m S

Parcela 1

508997.00 m E

8629645.00 m S

Parcela 2

509157.00 m E

8630676.00 m

Parcela 3

509479.00 m E

8631746.00 m S

Parcela 4

510007.00 m E
Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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8632640.00 m S

As campanhas de amostragem foram trimestrais, visando a contemplação da
sazonalidade ao longo de um ciclo completo de um ano. As atividades in loco
compreenderam 7 (sete) dias de amostragem e as datas são apresentadas no
QUADRO 10.5.
QUADRO 10.5 - PERÍODO DE ATIVIDADES IN LOCO PARA AMOSTRAGEM DA HERPETOFAUNA,
DURANTE O EIA/RIMA TRECHO KM 207 KM AO KM 212, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.
MÓDULO
MÓDULO 1
MÓDULO 1
MÓDULO 1
MÓDULO 1

I.

PERÍODO DE AMOSTRAGEM EFETIVA
Início
Término
25/01/2019
31/01/2019
03/05/2019
09/05/2019
01/08/2019
07/08/2019
17/11/2019
23/11/2019
Fonte: UFPR/ITTI (2019).

Amostragem em sítio de reprodução

Este método consistiu em percorrer lentamente o perímetro do corpo d’água
(SIT1) presente nas proximidades do módulo amostral a fim de registrar todas as
espécies de anfíbios encontradas em atividade de vocalização e/ou forrageio, com
estimativa da abundância relativa quantificada, a partir da quantidade de vocalizações
e indivíduos visualizados (FIGURA 10.18).
FIGURA 10.18 - AMOSTRAGEM EM SÍTIO DE REPRODUÇÃO REALIZADA DURANTE 1º
CAMPANHA NA ESTAÇÃO CHUVOSA

Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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II.

Armadilhas de interceptação e queda

No Módulo de Amostragem de extensão de 4 km foram estabelecidas quatro
parcelas. Em cada uma destas parcelas, foi montada uma “zona de pitfalls”
(aramadilhas de interceptação e queda). Esta zona de pitfalls é constituída por 5 linhas
disposta em “Y”, equidistantes 30 metros entre sí. Cada linha desta é composta por
quatro baldes de 60 litros que ficam enterrados e interligados por uma cerca-guia de
lona plástica com 50 cm de altura, enterrada à aproximadamente 10 cm de
profundidade no solo. Todos os baldes foram furados para evitar o acúmulo de água
e morte dos espécimes, além de possuírem um anteparo de isopor para abrigo e
flutuação. Após o período de amostragens os baldes foram fechados e as cercas-guia
recolhidas, ou seja, a “zona de pitfalls” só permaneceu apta à captura durante o
período das atividades da campanha de amostragem (FIGURA 10.19).
FIGURA 10.19 - REVISÃO DAS ARMADILHAS DE INTERCEPTAÇÃO E QUEDA DURANTE 1º
CAMPANHA NA ESTAÇÃO CHUVOSA (ESQUERDA) E 3º CAMPANHA, NA ESTAÇÃO SECA.
(DIREITA)

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

III.

Busca ativa auditiva e visual

Em cada parcela de amostragem (quatro parcelas no total), uma linha central
de 250 metros foi estabelecida. Este método consistiu em percorrer a linha central das
parcelas de 250 m, sendo as mesmas subdivididas em 25 segmentos de 10 m,
registrando-se as vocalizações de anfíbios em cada segmento. Após a execução da
busca ativa auditiva na linha central de 250 metros, foi percorrida a zona lateral desta
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linha central (aproximadamente 20 metros para cada lado), registrando todos os
indivíduos avistados durante o percurso. A realização deste método ocorre por busca
ativa e intencional através de caminhadas lentas, durante as quais os ambientes são
explorados visualmente, havendo inspeção de tocas, formigueiros, cupinzeiros,
bromélias, serapilheira, locais abrigados sob pedras, troncos caídos, enquanto a
parcela é percorrida. Este método foi empregado no período diurno e noturno. Esse
método visa as amostragens de lagartos, serpentes e anuros que vivem entre o folhiço
na serapilheira e demais microhabitats (FIGURA 10.20).

FIGURA 10.20 - BUSCA ATIVA (AUDITIVA E VISUAL) REALIZADA DURANTE 1º CAMPANHA DE
AMOSTRAGEM, ESTAÇÃO CHUVOSA

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

10.6 ECOSSISTEMA AQUÁTICO

Para o levantamento de dados primários da biota aquática foram
contemplados dois rios que estão inseridos na Área de Estudo, a saber: rio Porto
Alegre e rio São Desidério. Para ambos os rios, os pontos amostrais foram definidos
100 m a montante e 100 m a jusante da interceptação da BR-135.
Os peixes e os macroinvertebrados bentônicos foram os grupos fauníticos
contemplados nos estudos realizados nos ecossistemas aquáticos selecionados. Este
diagnóstico tem como objetivo identificar a estrutura e a composição da ictiofauna e
da macrofauna bentônica, antes do início das obras de implantação do
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empreendimento e desta forma, fornecer informações que contribuam na mitigação
de impactos que por ventura possam ocorrer durante a execução as obras.
Além do diagnóstico da biodiversidade de peixes e de macroinvertebrados
bentônicos nos rios estudados, também foram aferidos os parâmetros físicos e
químicos da água no momento das amostragens.
A seguir serão apresentadas as características de cada um dos rios
amostrados bem como, os métodos aplicados nas amostragens da ictiofauna e da
macrofauna bentônica durante o período de estudo.

10.6.1 Rio Porto Alegre

O rio Porto Alegre, é interceptado pela rodovia BR-135 BA/MG no km
231,83.No local de coleta este rio possui aproximadamente 25 metros de largura e
sua vegetação marginal é preservada (FIGURA 10.21).
FIGURA 10.21 – RIO PORTO ALEGRE DURANTE O PERÍODO DE AMOSTRAGEM NA PRIMEIRA
CAMPANHA. A: MONTANTE; B: JUSANTE

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

10.6.2 Rio São Desidério

O rio São Desidério (FIGURA 10.22) é interceptado pela rodovia BR-135
BA/MG no segmento não implantado entre os km 207 a 212 no município de São
Desidério – BA, onde a largura do corpo hídrico é de 15 metros.
A água do rio São Desidério é utilizada para a dessedentação animal, irrigação
de pequenas propriedades, pecuária e agricultura de subsistência. A área apresenta-
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se antropizada com edificações espaçadas e manchas de vegetação em quase todo
segmento do rio.
FIGURA 10.22 – RIO SÃO DESIDÉRIO DURANTE A PRIMEIRA CAMPANHA AMOSTRAL. A:
MONTANTE, B: JUSANTE

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

10.6.3 Variáveis abióticas

Em cada ponto amostral, durante o período de coleta da ictiofauna (quatro
dias, pela manhã, tarde e noite) e em cada coleta de macroinvertebrados bentônicos
(quatro dias/ponto amostral), foram realizadas mensurações das variáveis abióticas:
temperatura (°C) e oxigênio dissolvido (mg/L), utilizando um oxímetro (YSI , 550A,
USA); pH, utilizando um pHmetro (Sensoglass, SP1400); condutividade elétrica (µs),
utilizando um condutivímetro (Starter 300C, Ohaus, Estados Unidos) e turbidez da
água (NTU), utilizando um turbidímetro (AT2K, Alfakit, Brasil) (FIGURA 10.23).
FIGURA 10.23 – MENSURAÇÃO DAS VARIÁVEIS ABIÓTICAS. A: TEMPERATURA (°C) E
OXIGÊNIO (MG/L); B: PH; C: CONDUTIVIDADE (µS); D: TURBIDEZ (NTU)

Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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10.6.4 Ictiofauna

As amostragens da ictiofauna também seguiram o preconizado na Instrução
Normativa nº13 de 2013 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA, 2013). As coletas tiveram duração efetiva de quatro dias
em cada ponto amostral. As artes de pesca e os procedimentos amostrais adotados
nos pontos de coleta foram os seguintes:


Tarrafas com malhas de 0,5 e 2,5 cm entre nós opostos e cerca de 9 m de
circunferência (FIGURA 10.24 A). Eram realizados cinco arremessos por
período do dia (manhã, tarde e noite) em cada ponto amostral, totalizando
15 lances diários;



Redes de arrasto com malha de 0,5 cm entre nós opostos e cerca de 5 m
de comprimento e 1,5 de largura (FIGURA 10.24 B). Eram realizados cinco
arrastos nos pontos em que as características do ambiente permitiam o uso
desta arte de pesca. Os arrastos foram realizados sempre no sentido
contrário à corrente, tendo duração de cinco minutos cada;



Peneira/puçá com malha de 0,5 cm (FIGURA 10.24 C), sendo esta passada
durante uma hora ou então 30 repetições nas margens do rio;



Jogos de redes de espera com malhas de 1,5 e 3,0 cm entre nós adjacentes,
com 10 m de comprimento e 2,0 m de altura (FIGURA 10.24 D). As redes
permaneceram na água durante o período de 12 horas em cada ponto
amostral. Os jogos de redes de espera eram revistados a cada duas horas.
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FIGURA 10.24 – ARTES DE PESCA UTILIZADAS PARA A COLETA DA MACROFAUNA. (A)
TARRAFA; (B) REDE DE ARRASTO; (C) PENEIRA/PUÇÁ E (D) REDE DE ESPERA

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

Os peixes capturados foram imediatamente identificados e foi realizada a
soltura dos mesmos no leito do rio, onde foram amostrados. Aqueles em que a
identificação não foi possível de ser realizada em campo, foram submetidos ao
processo de insensibilização através de secção medular e fixados em formol 10%. Em
seguida, foram acondicionados em sacos plásticos devidamente etiquetados,
armazenados em galões e encaminhados para processamento em laboratório
(FIGURA 10.25).
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FIGURA 10.25 – PROCEDIMENTOS PÓS-CAPTURA. (A) EXEMPLARES FOTOGRAFADOS; (B)
SOLTURA DOS EXEMPLARES IDENTIFICADOS; (C) EXEMPLARES ANESTESIADOS COM
BENZOCAÍNA; (D) FIXAÇÃO DOS EXEMPLARES COM FORMOL 10%

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

10.6.5 Macroinvertebrados bentônicos

A caracterização da macrofauna bentônica seguiu o preconizado pela IN nº
13/2013 (IBAMA, 2013) sendo que foi amostrado um ponto a jusante e um a montante
da localização do empreendimento em cada um dos cursos d’água selecionados para
realização do estudo. Assim como para a ictiofauna, as campanhas tiveram duração
efetiva de 4 dias por ponto amostral.
Ressalta-se que para tanto, as amostragens não se restringiram exatamente
a mesma localidade, uma vez que, após a perturbação da primeira amostragem a
bentofauna necessita de um tempo para se reestabelecer no local. Assim, para não
prejudicar as amostragens dos dias subsequentes, as demais amostras ocorreram
nas proximidades do ponto.
As amostragens foram realizadas em triplicatas com um amostrador do tipo
"kick" (malha de 0,5 cm), devido a peculiaridade do local que não permite a utilização
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do amostrador tipo “suber” (maior profundidade e velocidade da correnteza). A coleta
foi padronizada por área coberta de aproximadamente 1 m 2 (FIGURA 10.26).
Em campo os organismos foram fixados em formol 10%, acondicionados em
sacos plásticos e transportados para laboratório onde foram transferidos para
recipientes plásticos contendo álcool 70%. A identificação foi realizada sob
microscópio estereoscópico ao menor nível taxonômico possível, com o auxílio das
seguintes chaves de identificação: Pérez (1996); Merritt e Cummins (1996); Lopretto
e Tell (1995); Pes, Hamada e Nessimian (2005).
FIGURA 10.26 – AMOSTRAGEM DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS. (A) COLETA DO
MATERIAL EM ÁREA PADRONIZADA DE 1 M2; (B) MATERIAL COLETADO; (C) MATERIAL
ARMAZENADO EM FRASCO PLÁSTICO COM A PRESENÇA DE FORMOL 10%

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

10.6.6 Análise dos dados
Para todos os grupos faunísticas as espécies registradas foram avaliadas de
acordo com a amplitude de distribuição (endemismo) e frequência na amostragem
(raridade), destacando-se as ameaçadas de extinção. Os parâmetros de riqueza
(composição de espécies) e abundância absoluta (número de indivíduos capturados
por espécie) e relativa (contribuição de cada espécie para o total da amostra) foram
calculados. Em completmentação foram realizadas estimativas de riqueza de
173

espécies, mediante análise de rarefação e do estimador de riqueza Jackknife1, de
diversidade (Shannon, Equitabilidade) e de similaridade (Jaccard e Bray-Curtis).

10.7 RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO FAUNÍSTICO

A diversidade faunística registrada na área de estudo através do levantamento
de dados primários será apresentada por grupo faunístico.

10.7.1 Avifauna

Foram registradas pelos métodos aplicados nos trabalhos de campo um total
de 232 espécies pertencentes a 24 ordens e 49 famílias, sendo que Tyrannidae foi a
família mais representativa, com 23 espécies. Este resultado está ligado ao fato desta
ser a mais numerosa dentre as diferentes famílias de aves, assim como, apresentar
espécies de guildas tróficas variadas, o que permite ocupar ecossistemas com
disponibilidade alimentar distinta. Com relação à alimentação, os tiranídeos são
predominantemente insetívoros ou têm em pequenos frutos o principal componente
da dieta alimentar.
Outras famílias bem representativas foram: Thraupidae (17 espécies),
Trochilidade (15 espécies), Columbidade (10 espécies), Psittacidae, Furnariidae e
Rhynchocyclidae (todas com 9 espécies).
A maioria das espécies registradas têm nos remanescentes florestais seu
ambiente preferencial, sendo que muitas, mesmo vivendo nas florestas, são
generalistas, o que faz com que se desloquem para áreas de Cerrado mais ralo, ou
então, para áreas abertas (campos de pastagens) em busca de alimento, retornando
posteriormente para espaços com vegetação arbórea.
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FIGURA 10.27 - EXEMPLOS DE ESPÉCIES DE AVES CAPTURADAS

Legenda: (A) arapaçu-grande - Dendrocolapte latyrostris; (B) choca-do-planalto Thamnophilus
pelzelni – Fêmea; (C) surucuá-de-barriga-vermelha Trogon curucui – Fêmea; (D) chilu-chilu Nystalus
maculatus; (E) caburé-ferrugem Glaucidium brasilianum; (F) choro-boi Taraba major.
Fonte: UFPR/ITTI (2019).

TABELA 10.3 – LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES REGISTRADAS NA ÁREA DE ESTUDO
(continua)
ORDEM/FAMÍLIA

TAXON

NOME COMUM

Crypturellus tataupa

inhambu-chintã

Crypturellus parvirostris

inhambu-xororó

Crypturellus noctivagus zabele

jaó-do-sul

Nothura boraquira

codorna-do-nordeste

Rhynchotus rufescens

perdiz

TINAMIFORMES
Tinamidae

ANSERIFORMES
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TABELA 10.3 – LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES REGISTRADAS NA ÁREA DE ESTUDO
(continuação)
ORDEM/FAMÍLIA
TAXON
NOME COMUM
Amazonetta brasiliensis

Ananaí

Nomonyx dominicus

marreca-de-bico-roxo

Podilymbus podiceps

mergulhão-caaçador

Nannopterum brasilianus

biguá

Ardea alba

garça-branca-grande

Egretta thula

garça-branca-pequena

Bubulcus íbis

garça-vaqueira

Butorides striata

socozinho

Nycticorax nycticorax

socó-dorminhoco

Tigrisoma lineatum

socó-boi-ferrugem

Syrigma sibilatrix

maria-faceira

Pilherodius pileatus

garça-real

Phimosus infuscatus

tapicuru-de-cara-pelada

Coragyps atratus

urubu-de-cabeça-preta

Cathartes aura

urubu-de-cabeça-vermelha

Cathartes burrovianus

urubutinga

Rupornis magnirostris

gavião-carijo

Buteo nitidus

gavião-pedrêz

Buteo brachyurus

gavião-de-cauda-curta

Rosthramus sociabilis

gavião-caramujeiro

Ictinia plúmbea

gavião-sovi

Spizaetus ornatos

gavião-de-penacho

Aramides cajaneus

saracura-três-potes

Laterallus melanophaius

sanã-parda

Gallinula galeata

frango d’água

Charadriidae

Vanellus chilensis

quero-quero

Jacanidae

Jacana jacana

jaçanã

Patagioenas picazuro

asa-branca

Patagioenas cayennensis

pomba-galega

Zenaida auriculata

avoante

Anatidae
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
SULIFORMES
Phalacrocoracidae
PELECANIFORMES
Ardeidae

Threskiornitidae
CATHARTIFORMES
Cathartidae

ACCIPITRIFORMES
Accipitridae

GRUIFORMES
Rallidae

CHARADRIIFORMES

COLUMBIFORMES
Columbidae
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TABELA 10.3 – LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES REGISTRADAS NA ÁREA DE ESTUDO
(continuação)
ORDEM/FAMÍLIA
TAXON
NOME COMUM
Columbina talpacoti

rolinha paruru

Columbina squamata

fogo-apagou

Columbina picui

rolinha-picuí

Columbina minuta

rolinha-de-asa-canelada

Claravis pretiosa

pararu-azul

Columba livia

pombo

Leptotila verreauxi

juriti

Leptotila rufaxila

juriti-pupu

Piaya cayana

alma-de-gato

Crotophaga ani

anu-preto

Guira guira

anu-branco

Coccyzus euleri

papa-lagarta-de-euler

Tapera naevia

saci

Dromococcys phasianellus

peixe-frito-verdadeiro

Tytonidae

Tyto furcata

coruja-da-igreja

Strigidae

Athene cunicularia

coruja-buraqueira

Megascops choliba

corujinha-do-mato

Glaucidium brasilianum

caburé-ferrugem

Glaucidium minutissimus

caburé-miudinho

Nyctibius griseus

mãe-da-lua

Nyctidromus albicollis

curiango

Hydropsalis parvula

bacurau

Hydropsalis torquata

bacurau-tesoura

Hydropsalys maculicaudatus

bacurau-de-rabo-manchado

Lurocalis semitorquatus

tuju

Nannochordeiles pussilus

bacurauzinho

Antrostomus rufus

joão-corta-pau

Streptoprocne zonaris

taperuçu-de-coleira-branca

Chaetura meridionalis

andorinhão-do-temporal

Tachornis squamata

andorinhão-do-buriti

Phaethornis pretrei

rabo-branco-acanelado

Campylopterus longipennis

asa-de-sabre-cinza

CUCULIFORMES
Cuculidae

STRIGIFORMES

NYCTIBIIFORMES
Nyctibiidae
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae

APODIFORMES
Apodidae

Trochiliidae
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TABELA 10.3 – LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES REGISTRADAS NA ÁREA DE ESTUDO
(continuação)
ORDEM/FAMÍLIA
TAXON
NOME COMUM
Eupetomena macroura

beija-flor-tesoura

Colibri serrirostris

beija-flor-de-orelha-violeta

Chlorostilbon lucidus

besourinho-de-bico-vermelho

Anthracotorax nigricollis

beija-flor-de-veste-preta

Chrysolampis mosquitus

beija-flor-vermelho

Lophornis magnificus

topetinho-vermelho

Amazilia versicolor

beija-flor-de-banda-branca

Amazilia fimbriata

beija-flor-de-garganta-verde

Heliomaster squamosus

bico-reto-de-banda-branca

Calliphlox amethystina

estrelinha-ametista

Polytmus guainumbi

beija-flor-de-bico-curvo

Thalurania furcata

beija-flor-tesoura-verde

Heliactin bilophus

chifre-de-couro

Trogon curucui

surucuá-de-barriga-vermelha

Megaceryle torquata

martim-pescador-grande

Chloroceryle amazona

martim-pescador-verde

Chloroceryle americana

martim-pescador-pequeno

Baryphthengus ruficapillus

juruva

Galbulidae

Galbula ruficauda

ariramba-de-cauda-ruiva

Bucconidae

Nystalus maculatus

chilu-chilu

Nystalus chacuru

joão-bobo

Nonnula rubecula

macuru

Picumnus albosquamatus

pica-pau-anão-escamado

Colaptes melanochlorus

pica-pau-verde-barrado

Veniliornis passerinus

pica-pau-pequeno

Veniliornis mixtus

pica-pau-chorão

Piculus chrysochlorus

pica-pau-dourado-escuro

Celeus ochraceus

pica-pau-ocráceo

Dryocopus lineatus

pica-pau-de-banda-branca

Campephilus melanoleucus

pica-pau-de-topete-vermelho

Cariama cristata

siriema

TROGONIFORMES
Trogonidae
CORACIIFORMES
Alcedinidae

Momotidae
GALBULIFORMES

PICIFORMES
Picidae

CARIAMIFORMES
Cariamidae
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TABELA 10.3 – LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES REGISTRADAS NA ÁREA DE ESTUDO
(continuação)
ORDEM/FAMÍLIA
TAXON
NOME COMUM
FALCONIFORMES
Milvago chimachima

carrapateiro

Micrastur semitorquatus

falcão-relógio

Micrastur ruficollis

falcão-caburé

Caracara plancus

carcará

Falco sparverius

quiri-quiri

Herpetotheres cachinnans

acauã

Eupsittula aurea

periquito-rei

Eupsittula cactorum

periquito-da-caatinga

Forpus xanthopterygius

tuim-de-asa-azul

Primolius maracana

maracanã

Psittacara leucophthalmus

periquitão-maracanã

Aratinga auricapillus

jandaia-de-testa-vermelha

Brotogeris chiriri

periquito-de-encontro-amarelo

Diopsittaca nobilis

maracanã-pequena

Pionus maximiliani

maitaca-verde

Amazona aestiva

papagaio-verdadeiro

Taraba major

choro-boi

Thamnophilus pelzelni

choca-do-planalto

Thamnophilus torquatus

choca-de-asa-vermelha

Formicivora melanogaster

papa-formigas

Formicivora rufa

papa-formiga-vermelho

Herpsilochmus atricapillus

chorozinho-de-chapéu-preto

Herpsilochmus longirostris

chorozinho-de-bico-comprido

Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

Dendrocolaptes platyrostris

arapaçu-grande

Lepidocolaptes angustirostris

arapaçu-do-cerrado

Lepidocolaptes waglerii

arapaçu-de-wagler

Xiphocolaptes falcirostris franciscanus

arapaçu-do-nordeste

Xenopidae

Xenpos rutilans

bico-virado-carijó

Furnariidae

Furnarius leucopus

amassa-barro

Furnarius figulus

casaca-de-couro-da-lama

Furnarius rufus

joão-de-barro

Schoeniophylax phryganophilus

bichoita

Synallaxis frontalis

petrim

Synallaxis albescens

ui-pi

Falconidae

PSITTACIFORMES
Psittacidae

PASSERIFORMES
Thamnophilidae

Dendrocolaptidae
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TABELA 10.3 – LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES REGISTRADAS NA ÁREA DE ESTUDO
(continuação)
ORDEM/FAMÍLIA
TAXON
NOME COMUM
Certhiaxis cinnamomeus

currutié-do-banhado

Pseudoseisura cristata

casaca-de-couro

Clibanornis rectirostris

fura-barreira

Neopelma palescens

fruxu-do-cerradão

Antilophia galeata

soldadinho

Onychorhynchidae

Myiobius atricaudus

assanhadinho-de-cauda-preta

Tityridae

Tityra inquisitor

anambé-branco-de-bochecha-parda

Tityra cayana

anambé-branco-de-rabo-preto

Pachyramphus polychopterus

caneleiro-preto

Pachyramphus validus

caneleiro-de-chapeu-preto

Tolmomyias flaviventris

bico-chato-amarelo

Tolmomyias sulphurescens

bico-chato-de-orelha-preta

Hemitriccus striaticollis

sebinho-rajado-amarelo

Hemitriccus margaritaceiventer

sebinho-de-olho-de-ouro

Todirostrum cinereum

ferreirinho-relógio

Phylloscartes roquetei

cara-dourada

Poecilotriccus plumbeiceps

tororó

Leptopogon amaurocephalus

cabeçudo

Camptostoma obsoletum

risadinha

Myiopagis viridicata

guaracava-de-crista-alaranjada

Myiopagis caniceps

guaracava-cinzenta

Cnemotriccus fuscatus

guaracavuçu

Contopus cinerius

papa-moscas-cinzento

Euscarthmus meloryphus

mosqueteiro-castanho

Elaenia flavogaster

maria-é-dia

Elaenia spectabilis

guaracava-grande

Serpophaga subcristata

alegrinho

Serpophaga nigricans

joão-pobre

Serpophaga munda

alegrinho-de-barriga-branca

Phaeomyias murina

bentivizinho-carrapateiro

Lathrotriccus eulerii

enferrujado

Hirundinea ferruginea

birro

Machetornis rixosa

siriri-cavaleiro

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

Megarhynchus pitangua

neinei

Myiozetetes similis

bemtevizinho-de-penacho-vermelho

Myiodynastes maculatus

bem-te-vi-rajado

Empidonomus varius

peitica

Pipridae

Rhynchocyclidae

Tyrannidae
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TABELA 10.3 – LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES REGISTRADAS NA ÁREA DE ESTUDO
(continuação)
ORDEM/FAMÍLIA
TAXON
NOME COMUM
Griseotyrannus aurantioatrocristatus

peitica-de-chapéu-preto

Suiriri affinis

suiriri-cinza

Casiornis fuscus

caneleiro-enxofre

Knipolegus franciscanus

maria-preta-do-nordeste

Tyrannus savana

tesourinha

Tyrannus melancholicus

suiriri

Tyrannus albogularis

suiriri-de-garganta-branca

Sirystes sibilator

gritador

Myiarchus ferox

maria-cavaleira

Myiarchus tyrannulus

maria-cavaleira-de-asa-ferrugem

Fluvicola nengeta

lavadeira-mascarada

Fluvicola albiventer

lavadeira-de-cara-branca

Arundinicola Leucocephala

freirinha

Cyclarhris gujanensis

pitiguari

Vireo olivaceus

juruviara

Corvidae

Cyanocorax cyanopogon

gralha-cancã

Hirundinidae

Tachycineta albiventer

andorinha-do-rio

Stelgidopteryx ruficollis

andorinha-serradora

Riparia riparia

Andorinha-das-barreiras

Troglodytidae

Troglodytes musculus

curruira

Polioptilidae

Polioptila plumbea

balança-rabo-de-chapeú-preto

Polioptila dumicola

balança-rabo-de-mascara

Turdus rufiventris

sabiá-laranjeira

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

Turdus leucomelas

sabiá-barranqueiro

Turdus subalaris

sabiá-corrente

Turdus albicollis crotopezus

sabiá-coleira

Catharus fucescens

sabiá-americano

Mimidae

Mimus saturninus

sabiá-do-campo

Passerellidae

Zonotrichia capensis

tico-tico

Parulidae

Setophaga pityaiumi

mariquita

Basileuterus culicivorus

pula-pula

Myiotlhypis flaveola

canário-do-mato

Geothlypis aequinoctialis

pia-cobra

Icterus cayennensis

inhapim

Icterus jamacaii

sofrê

Molothrus bonariensis

vira-bosta

Gnorimopsar chopi

pássaro-preto

Vireonidae

Turdidae

Icteridae
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TABELA 10.3 – LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES REGISTRADAS NA ÁREA DE ESTUDO
(conclusão)
ORDEM/FAMÍLIA
TAXON
NOME COMUM
Chrysomus ruficapillus

Garibaldi

Sturnella superciliaris

polícia inglesa

Coereba flaveola

sebinho

Saltator similis

trinca-ferro-verdadeiro

Nemosia pileata

saíra-de-chapéu-preto

Tachyphonus rufus

pipíra-preta

Tangara sayaca

sanhaço

Tangara palmarum

sanhaço-do-coqueiro

Tangara cayana

saíra-de-gravata

Hemithraupis guira

saíra-de-papo-preto

Thlypopsis sordida

saí-canário

Schistochlamys ruficapillus

bico-de-veludo

Conirostrum speciosum

figuinha-de-rabo-castanho

Saltatricula atricollis

bico-de-pimenta

Volatinia jacarina

tiziu

Sporophila lineola

bigodinho

Sporophila nigricollis

papa-capim

Dacnis cayana

saí-azul

Coryphospingus pileatus

tico-tico-rei

Sicalis flaveola

canário-da-terra

Cardinalidae

Cyanoloxia brissonii

azulão

Fringillidae

Euphonia chlorotica

fi-fi-verdadeiro

Passeridae
Fonte: UFPR/ITTI (2019).

Passer domesticus

pardal

Thraupidae

10.7.1.1

Distribuição ambiental da avifauna

A comunidade avifaunística da área de influência do projeto é produto da
configuração ambiental dessa. As aves, portanto, habitam as diferentes fácies
ambientes presentes na área de acordo com sua preferência. A atual comunidade
avifaunística da área é predominantemente composta de espécies de hábitos mais
generalistas, ou seja, que podem ocupar ambientes distintos, sendo comuns de serem
constatadas em florestas de diferentes estágios sucessionais, assim como, em
vegetação de Cerrado mais aberto e até mesmo em alguns casos, em pastagens.
Espécies sinantrópicas que colonizaram espaços oriundos da intervenção humana
182

mais profunda na área também são representativas. Estas espécies ocupam áreas
que foram abandonadas por espécies mais especializadas quanto ao habitat,
especialmente de habitantes típicos de florestas mais conservadas.

10.7.1.2

Avifauna de ambiente florestal

No que pese as alterações que sofreram, os fragmentos de vegetação arbórea
encontrados na região ainda condicionam suporte de sobrevivência a várias espécies,
incluindo aves que vivem no estrato superior (copas) composto pelo dossel florestal,
citando como exemplos: gavião-de-penhacho (Spizaetus ornatus), maracanã
(Primolius maracanã), maitaca-verde (Pionus maximiliani), papagaio-verdadeiro
(Amazona aestiva), gritador (Sirystes sibilator) e o bagageiro (Phaeomyias murina).
Ocupando o estrato médio e muitas vezes também o superior das florestas,
são exemplos as seguintes espécies: caburé-ferrugem (Glaucidium brasilianum),
surucuá-de-barriga-vermelha (Trogon curucui), pica-pau-verde-barrado (Colaptes
melanochlorus), pica-pau-ocraceo (Celeus ochraceus), pica-pau-de-banda-branca
(Dryocopus lineatus), pica-pau-de-topete-vermelho (Campephilus melanoleucos),
falcão-caburé (Micrastur ruficollis), anambé-branco-de-rabo-preto (Tityra cayana),
caneleiro-preto

(Pachyramphus

polychopterus),

guaracava-de-crista-alaranjada

(Myiopagis viridicata), papa-moscas-cinzento (Contopus cinereus), mosqueteirocastanho Euscarthmus meloryphus, bem-te-vi-rajado Myiodynastes maculatus,
gralha-cancã (Cyanocorax cyanopogon), inhapim (Icterus cayennensis), trinca-ferroverdadeiro (Saltator similis), saíra-de-chapéu-preto (Nemosia pileata), saíra-de-papopreto (Hemithraupis guira) e saí-canário (Thlypopsis sórdida).
O estrato médio/inferior é habitado por várias espécies, sendo exemplos:
rabo-branco-acanelado

(Phaetornis

pretrei),

beija-flor-tesoura

(Eupetomena

macroura), beija-flor-de-veste-preta (Anthracotorax nigricollis), beija-flor-de-bico-curvo
(Polytmus guainumbi), juruva (Baryphthengus ruficapillus), choro-boi (Taraba major),
papa-formigas
platyrostris),

(Formicivora

melanogaster),

arapaçu-do-cerrado

arapaçu-grande

(Lepidocolaptes

(Dendrocolaptes

angustirostris),

enferrujado

(Lathrotriccus eulerii), sabiá-ferreiro (Turdus subalaris), sabiá-coleira (T. albicollis),
canário-do-mato (Myiothlypis flaveola), pipíra-preta (Tachyphonus rufus). Exemplos
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de espécies terrícolas típicas de florestas (primárias ou em diferentes estágios de
sucessão secundária) registradas na área são: jaó-do-sul (Crypturellus noctivagus
zabele), inhambu-chintã (C. tataupa), inhambu-xororó (C. parvirostris) e saracura-trêspotes (Aramides cajaneus).
Em áreas de transição entre as florestas e campos foram registradas espécies
generalistas, que tanto ocupam a borda florestal, como também, espaços abertos
tomados por pastagens. Entre outras são exemplos de espécies que habitam essas
transições as seguintes: fogo-apagou (Columbina squamata), saci (Tapera naevia),
curiango (Nyctidromus albicollis), bacurau-tesoura (Hydropsalis torquata), tuju
(Lurocalis semitorquatus), besourinho-de-bico-vermelho (Chlorostilbon lucidus),
carrapateiro (Milvago chimachima), amassa-barro (Furnarius leucopus), casaca-decouro-da-lama (Furnarius figulus), tico-tico (Zonotrichia capensis), sabiá-laranjeira
(Turdus rufiventris), curruira (Troglodytes musculus), pássaro-preto (Gnorimopsar
chopi) e azulão (Cyanoloxia brissonii).

10.7.1.3

Avifauna de áreas abertas (pastagens) e semi-abertas (campos sujos)

Das espécies de aves registradas nas pastagens, algumas são exclusivas de
áreas abertas e de campos de Cerrado mais abertos (Cerradinho), como é o caso de:
codorna-do-nordeste (Nothura boraquira), perdiz (Rhynchotus rufescens), corujaburaqueira

(Athene

cunicularia),

siriema

(Cariama

cristata),

siriri-cavaleiro

(Machetornis rixosa), polícia inglesa (Sturnella superciliaris), tiziu (Volatinia jacarina),
bigodinho (Sporophila lineola), papa-capim (Sporophila nigricollis) e canário-da-terra
(Sicalis flaveola). Outras são mais genéricas, habitando campos secos e áreas de
solos mais encharcados, citando como exemplo: quero-quero (Vanellus chilensis),
maria-faceira (Syrigma sibilatrix), tapicuru-de-cara-pelada (Phimosus infuscatus),
lavadeira-mascarada (Fluvicola nengeta) e garibaldi (Chrysomus ruficapillus).
Algumas apresentam alto grau de sinantropia, sendo assim, adaptam-se
facilmente a ambientes alterados ou degradados pela ação antrópica. Entre outras,
são espécies com esta particularidade registradas na área as seguintes: garçavaqueira, (Bubulcus íbis), avoante (Zenaida auriculata), rolinha-paruru (columbina
talpacoti), rolinha-picuí, (C. picui), carrapateiro (Milvago chimachima), joão-de-barro
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(Furnarius rufus) e vira-bosta (Molothrus bonariensis). Certas espécies, mesmo que
preferencialmente forrageiem áreas de campos em busca de alimento, também se
utilizam das bordas das florestas como locais de pouso ou para nidificação, como é o
caso de: quiri-quiri Falco sparverius, rolinha-asa-canela (Columbina minuta), anupreto (Crotophaga ani), anu-branco (Guira guira), coruja-da-igreja (Tyto furcata), mãeda-lua Nyctibius griseus, amassa-barro (Furnarius leucopus), casaca-de-couro-dalama (Furnarius figulus)e sabiá-do-campo (Mimus saturninus).

10.7.1.4

Avifauna de Ambientes Aquáticos

Os ambientes aquáticos correspondem às superfícies líquidas presentes na
área de influência, representados por sistemas hídricos de regime lótico (pequenos
rios) e de regime lêntico (águas paradas de lagos e açudes). Foram registradas
espécies que buscam alimento em lâminas de águas mais profundas, caso de:
mergulhão-caçador (Podilymbus podiceps) e biguá (Nannopterum brasilianus), assim
como, de espécies que forrageiam águas mais rasas, sendo essas: ananaí
Amazonetta brasiliensis, marreca-de-bico-roxo (Nomonyx dominicus) e frango d’água
(Gallinula galeata). Também foi registrada a presença de espécies que tem ligação
com espelhos de água, mas que buscam alimento na superfície e se utilizam das
margens florestadas ou abertas (ambiente ribeirinho) como área de vida. As espécies
com este comportamento são: socó-boi (Tigrisoma lineatum), socozinho (Butorides
striata), garça-branca-pequena (Egretta thula), jaçanã Jacana jacana, martimpescador-grande

(Megaceryle

torquata),

martim-pescador-verde

(Chloroceryle

amazona), martim-pescador-pequeno (C. americana), joão-pobre (Serpophaga
nigricans), freirinha (Arundinicola leucocephala) e andorinha-do-rio (Tachycineta
albiventer).

10.7.1.5

Avifauna de ambiente urbano

O ambiente urbano na área é representado pela expansão de habitações
humanas da cidade de São Desidério. Apresenta espécies que vivem em outros
ambientes, mas que se adaptaram ao ambiente de cidades, apresentando, portanto,
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alto grau de sinantropia. Entre outras, são espécies que foram registradas na área de
estudo as citadas a seguir: urubu-comum (Coragyps atratus), gavião-carijo (Rupornis
magnirostris), quero-quero (Vanellus chilensis), pombo (Columba lívia), joão-de-barro
(Furnarius rufus), bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), sabiá-laranjeira (Turdus
rufiventris) e curruíra (Troglodytes musculus).

10.7.1.6

Espécies de aves de maior relevância à conservação

De acordo com a literatura que trata de espécies ameaçadas em nível global
(IUCN, 2019), em nível nacional (MMA, 2014) e do estado da Bahia (SEMA, 2019),
ocorrem para a região espécies consideradas de maior relevância à conservação
devido ao status em relação à ameaça de extinção. Estas espécies são apresentadas
a seguir:
I - Jaó-do-sul (Crypturellus noctivagus zabelê): apresenta status de vulnerável (VU)
em nível nacional (MMA, 2014) e também para o estado da Bahia (SEMA, 2019). Além
disso, é considerado como quase ameaçado (NT) em nível global (IUCN, 2019).
II - Cara-dourada (Phylloscartes roquettei): apresenta status de em perigo (EN) em
nível nacional (MMA, 2014) e global (IUCN, 2019), assim como para o estado da Bahia
(SEMA, 2019).
III - Gavião-de-penacho (Spizaetus ornatus): citado como ameaçado com o status de
Em Perigo (EN) para o estado da Bahia (SEMA, 2019).
IV - Periquito-maracanã (Primolius maracanã): considerado como quase-ameaçado
(NT) em nível global (IUCN, 2019), nacional (MMA, 2014) e estadual (SEMA, 2019).
V - Periquito-rei (Eupsittula aurea): considerado como quase-ameaçado (NT) em nível
global (IUCN, 2019), nacional (MMA, 2014) e estadual (SEMA, 2019).
VI - Periquito-da-caatinga (Eupsittula cactorum): considerado como quase-ameaçado
(NT) em nível global (IUCN, 2019), nacional (MMA, 2014) e estadual (SEMA, 2019).
VII - Arapaçu-de-wagler (Lepidocolaptes wagleri): considerado como em perigo (EN)
em nível nacional (MMA, 2014)
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10.7.1.7

Espécies de aves endêmicas

O ambiente amostrado é uma área de tensão ecológica (ecótono) que guarda
características exclusivas (endemismos) de diferentes domínios biogeográficos.
Apontar as aves endêmicas em uma região de ecótono é uma tarefa complexa,
uma vez que neste ambiente existem representantes do Cerrado, da Caatinga e das
Florestas Tropicais Sazonalmente Secas (FTSS).
Destacamos como endemismos do Cerrado Saltatricula atricollis, Antilophia
galeata e Alipiopsitta xanthops; da Caatinga, Pseudoseisura cristata, Eupsittula
cactorum Anopetia gounellei e Icterus jamacaii; e das FTSS, Knipolegus franciscanus,
Xiphocolaptes falcirostris franciscanus e Phyloscartes roquettei.

10.7.1.8

Espécies de aves migratórias
As aves da região estudada, em geral, apresentam como resposta à

semiaridez o comportamento de movimentação sazonal para áreas de maior umidade
e oferta de recursos, estes movimentos podem variar demasiadamente em termos de
distância, com movimentação curta para grotões, beiras de rios e lagoas, até
movimentos migratórios regulares de longa-distância para outras regiões. Alguns
insetívoros realizam migrações para as regiões ao sul e leste do país, estando
conspicuamente ausentes ou pelo menos muito reduzidas durante a estação seca,
como foram os casos das espécies Camptostoma obsoletum, Euscarthmus
meloryphus, Tyrannus melancholicus, Suiriri suiriri, Turdus amaurochalinus. Turdus
amaurochalinus e Tersina viridis. Também foi ausente na estação seca a pomba
Zenaida auriculata, este é um animal granívoro que se desloca conforme a
disponibilidade de sementes de espécies de Cróton (Euphorbiaceae), seguindo o
padrão (irregular) das chuvas.
Outras aves migram anualmente de suas áreas de reprodução quando as
condições se apresentam desfavoráveis, estes animais buscam locais que propiciem
maior disponibilidade de alimento e habitat, para depois retornarem às suas áreas de
origem completando assim seu ciclo biológico, neste sentido anotamos as espécies
Tachycineta albiventer, Ictinia plúmbea, Chaetura meridionalis, Anthracothorax
nigricollis, Turdus subalaris, Vireo chivi e Myiodynastes maculatus.
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Alguns migrantes notáveis foram capturados durante as atividades de
campo e merecem destaque conforme segue.
Serpophaga munda (FIGURA 10.28 A) é um representante meridional e têm
seu maior gradiente populacional no sul da Argentina. Habita as regiões semiáridas e
montanhosas a leste dos andes, na estação não reprodutiva é encontrada no domínio
biogeográfico do Chaco e em áreas de campo aberto e pampas, incluindo áreas
agrícolas (FITZPATRICK, 2020). Sua zona de migração conhecida são as regiões
menos elevadas no Chaco e da Patagônia durante o inverno austral, já foi registrado
em regiões costeiras do sul do Brasil e no Uruguai. O registro deste animal para a
região em escrutínio é inusitado e configura-se como o primeiro registro documentado
da espécie para o estado da Bahia e para a região central do Brasil.
Catharus fuscecens (FIGURA 10.28 B) é representante da região circumpolar,
uma ave setentrional de ocorrência neártica que migra para fugir das condições
extremas do inverno canadense e norte americano. No Brasil é considerado um
visitante incomum, todavia, suspeita-se que sua abundância é mascarada pelo seu
comportamento críptico (COLLAR et al., 2020). Possui registros na Amazônia e na
América Central, normalmente entre setembro e outubro, sendo que já foi anotado no
Panamá no final de novembro (Op. citum). A maior parte dos registros do Brasil é
relacionada geograficamente com a formação geológica do Escudo da Guiana
(COLLAR et al., 2018). Já foi anotado nos estados de Mato Grosso, Pará e Amazonas,
sendo o registro em tela o primeiro para o estado da Bahia.
FIGURA 10.28 - AVES MIGRATÓRIAS REGISTRADAS PELA PRIMEIRA VEZ NO ESTADO DA
BAHIA
A) Serpophaga munda

B) Catharus fuscecens

Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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10.7.1.9

Espécie Espécies de Interesse Econômico e Cinegético (caça)

Certas espécies são potencialmente cinegéticas, ou seja, são caçadas pela
população regional para complemento alimentar ou mesmo por uma simples questão
cultural. As espécies de maior potencial cinegético registradas para a área são:
inhambu-chintã (Crypturellus tataupa), inhambu-xororó (C. parvirostris), jaó-do-sul
(Crypturellus noctivagus zabele), codorna-do-nordeste (Nothura boraquira), perdiz
(Rhynchotus rufescens), ananaí (Amazonetta brasiliensis), marreca-de-bico-roxo
(Nomonyx dominicus), frango d’água (Gallinula galeata), asa-branca (Patagioenas
picazuro), avoante (Zenaida auriculata), juriti-pupu (Leptotila rufaxilla) e juriti (L.
verreauxi).

10.7.1.10

Espécies de aves Exóticas e/ou potencialmente invasoras

Duas espécies exóticas se fazem presentes na área, sendo essas: pombo
(Columba livia) e pardal (Passer domesticus). Essas espécies estão mais confinadas
a ambientes urbanos, e sua presença na região tem a ver com a presença da cidade
de São Desidério. Devido a seu comportamento, nenhuma delas é considerada como
potencialmente invasora de ambientes naturais, não competindo assim com espécies
nativas.
10.7.1.11

Espécies de interesse médico e sanitário (risco epidemiológico)

Somente o pombo (Columba livia) é considerada como espécie de interesse
médico e sanitário, haja vista que pode ser transmissora de doenças de caráter
alérgico (zoonoses), fungos, bactérias, insetos e ácaros. Entre essas doenças que
pode transmitir se encontram a criptococose, histoplasmose, clamidiose, psitacocose,
salmonelose e gripe aviária, além de dermatites causadas por ácaros e piolhos.

10.7.2 Mamíferos terrestres

10.7.2.1

Pequenos mamíferos

O número de registros de pequenos mamíferos após um ano de amostragem
foi de 157 indivíduos e a riqueza obtida foi de 11 táxons. Foram identificadas nove
espécies, sendo três marsupiais: Didelphimorphia: Didelphidae: gambá-de-orelha-
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branca Didelphis albiventris (46 registros; 29,30% do total), cuíquinha Gracilinanus
agilis (19; 12,1%) e catita Monodelphis domestica (26; 16,56%), e seis roedores:
Rodentia: Caviidae: preá Cavia aperea (2; 1,27%), mocó Kerodon rupestris (4; 2,55%),
Echimyidae: rabudo Thrichomys apereoides (13; 8,28%), Cricetidae: Sigmodontinae:
rato-do-cerrado Calomys expulsus (1; 0,64%), rato-do-mato Oligoryzomys fornesi (22;
14,01%), rato-da-árvore Rhipidomys macrurus (24; 15,29) (FIGURA 10.29; FIGURA
10.30; FIGURA 10.31). Este resultado representa 41% da riqueza estimada para a
região e 7,96% da do Cerrado (MENDONÇA et al., 2018), o que enquadra este estudo
dentro do padrão comum de riqueza em inventários no Cerrado, que varia entre 2 e
10 espécies (MENDONÇA et al., 2018).
FIGURA 10.29 - ABUNDÂNCIA DE REGISTROS DE PEQUENOS MAMÍFEROS

Fonte: UFPR/ITTI (2019).
FIGURA 10.30 - ESPÉCIES DE PEQUENOS MAMÍFEROS CAPTURADAS NESTE INVENTÁRIO

Legenda: Cavia aperea, foto ilustrativa, s/d; Oligoryzomys fornesi, Parcela 2, 05/02/2019; Calomys
expulsus, foto ilustrativa, sem data.
Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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FIGURA 10.31 - DEMAIS ESPÉCIES DE PEQUENOS MAMÍFEROS CAPTURADAS NESTE
INVENTÁRIO

Legenda: D. albiventris, Parcela 2, 06/02/2019; G. microtarsus, Parcela 3, 04/02/2019; M. domestica,
Parcela 2, 27/01/2019; K. rupestris, foto ilustrativa, s/d; R. macrurus, Parcela 1, 29/01/2019; T.
apereoides, foto ilustrativa, sem data.
Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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10.7.2.1.1

Espécies de pequenos mamíferos endêmicos

Entre as nove espécies registradas, três (33,4%) atendem a esse critério, sendo
todos roedores: rato-do-cerrado (Calomys expulsus), mocó (Kerodon rupestris),
punaré (Thrichomys apereoides).

10.7.2.1.2

Espécies de pequeno mamíferos ameaçadas de extinção e raras

Entre as nove espécies registradas apenas uma, o mocó (Kerodon rupestris) é
ameaçado de extinção, sendo considerado vulnerável na lista brasileira (MMA, 2014;
ICMBio, 2018).
As demais espécies são comuns e abundantes em várias regiões do Brasil. A
classificação apresentada anteriormente diz respeito apenas a este inventário, sendo
que essas espécies não são naturalmente raras.

10.7.2.1.3

Espécies de pequenos mamíferos migratórias

Não foram encontradas espécies migratórias de pequenos mamíferos.

10.7.2.1.4

Espécies de pequenos mamíferos de interesse médico e sanitário (risco

epidemiológico)

Uma única espécie foi enquadrada neste grupo, o pequeno rato-do-mato
(Oligoryzomys fornesi). Os roedores Cricetidae são reservatórios naturais de várias
doenças, como hantaviroses e doença de Lyme.
10.7.2.2

Espécies de pequenos mamíferos de interesse econômico e cinegético

(caça)

Não foram encontradas espécies de valor econômico e cinegético entre os
pequenos mamíferos. Entretanto os relatos sobre o uso de Didelphis (saruê, gambás)
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e Kerodon (mocó) como alimento são comuns no nordeste brasileiro (FREITAS;
SILVA, 2005.; MENDONÇA et al., 2011.; VASCONCELOS NETO et al., 2012.;
BARBOSA et al., 2014).

10.7.2.2.1

Espécies de pequenos mamíferos exóticas e/ou potencialmente

invasoras

Não foram capturadas espécies exóticas ou invasoras da mastofauna sulamericana de pequenos mamíferos na área de estudo. Contudo, não se pode
descartar, a presença de roedores cosmopolitas na região, aqueles com caráter
doméstico ou sinantrópico, como os ratos domésticos, Mus musculus (camundongo),
Rattus rattus (rato-preto) e Rattus norvergicus (ratazana).

10.7.2.3

Mamíferos de médio e grande porte

Foram registradas 12 espécies em 24 registros de mamíferos de médio e
grande porte (). Entre as quais sete são carnívoros (três felídeos, dois canídeos, um
mustelídeo e um mefitídeo), três são primatas (um sagui, um bugio e um macacoprego), um cingulado (tatu-galinha) e um artiodáctilo (veado) (FIGURA 10.32
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FIGURA 10.32). Este resultado representa 30% da riqueza estimada para a
região e 22,64% do Cerrado (PAGLIA et al., 2012). Os resultados deixam esse estudo
fora do padrão comum de riqueza em inventários de médios e grande mamíferos no
Cerrado, que varia entre 15 e 27 espécies (LAURINDO et al., 2019). Contudo,
raramente os inventários no Cerrado amostram um único hábitat na sua área de
estudo, sendo este o caso aqui. A área de estudo mostra algumas variações de um
único habitat, a Floresta Estacional Decidual, que varia em acordo com o grau de
conservação local (parcelas). Não obstante, os médios e grandes mamíferos, ao
contrário da comunidade de pequenos mamíferos, ocupa de forma mais homogênea
a área amostrada.
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FIGURA 10.32 - ABUNDÂNCIA DE REGISTROS DE MÉDIOS E GRANDES MAMÍFEROS

Fonte: UFPR/ITTI (2019).
TABELA 10.4 - MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE REGISTRADOS NA ÁREA DE
ESTUDO
ORDEM
Familia
Nome cientifico
Nome comum
ARTIODACTYLA

Cervidae

Mazama guouazoubira

veado-catingueiro

Cerdocyon thous

cachorro-do-mato

Lycalopex vetulus

raposinha

Puma yagouaroundi

jaguarundi

Puma concolor

puma/onça-parda

Leopardus pardalis

jaguatirica

Conepatus semistriatus

jaritataca

Eira barbara

irara

Dasypodidae

Dasypus novemcinctus

tatu-galinha

Atelidae

Alouatta caraya

bugio

Callithrichidae

Callithrix penicillata

sagui-de-tufo-branco

Cebidae

Sapajus libidinosus

macaco-prego

Canidae

CARNIVORA

Felidae

Mephitidae
CINGULATA
PRIMATES
Fonte: UFPR/ITTI (2019).

O bugio Alouatta caraya foi a espécie com mais registros (n=4 registros; 33,33%
do total) (FIGURA 10.33); a seguir vieram o sagui Callithrix penicillata, o veadocatingueiro Mazama gouazoubira e o macaco-prego Sapajus libidinosus (FIGURA
10.33) com três registros cada. O puma (Puma concolor) e seu congenérico
jaguarundi (P. yagouaroundi), a irara (Eira barbara) e o cachorro-do-mato (Cerdocyon
thous) foram registrados por eventos únicos. Estes resultados indicam claramente que
as espécies herbívoras e frugívoras (n=4) são ainda frequentes na região, enquanto
os táxons carnívoros (n=6) já são menos frequentes, assim como as onívoras (n=2):
o cachorro-do-mato (C. Thous) e o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus).

195

FIGURA 10.33 - REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS ESPÉCIES DE MÉDIO E GRANDE MAMÍFEROS
MAIS ABUNDANTES NA ÁREA DE ESTUDO

Legenda: esquerda de cima para baixo: bugio Aloutta caraya (Lago Azul, 12/11/2019); veadocatingueiro Mazama americana (Parcela 2, 03/05/2019); raposinha Lycalopex vetulus (foto ilustrativa,
BA, 18/03/2019); direita de cima para baixo: sagui-de-tufo-preto Callithrix penicillata (foto ilustrativa,
BA, 17/03/2019); jaguatirica Leopardus pardalis (Parcela 4, 05/05/2019); macaco-prego Sapajus
libidiinosus (Parcela 1, 05/05/2019).
Fonte: UFPR/ITTI (2019).

O número de registros de abundância (n=24) não permitem avaliações mais
precisas sobre a mastofauna de médios e grandes mamíferos, como foi possível para
os pequenos mamíferos terrestres. Índices de diversidade e análises estatísticas
dependem de um mínimo de informações para que possam ser consideradas como
indicativas da realidade biológica local, e isto não foi alcançado. Como salientado
anteriormente cinco das 12 espécies foram observadas em uma ocasião, portanto,
41,7% da riqueza não tem potencial comparativo. Não obstantes algumas
considerações sobre a presença e ausência das espécies de médios e grandes
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mamíferos podem ser feitas em relação a sua presença nas campanhas, ocupação
das parcelas e período hidrológico.

10.7.2.3.1

Espécies de mamíferos de médio e grande porte endêmicas da região

de estudo

Foram registradas três espécies (25%) consideradas endêmicas, com
ocorrência no Cerrado e/ou para o Complexo Caatinga/Cerrado (GUTIÉRREZ.;
MARINHO-FILHO, 2017). São elas: o sagui (Callithrix penicillata), o macaco-prego
(Sapajus libidinosus) e um carnívoro, a raposinha (Lycalopex vetulus).

10.7.2.3.2

Espécies de mamíferos de médio e grande porte ameaçadas de extinção

e raras

Entre as 12 espécies registradas (TABELA 10.4),

cinco (41,7%) são

consideradas ameaçadas de extinção: duas na Bahia, a jaguatirica (Leopardus
pardalis) na categogia vulnerável, o bugio (Alouatta caraya) em perigo (EN) e três no
Brasil: o puma (Puma concolor), o jaguarundi (Puma yagouaroundi) e a raposinha
Lycalopex vetulus, todos categorizados como vulneráveis (). As demais oito espécies
são comuns e abundantes em várias regiões do Brasil.

10.7.2.3.3

Espécies de mamíferos de médio e grande porte migratórias

Não foram encontradas espécies migratórias de pequenos mamíferos.

10.7.2.3.4

Espécies de mamíferos de médio e grande porte de interesse médico e

sanitário (risco epidemiológico)

Os primatas (Alouatta, Sapajus, Callithrix) e o tatu-galinha (Dasypus) são
reservatórios naturais de algumas doenças que podem acometer diretamente o
homem.
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10.7.2.3.5

Espécies de mamíferos de médio e grande porte de interesse econômico

e cinegético (caça)

Em geral todas as espécies de médios e grandes mamíferos são objeto de caça
(FREITAS.; SILVA, 2005; MENDONÇA et al., 2011; VASCONCELOS NETO, et al.,
2012; BARBOSA et al., 2014). Porém, algumas apresentam um interesse especial,
seja pelo sabor da carne ou pela facilidade de encontrar. Na região do módulo São
Desidério duas espécies se destacam: o veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) e
o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus).
Não foram encontradas espécies de valor econômico e cinegético entre os
mamíferos de médio e grande porte.

10.7.2.3.6

Espécies de mamíferos de médio e grande porte Exóticas e/ou

potencialmente invasoras

Considerando-se a área amostrada não foram capturadas espécies exóticas ou
invasoras a mastofauna sul-americana de pequenos mamíferos.

10.7.3 Herpetofauna
Foram registrados 544 indivíduos de 36 espécies. Destas, 18 espécies são de
répteis (193 indivíduos), sendo duas espécies de anfisbenas, quatro espécies de
serpentes e 12 espécies de lagartos, pertencentes a 11 famílias: Amphisbaenidae (2
sp.); Colubridae (1 sp.); Dipsadidae (2spp.); Gekkonidae (1 sp.); Gymnophthalmidae
(2spp.); Iguanidae (1 sp.); Mabuyidae (2 spp.); Phyllodactylidae (1 spp.); Teiidae
(3spp.); Tropiduridae (2 sp.); Viperidae (1 sp.). Todos répteis registrados pertencem a
ordem Squamata.
Em relação aos anfíbios foram registrados 351 indivíduos de 18 espécies
pertencentes a seis famílias: Bufonidae (3 spp.); Hylidae (6 spp.); Leptodactylidae (6
spp.); Microhylidae (1 sp.); Phyllomedusidae (1sp.); Siphonopidae (1 sp.). Os anfíbios
registrados pertencem a duas ordens, a saber Anura (17 spp.) e Gymnophiona (1 sp.).
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TABELA 10.5 – LISTA DE ESPÉCIES DE HERPETOFAUNA REGISTRADA NA ÁREA DE ESTUDO
Grupo
Anfisbenas

Familia
Amphisbaenidae

Amphisbaena vermicularis
Enyalius bibronii

Gekkonidae

Hemidactylus mabouia

Mabuyidae

Répteis

Amphisbaena alba

Iguanidae

Gymnophthalmidae

Lagartos

Espécie

Phyllodactylidae

Colobosaura modesta
Micrablepharus maximiliani
Brasiliscincus heathi
Notomabuya frenata
Gymnodactylus amarali
Ameiva ameiva

Teiidae

Ameivula xacriaba
Salvator merianae

Tropiduridae
Colubridae
Serpentes

Dipsadidae
Viperidae

Tropidurus hispidus
Tropidurus torquatus
Tantilla melanocephala
Oxyrhopus trigeminus
Taeniophallus occipitalis
Bothrops moojeni
Rhinella jimi

Bufonidae

Rhinella inopina
Rhinella veredas
Boana crepitans
Dendropsophus melanargyreus

Hylidae

Dendropsophus minutus
Scinax fuscovarius
Scinax x-signatus
Trachycephalus mambaiensis

Anfibios Anura (Sapos, Rãs e Pererecas)

Leptodactylus chaquensis
Leptodactylus fuscus
Leptodactylidae

Leptodactylus mystaceus
Leptodactylus troglodytes
Physalaemus cicada
Physalaemus cuvieri

Phyllomedusidae

Pithecopus azureus

Microhylidae

Dermatonotus muelleri

Siphonopidae

Siphonops paulensis

Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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10.7.3.1.1

Espécies da herpetofauna endêmicas

Durante as campanhas de amostragem, dentre as espécies endêmicas para o
domínio do cerrado foram registradas: Ameivula xacriaba (tijubina); e, Gymnodactylus
amarali (bribinha). Já em relação aos anfíbios foram registradas as espécies de
Rhinella veredas (sapo-cururu) e Rhinellha inopina (sapo-cururu).

10.7.3.1.2

Espécies da herpetofauna ameaçadas

Nenhuma das espécies de anfíbios registradas ao longo das campanhas de
amostragens aparecem nas listagens de fauna ameaçada em âmbito nacional ou
regional (BA/MG).

10.7.3.1.3

Espécies da herpetofauna exóticas

Pode ser esperada a ocorrência de uma espécie exótica, a saber: lagartixa–
de–parede (Hemidactylus mabouia) que possui origem africana (CARRANZA.;
ARNOLD, 2006) e, está associada a ambientes periantrópicos, bastante comum em
áreas domiciliares urbanas e rurais. Esta espécie foi registrada na parcela 4 durante
a primeira campanha de monitoramento da herpetofauna.

10.7.3.1.4

Espécies da herpetofauna de interesse médico-veterinário

Em relação aos répteis passíveis de ocorrência para a área de estudo, cabe
destacar, as espécies de serpentes peçonhentas, a saber: Bothrops spp. (Jararacas),
Crotalus durissus (Cascavel), Micrurus spp. (Corais). Estas espécies possuem
interesse médico-veterinário por causarem acidentes ofídicos, tanto em humanos
quanto em animais. Neste sentido, representam um risco para população local,
principalmente em áreas rurais.
Adicionalmente, para região de estudo, sugere-se cautela também para com as
serpentes do gênero Philodryas spp. (e.g., cobra-cipó-verde, Philodryas olfersii; correcampo, Philodryas nattereri). Apesar de não serem registradas durante a campanha
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de monitoramento da herpetofauna, em entrevistas informais com moradores das
comunidades lindeiras, tais espécies são relativamente comuns de serem avistadas.
Espécies deste gênero, quando acuadas, apresentam grande agressividade e
extrema agilidade, podendo morder com facilidade e inocular grandes quantidades de
veneno (SAZIMA.; HADDAD, 1992). Ademais, existem registros de óbito decorrente
de acidente causado P. olfersii (SALOMÃO.; DI-BERNARDO, 1995).
Em relação aos anfíbios destacamos os membros da família Bufonidae (e.g.,
Rhinella spp.) como de interesse médico-veterinário, em especial pelo grande número
de acidentes com animais domésticos. Estes bufonídeos possuem um grande número
glândulas na pele que produzem muitas substâncias tóxicas (i.e., bufotoxina)
utilizadas como defesa contra seus predadores naturais.

10.7.3.1.5

Espécies da herpetofauna de interesse econômico ou cinegéticas

Das espécies com provável ocorrência para a área de estudo merecem
destaque: Boa constrictor (jibóia), Corallus hortulanus (cobra-veado), Epicrates assisi
(jibóia arco-íris da caatinga), Epicrates crassus (jibóia arco-íris), Salvator merianae
(teíu), Salvator duseni (teíu), Tupinambis quadrilineatus (teiú), Iguana iguana (iguana),
Caiman latirostris (jacaré-do-papo-amarelo), Paleosuchus palpebrosus (jacaré-coroa),
as quais constam na lista de anexos da CITES, uma vez que são frequentemente
alvos de tráfico ilegal, principalmente com o intuito de serem criados como “pets” (eg.,
Boa constrictor, Corallus hortulanus, Epicrates spp., Iguana iguana) e também podem
ser alvo de caça, devido à apreciação de sua carne (eg., Caiman crocodylus,
Paleosuchus palpebrosus, Salvator spp., Tupinambis quadrilineatus). Já em relação
aos anfíbios, das espécies com provável ocorrência para a região, as rãs:
Leptodactylus labyrinthicus (Jia), L. chaquensis (Jia) potencialmente podem ser alvo
de caça, devido à apreciação de sua carne.
Outras espécies que apresentam potencial econômico são as espécies de
jararacas (Bothrops spp.). O veneno dessas espécies tem sido utilizado como um
importante insumo para a indústria farmacêutica de produtos vasoconstritores e colas
cirúrgicas e, em função disso, serpentários e/ou criadouros vêm surgindo em diversas
regiões do Brasil.
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10.7.3.1.6

Espécies da herpetofauna de Interesse científico ou novos registros

Em relação a listagem das espécies de provável ocorrência obtida por meio dos
dados secundários, houve o acréscimo de 4 novas espécies para área de estudo e,
que correspondem a potenciais notas de ampliação de distribuição destes táxons, a
saber: Physalameus cicada, Rhinella jimi, Trachyceplahus mambaiensis e Enyalius
bibronii. Outro registro digno de nota corresponde a “Cecília” Siphonops paulensis.
Tais resultados evidenciam a importância dessa região como área prioritária para
futuros inventário e/ou trabalhos sistemáticos de médio a longo prazo.

10.7.4 Ictiofauna

As amostragens nos rios Porto Alegre e São Desidédrio resultaram na
identificação de 59 espécies de peixes, distribuídas em 16 diferentes famílias.
No rio Porto Alegre foram identificadas 41 espécies, pertencentes a 14
famílias, somando um total de 3902 indivíduos, (M=80%; J=19%). A família mais
abundante nas quatro campanhas foi Characidae, com 3021 indivíduos no total
(M=2478; J=543), representando 77% da amostra (FIGURA 10.34). As espécies desta
família apresentam ampla distribuição em riachos da região Neotropical (LOWEMCCONNELL, 1999; BUCKUP; MENEZES; GAZZI, 2007). São animais com
características que facilitam sua permanência em diferentes ambientes aquáticos,
principalmente porque apresentam hábitos alimentares carnívoros, piscívoros,
herbívoros, detritívoros e lepidófagos (BRITZKE, 2011).
A segunda família mais abundante foi Crenuchidae, com 225 indivíduos
(M=193; J=32) representando 6% do total amostrado nas campanhas (FIGURA
10.34). As espécies desta família são amplamente distribuídas pela região neotropical,
sendo encontradas na maioria das drenagens de água doce, em riachos com forte
correnteza (BUKUP, 1993). A família foi representada por duas espécies do gênero
Characidium, conhecido popularmente como Mocinha, caracterizado por apresentar
espécies de tamanho pequeno, raramente ultrapassando 15 cm (MELO, 2001).
Juntas, as outras 12 famílias registradas nas amostragens da ictiofauna
representaram 17% do total.
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FIGURA 10.34 – PROPORÇÃO DAS FAMÍLIAS DE PEIXES REGISTRADA NO RIO PORTO
ALEGRE

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

No rio São Desidério não foi possível empregar todas as artes de pesca em
todos os pontos amostrais devido à falta de profundidade necessária. Na porção
jusante, não foram realizados os métodos de Arrasto e Peneira/Puçá em nenhuma
das campanhas amostrais.
As amostragens nos pontos a montante (M) e jusante (J) resultaram na
identificação de 52 espécies, pertencentes a 15 famílias, perfazendo um total de 5595
exemplares (M=3515; J=2080).
A família mais abundante nas duas campanhas foi Characidae, com 3727
indivíduos no total (M=1981 e J=1746), representando 67% da amostra (FIGURA
10.35). As espécies desta família possuem características que facilitam sua
permanência em diferentes ambientes aquáticos, principalmente porque conseguem
explorar uma variedade de recursos alimentares, possuindo hábitos carnívoros,
piscívoros, herbívoros, detritívoros e lepidófagos (BRITZKE, 2011), apresentando
ampla distribuição em riachos da região Neotropical (LOWE-MCCONNELL, 1999;
BUCKUP; MENEZES; GAZZI, 2007).
O segundo grupo mais expressivo foi a família Heptapteridae, com 511
indivíduos (M=477; J=34) representando 9% do total. Sua principal característica é
habitar ambientes com detritos de vegetação, perto de margens do rio, além de ser
registrado em elevada abundância em outros rios da região (rio de Contas, rio de
Ondas, rio Grande) (SARMENTO-SOARES et al., 2016). Esta família é endêmica da
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região Neotropical e é composta principalmente por bagres de pequeno e médio porte,
sendo encontrada em ambientes de águas mais lóticas. Juntas, as outras 13 famílias
registradas nas amostragens da ictiofauna representaram 24% do total.

FIGURA 10.35 – PROPORÇÃO DAS FAMÍLIAS DE PEIXES REGISTRADA NO RIO SÃO
DESIDÉRIO.

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

Na TABELA 10.6 são apresentadas as espécies de peixes que foram
registradas em cada um dos rios estudados. Uma amostra da diversidade da
diversidade da ictiofauna pode ser visualizada na FIGURA 10.36 na FIGURA 10.37.
TABELA 10.6 – ESPÉCIES DE PEIXES REGISTRADAS NA ÁREA DE ESTUDO
(continua)
Família
Acestrorhynchidae

Espécie

Rio Porto Alegre Rio São Desidério

Acestrorhynchus cf. lacustris

x

x

Leporinus bahiensis

x

x

Leporinus reinhardti

x

x

Anostomidae
Leporinus taeniatus

x

Megaleporinus obtusidens

x

Auchenipteridae

Parauchenipterus galeatus

Callichthyidae

Hoplosternum littorale

Characidae

Astyanax bimaculatus
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x

x
x

x

x

TABELA 10.7 – ESPÉCIES DE PEIXES REGISTRADAS NA ÁREA DE ESTUDO
(continuação)
Família

Rio Porto
Alegre

Rio São
Desidério

Astyanax fasciatus

x

X

Astyanax sp. 1

x

x

Bryconops affinis

x

x

Compsura heterura

x

x

Hemigrammus marginatus

x

x

Knodus aff. moenkhausii

x

x

Moenkhausia costae

x

Moenkhausia sanctaefilomenae

x

Espécie

Orthospinus franciscensis

x

Phenacogaster franciscoensis

x

x

Piabina argentea

x

x

Serrapinnus heterodon

x

x

Serrapinnus sp.

x

x

Tetragonopterus chalceus

x

x

Astronotus crassipinnis

Cichlidae

x

x

Cichlasoma sanctifranciscense

x

x

Crenicichla lepidota

x

x

Crenicichla sp.

x

x

Geophagus brasiliensis

x

Characidium cf. fasciatum

x

Characidium sp.

x

x

Crenuchidae
Curimatella lepidura

x

Steindachnerina elegans

x

Curimatidae
Hoplerythrinus unitaeniatus

x

Hoplias intermedius

x

Gymnotus aff. carapo

x

Cetopsorhandia iheringi

x

x

Imparfinis borodini

x

xx

Imparfinis sp.

x

x

Erythrinidae
Gymnotidae

Heptapteridae

Pimelodella laurenti
Pimelodella sp.
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x

x
x

x

TABELA 10.7 – ESPÉCIES DE PEIXES REGISTRADAS NA ÁREA DE ESTUDO
(conclusão)
Família

Espécie
Rhamdia quelen

Rio Porto
Alegre

Rio São
Desidério

x

X

Loricariidae
Hisonotus cf. vespucii _ sp. 1

x

Hisonotus sp. 1

x

Hisonotus sp. 2

x

Hypostomus cf. garmani

x

x

Hypostomus francisci

x

Hypostomus sp. 1

x

Hypostomus sp. 2

x

x

Hypostomus sp. 3

x

Rineloricaria sp.

x

Prochilodontidae

Prochilodus costatus

x

Pseudopimelodidae

Pseudopimelodus charus

x

Metynnis maculatus

x

Myleus cf. micans

x

x

Serrasalmus cf. brandtii

x

x

Tometes cf. micans

x

x

Eigenmannia besouro

x

x

Sternopygus macrurus

x

x

Symbranchus sp.

x

x

Serrasalmidae

Sternopygidae
Synbranchidae
Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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FIGURA 10.36 – IMAGENS DE PEIXES AMOSTRADOS DURANTE AS QUATRO CAMPANHAS
REALIZADAS NO RIO PORTO ALEGRE

.
Legenda: (A) Acestrorhynchus Cf. lacustris; (B) Leporinus reinhardti; (C) Hypostomus Cf. garmani; (D)
Hoplias intermedius; (E) Tometes Cf. micans; (F) Geophagus brasiliensis.
Fonte: UFPR/ITTI (2019).
FIGURA 10.37-IMAGENS DE PEIXES AMOSTRADOS DURANTE AS QUATRO CAMPANHAS
REALIZADAS NO RIO SÃO DESIDÉRIO

Legenda: (A) Parauchenipterus galeatus; (B) Astronotus crassipinnis; (C) Moenkhausia
sanctaefilomenae; (D) Metynnis maculatus; (E) Crenicichla lepidota; (F) Orthospinus franciscensis.
Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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10.7.4.1

Espécies endêmicas

Em relação ao endemismo, no rio Porto Alegre, oito espécies amostradas são
consideradas endêmicas da bacia do rio São Francisco (Eigenmannia besouro,
Hypostomus cf. garmani, Leporinus bahiensis, Leporinus reinhardti, Phenacogaster
franciscoensis, Pseudopimeldous charus, Serrasalmus cf. brandtii e Tometes cf.
micans. Já aquelas espécies que têm algum tipo de interesse econômico são
utilizadas principalmente para aquarismo (n=22 espécies) ou então pesca (n=02
espécies).
No rio São Desidério, 13 espécies amostradas são consideradas endêmicas
da bacia do rio São Francisco (Curimatella lepidura, Eigenmannia besouro, Hisonotus
cf. vespucci_sp.1, Hypostomus cf. garmani, Hypostomus francisci, Leporinus
bahiensis, Leporinus reinhardti, Leporinus taeniatus, Orthospinus franciscoensis,
Phenacogaster franciscoensis, Serrasalmus cf. brandtii, Steindachnerina elegans e
Tometes cf. micans). Já aquelas espécies que têm algum tipo de interesse econômico
são utilizadas principalmente para aquarismo (n=30 espécies) ou então pesca (n=01
espécies)
Ao todo, foram amostradas três espécies consideradas indicadoras de
qualidade ambiental, ambas pertencentes ao gênero Hisonotus (Hisonotus cf.
vespucci sp. 1, Hisonotus sp. 1, Hisonotus sp. 2). De acordo com Castro (2012), este
grupo é considerado tolerante em ambientes com alta porcentagem de substrato fino
e pouca vegetação lenhosa, entretanto, Casatti et al. (2009) relatou que as espécies
desse gênero são consideradas intolerantes em ambientes alterados, principalmente
porque se alimentam de perifíton.

10.7.4.2

Espécies ameaçadas de extinção

Em ambos os rios não foram amostradas espécies consideradas ameaçadas
de extinção.
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10.7.5 Macroinvertebrados bentônicos

Foram identificados 13376 organismos da macrofauna bentônica. O rio Porto
Alegre contribuiu com 5465 indivíduos, sendo 3086 (56%) coletados no ponto a
montante da interceptação pela rodovia BR-135 BA/MG e 2379 (44%) no ponto a
jusante.
No rio São Desidério foram identificados 7911 indivíduos. Destes 3422 (43%)
foram coletados no ponto a montante e 4489 (57%) no ponto a jusante.
A macrofauna bentônica registrada nos rios Porto Alegre e São Desidério são
condizentes com o esperado para ambientes lóticos dulcícolas.
TABELA 10.7 – LISTA DE TÁXONS DA MACROFAUNA BENTÔNICA REGISTRADOS NOS RIOS
PORTO ALEGRE (PA) E SÃO DESIDÉRIO (SD)
(continua)
Ordem

Classe

Família

Gênero

PA

PLATYHELMINTHES

Turbellaria

Planariidae

Planaria

x

Curbiculidae

Corbicula

Hyriidae

Diplodon

SD
x
x

x

x

Bivalvia
Eupera

x

Sphaeriidae
Psidium
Ancylidae
MOLLUSCA

x

Biomphalaria

x
x

x

x

Planorbidae
Drepanotrema
Gastropoda

x

Hydrobiidae

Heleobia

x

x

Thiaridae

Melanoides

x

x

Physidae

Physa

x

x

Ampularidae

Pomacea

x

x

Hirudinea

Glossiphoniidae

-

x

x

Oligochaeta

-

-

x

x

Acari

Hydracarina

-

x

x

Araneae

-

-

x

x

Blattodea

-

-

x

Cymothoidae

-

x

Palaemonidae

Macrobrachium

ANNELIDA

ARTHROPODA

Crustacea
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x

x

TABELA 10.8 – LISTA DE TÁXONS DA MACROFAUNA BENTÔNICA REGISTRADOS NOS RIOS
PORTO ALEGRE (PA) E SÃO DESIDÉRIO (SD)
(continuação)
Ordem

Classe

Família

Gênero

Ostracoda

-

PA
x

SD
X
x

Dytiscidae

x

Gyrinidae
Hyphydrus

x

x

Haliplidae
Coleoptera
Elmidae

x

Heterelmis

x

Neoelmis

x

Macrelmis

x

x

x

Lampyridae

-

x

Staphilinidae

-

x

Ceratopogonidae

-

x

x

Chironomidae

-

x

x

Anopheles

x

Culex

x

Culicidae
x

Empididae

-

Muscidae

-

Simuliidae

Simulium

x

Stratiomydae

-

x

Tabanidae

-

x

Tipulidae

-

x

Baetis

x

x

Baetodes

x

x

Caenis

x

x

Leptohyphes

x

x

Thraulodes

x

x

Tricorythodes

x

x

Ambrysus

x

x

Limnocoris

x

x

x

x

Diptera
x
x

Baetidae
Caenidae
Ephemeroptera
Leptohyphidae
Leptophlebiidae
Limnocoridae
Belostomatidae
Hemiptera
Gerridae

Mesoveliidae
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Brachymetra

x

Neogerris

x
x

x

TABELA 10.8 – LISTA DE TÁXONS DA MACROFAUNA BENTÔNICA REGISTRADOS NOS RIOS
PORTO ALEGRE (PA) E SÃO DESIDÉRIO (SD)
(continuação)
Ordem

Classe

Família

Gênero

PA

SD
X

Nepidae
Notonectidae

Ranatra

x

x

Notonecta

x

x
x

Pleidae
Veliidae
Lepidoptera
Calopterigidae

Rhagovelia

x

x

Pyralidae

x

x

Heaterina

x

x

Acanthagrion

x

x

Argia

x

x

Coenagrionidae
Aeshnidae

Libelulidae
Odonata

Anax

x

Brechmorhoga

x

x

Diastatops

x

x

Dythemis

x

x

Elasmothemis

x

Erythrodiplax
Libellula

x
x

Orthemis

x
x

Cyanogomphus

x

Epigomphus

x

x

Phyllocycla

x

x

Phyllogomphoides

x

x

Progomphus

x

x

Anacroneuria

x

Chimarra

x

Philopotamus

x

Hydropsychidae

Helicopsyche

x

x

Hydropitilidae

-

x

x

Leptonema

x

x

Macronema

x

x

Smicridea

x

x

Glossossomatidae

Mortoniella

x

Leptoceridade

Nectopsyche

x

Gomphidae

Plecoptera
Philopotamidae

Trichoptera
Helichopsychidae
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x

TABELA 10.8 – LISTA DE TÁXONS DA MACROFAUNA BENTÔNICA REGISTRADOS NOS RIOS
PORTO ALEGRE (PA) E SÃO DESIDÉRIO (SD)
(conclusão)
Ordem

Classe

Família

Gênero

PA

Oecetis

x

X

Triplectides

x

x

-

x

x

Polycentropodidae

SD

Fonte: UFPR/ITTI (2019)

O resultado sobre a macrofauna bentônica amostrada nos rios Porto Alegre e
São Desidério foram utilizados para a avaliação da qualidade ambiental desses rios
através da aplicação do índice biótico BMWP’ (Biologial Monitoring Work Party).
Conforme o resultado do cálulo do BMWP’ qualidade ambiental o rio Porto
Alegre foi classificada como “Ótima” na primeira campanha (jan/2019) em ambos os
pontos amostrais (montante e jusante) e também no ponto a jusante na quarta
campanha (out/2019), e classificou como “Boa” nas demais campanhas, em ambos
os pontos amostrais conforme demonstrado na FIGURA 10.38.
FIGURA 10.38 – GRÁFICO APRESENTANDO OS VALORES ENCONTRADO PARA O ÍNDICE
BMWP’ POR PONTO AMOSTRAL POR CAMPANHA AMOSTRADA NO RIO PORTO ALEGRE.

Fonte: UFPR/ITTI (2019.)

Para o rio São Desidério, os resultados obtidos no cálculo do BMWP’ refletiram
as alterações ocasionadas por atividades antrópicas que o rio sofre, e classificaram a
qualidade da água como “Duvidosa” nos pontos montante e jusante na primeira
campanha (jan/2019). Na segunda campanha (abr./2019) a qualidade da água variou
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entre a classificação como “Ótima” no ponto montante, e “Duvidosa” no ponto a
jusante, na terceira campanha (jul./2019) o ponto a montante foi classificado como
“Aceitável” e no ponto a jusante como “Boa”, na quarta campanha (out/2019), no
ponto a montante, recebeu a classificação “Boa”, e no ponto a jusante da obra obteve
a maior pontuação de todas as campanhas, recebendo a classificação “Ótima”
(FIGURA 10.39).
FIGURA 10.39 – GRÁFICO APRESENTANDO OS VALORES PARA O ÍNDICE BMWP’ POR PONTO
AMOSTRAL EM CADA CAMPANHA NO RIO SÃO DESIDÉRIO

Fonte: UFPR/ITTI (2019.)

O índice BMWP” sugere alteração na qualidade ambiental do rio São Desidério
que, conforme constatado durante as campanhas de amostragem, é utilizado para
lavagem de carros e animais domésticos (FIGURA 10.40), também existem trechos
com alteração significativa na vegetação ciliar e ausência de serviço de saneamento
básico da região.
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FIGURA 10.40- REGISTRO FOTOGRÁFICO DO USO DAS ÁGUAS DO RIO SÃO DESIDÉRIO.
DURANTE AMOSTRAGENS DA ICTIOFAUNA E MACROFAUNA BENTÔNICOS

Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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10.8 FLORA

O Cerrado é um dos biomas mais heterogêneos do Brasil, pois sua expressiva
extensão territorial ao longo do país possibilita a existência de diferentes tipos de
relevo, solo e clima, os quais têm influência direta na diversidade biológica verificada
neste domínio (FELFILI et al., 2005; MARTHA JÚNIOR, 2008).
Como reflexo da heterogeneidade, a vegetação que compõe o Cerrado é
formada por um mosaico de fitofisionomias que variam entre formações campestres,
savânicas e florestais (EITEN, 1972). A presença das florestas estacionais neste
Bioma é resultante do processo dinâmico de expansão e retração da vegetação de
áreas adjuntas da Amazônia, Mata Atlântica e Caatinga, provocado pelas alterações
climáticas ocorridas no passado (AGUIAR et al., 2004).
As

florestas

estacionais

são

denominadas

como

tal

por

estarem

condicionadas à sazonalidade climática, sendo caracterizadas por diferentes níveis
de caducifólia durante a estação seca (IBGE, 1992).
O levantamento da composição florística resultou no computo de 37 famílias
botânicas, distribuídas em 106 espécies vegetais (TABELA 10.8). Ressalta-se que tal
conjunto vegetal foi resultante do inventário florestal executado na área e de espécies
reconhecidas e representativas na paisagem, visando representar espécies do dossel,
estrato intermediário e sub-bosque. É importante destacar que a composição florística
geral contempla espécies da fitofisionomia Savana Arborizada e Floresta Estacional
Decidual, bem como, espécies comuns às duas fitofisionomias.
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TABELA 10.8 - COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA
Família

(continua)
Hábito

Nome Científico

Nome Popular

Anacardium humile A.St.-Hil.

Cajueiro

Arv

Anacardium occidentale L.

Cajueiro

Arv

Astronium fraxinifolium Schott

Gonçalo

Arv

Myracrodruon urundeuva Allemão

Aroeira

Arv

Annona coriacea Mart.

Marolo

Arv/Arb

Annona leptopetala (R.E.Fr.) H.Rainer

Bananinha

Arv/Arb

Aspidosperma macrocarpon Mart. & Zucc.

Veludo

Arv

Aspidosperma subincanum Mart.

Pereiro

Arv

Aspidosperma tomentosum Mart. & Zucc.

Pereiro-branco

Arv

Araliaceae

Aralia warmingiana (Marchal) J.Wen

Maria-mole

Arv

Arecaceae

Allagoptera sp.

Coquinho

Pal

Falso-ipê

Arv/Arb

Pau-d'arco-rosa

Arv

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos

Ipê-amarelo

Arv

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose

Pau-d'arco

Arv

Caraíba

Arv

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl.

Ipê-felpudo

Arv

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng.

Algodão

Arv/Arb

Cordia glabrata (Mart.) A.DC.

Marvão

Arv/Arb

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.

Freijó

Arv

Bromeliaceae

Encholirium fragae Forzza

Bromélia

Erv

Burseraceae

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett

Cambão

Arv/Arb

Cereus jamacaru DC.

Mandacaru

Suc

Melocactus sp.

Coroa-de-frade

Suc

Pilosocereus pachycladus F.Ritter

Facheiro

Suc

Calophyllaceae

Kielmeyera lathrophyton Saddi

Pau-santo

Arv/Arb

Cannabaceae

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

Joá

Arv/Arb

Capparaceae

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl

Feijão-bravo

Arb

Caryocaraceae

Caryocar brasiliense Cambess.

Pequi

Arv

Combretum leprosum Mart.

Vaqueteira

Arv/Arb/Lia

Terminalia argentea Mart. & Zucc.

Capitão

Arv/Arb

Anacardiaceae

Annonaceae

Apocynaceae

Fridericia bahiensis (Schauer ex. DC.)
L.G.Lohmann
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.)
Mattos
Bignoniaceae

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. &
Hook.f. ex S.Moore

Bixaceae
Boraginaceae

Cactaceae

Combretaceae
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TABELA 10.9 - COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA
Família

Nome Científico
Terminalia fagifolia Mart.

Convolvulaceae

Ipomoea bahiensis Willd. ex Roem. &
Schult.

Nome Popular
Orelha-decachorro

(continuação)
Hábito
Arv

Jitirana

Lia

Dilleniaceae

Curatella americana L.

Lixeira

Arv/Arb

Erythroxylaceae

Erythroxylum caatingae Plowman

Guaretá

Arv/Arb

Cnidoscolus urens (L.) Arthur

Cansanção

Arb/Sub

Croton jacobinensis Baill.

Marmeleiro

Arb/Sub

Maprounea guianensis Aubl.

Cascudinho

Arv

Sapium glandulosum (L.) Morong

Leiteira

Arv/Arb

Euphorbiaceae

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart
Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.)

macaco

Arv

Angico

Arv

Bauhinia cheilantha (Bong.)Steud.

Pata-de-vaca

Arv/Arb

Bauhinia pulchella Benth.

Mororó

Arv/Arb

Bowdichia virgilioides Kunth.

Sucupira-preta

Arv/Arb

Calliandra harrisii (Lindl.) Benth.

Caliandra

Arb

Copaifera langsdorffii Desf.

Pau-de-óleo

Arv

Dalbergia sp.

Rabo-de-guariba

Arv/Arb

Dimorphandra gardneriana Tul.

Faveira

Arv

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong

Tamboril

Arv

Enterolobium gummiferum (Mart.)

Orelha-de-

J.F.Macbr.

macaco

Fabaceae 1

Araruta

Arv/Arb

Holocalyx balansae Micheli

Alecrim-da-mata

Arv

Hymenaea courbaril L.

Jatobá-da-mata

Arv

Altschul

Fabaceae

Escorrega-

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne

Jatobá-docerrado

Arv

Arv

Lonchocarpus sp.

Feijão-cru

Arv/Arb

Luetzelburgia auriculata (Allemao) Ducke

Pau-mocó

Arv

Machaerium acutifolium Vogel
Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.
Machaerium opacum Vogel
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Jacarandá-damata
Bico-de-pato
Jacarandá-docerrado

Arv
Arv
Arv

TABELA 10.9 - COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA
Nome Científico

Nome Popular

(continuação)
Hábito

Machaerium stipitatum Vogel

Sapuva

Arv

Mimosa arenosa (Willd.) Poir.

Jurema-branca

Arb/Arv

Platymiscium floribundum Vogel

Macacaúba

Arv

Pterodon emarginatus Vogel

Sucupira-branca

Arv

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose

Periquiteira

Arb/Arv

Senna sp.

Senna

Arv/Arb

Pau-fava

Arv/Arb

São-joão

Arv

Quebra-faca

Arv/Arb

Sweetia fruticosa Spreng.

Pau-amarelo

Arv/Arb

Tachigali vulgaris L.G.Silva & H.C.Lima

Carvoeiro

Arv

Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke

Amargosa

Arv

Lamiaceae

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss.

Lixa

Arv/Arb

Lythraceae

Lafoensia pacari A.St.-Hil.

Pacari

Arv

Malpighiaceae

Byrsonima ligustrifolia A.Juss.

Murici-vermelho

Arv

Cavanillesia umbellata Ruiz & Pav.

Barriguda

Arv

Guazuma ulmifolia Lam.

Mutambo

Arv

Helicteres brevispira A.St.-Hil.

Saca-rolhas

Arv/Arb

Luehea grandiflora Mart. & Zucc.

Açoita-cavalo

Arv

Embiruçú

Arv

Pterygota brasiliensis Allemão

Pau-rei

Arv

Sterculia striata A.St.-Hil. & Naudin

Chichá

Arv

Mouriri pusa Gardner

Pulçá

Arv/Arb

Brosimum gaudichaudii Trécul

Mama-cadela

Arv/Arb

Ficus sp.

Figueira

Arv

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.

Moreira

Arv/Arb

Família

Senna macranthera (DC. ex Collad.)
H.S.Irwin & Barneby
Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin &
Barneby
Senna trachypus (Benth.) H.S.Irwin &
Barneby

Malvaceae

Pseudobombax tomentosum (Mart.)
A.Robyns

Melastomataceae

Moraceae
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TABELA 10.9 - COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA
Família

Nome Científico

Nome Popular

Eugenia dysenterica (Mart.) DC.

Cagaita

Eugenia sp.1
Myrtaceae

Nyctaginaceae

Opiliaceae

Goiaba-docerrado

(conclusão)
Hábito
Arv/Arb

Arv/Arb

Eugenia sp.2

Murta

Arv/Arb

Psidium myrsinites DC.

Araçá

Arv/Arb

Bougainvillea glabra Choisy

Buganvila

Arv/Arb/Lia

Pau-marfim

Arv

Pariparoba

Arb

Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. &
Hook.f

Piperaceae

Piper amalago L.

Poaceae

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Capim-pé-degalinha

Erv

Cordiera macrophylla (K.Schum.) Kuntze

Caferana

Arv/Arb

Randia armata (Sw.) DC.

Espinho-agulha

Arv/Arb/Lia

Casearia sylvestris Sw.

Pau-lagarto

Allophylus sp.

Fruta-de-pomba

Arv/Arb

Diatenopteryx sp.

Maria-preta

Arv/Arb

Dilodendron bipinnatum Radlk.

Tingui-mole

Arv

Magonia pubescens A.St.-Hil.

Tingui

Arv

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.

Grão-de-galo

Arv/Arb

Pouteria sp.

Abiurana

Arv/Arb

Simarouba versicolor A.St.-Hil.

Mata-cachorro

Arv

Callisthene fasciculata Mart.

Tapicuru

Arv

Qualea grandiflora Mart.

Pau-terra

Arv/Arb

Qualea parviflora Mart.

Pau-terrinha

Arv/Arb

Rubiaceae

Salicaceae

Sapindaceae

Arv/Arb/Su
b

Sapotaceae

Simaroubaceae

Vochysiaceae

Legenda: Forma de Vida: Arv: Árvore; Arb: Arbusto; Sub: Subarbusto; Erv: Erva; Li: Liana; Suc:
Suculenta; Pal: Palmeira.
Fonte: UFPR/ITTI (2019.)
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No presente trecho da rodovia verificou-se duas principais paisagens
vegetacionais: uma área savânica estabelecida em região planáltica constituída
principalmente por árvores de pequeno porte, com grande incidência de
arbustos/subarbustos e uma área florestal decidual estabelecida em relevo
acidentado, geralmente associada a afloramentos rochosos de calcário (FIGURA
10.41 e FIGURA 10.42).
FIGURA 10.41 - ÁREA DE SAVANA ARBORIZADA

Fonte: UFPR/ITTI (2019.)

FIGURA 10.42 - ÁREA DE FLORESTA DECIDUAL EM AFLORAMENTO ROCHOSO

Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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A Savana Arborizada (Cerrado Sentido Restrito) caracterizou-se pela presença
de árvores baixas com fustes irregulares, casca espessa e com grande incidência das
espécies Eugenia dysenterica (Cagaita), Terminalia fagifolia (Orelha-de-cachorro),
Qualea grandiflora (Pau-terra) e Machaerium opacum (Jacarandá-do-cerrado), no
estrato arbóreo (FIGURA 10.43 e FIGURA 10.44).
FIGURA 10.43 - INDIVÍDUO DE EUGENIA DYSENTERICA (CAGAITA)

Fonte: UFPR/ITTI (2019.)
FIGURA 10.44 - INDIVÍDUO DE MACHAERIUM OPACUM (JACARANDÁ-DO-CERRADO).

Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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O estrato arbustivo e subarbustivo caracterizou-se pela alta presença da
espécie Combretum leprosum (Vaqueteira) em conjunto com Bauhinia pulchella
(Mororó) e Mimosa arenosa (Jurema). Além das espécies supracitadas que
compuseram de forma evidente o estrato, ressalta-se a incidência de outras espécies
características como: Anacardium humile (Cajueiro), Calliandra harrisii (Caliandra),
Senna trachypus (Quebra-faca) e Cochlospermum vitifolium (Algodão) (FIGURA 10.45
e FIGURA 10.46).
FIGURA 10.45 - INDIVÍDUO DE COMBRETUM LEPROSUM (VAQUETEIRA)

Fonte: UFPR/ITTI (2019.)

FIGURA 10.46 - INDIVÍDUO DE CALLIANDRA HARRISII (CALIANDRA).

Fonte: UFPR/ITTI (2019.)
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No estrato herbáceo verificou-se a grande incidência da espécie exótica de
capim Eleusine indica (Capim-pé-de-galinha), resultante do intenso grau de
antropização das áreas vegetadas dentro da faixa de domínio, bem como, nas bordas
dos fragmentos foi constatada a presença em abundância da espécie nativa de
Ipomoea bahiensis (Jitirana). Ressalta-se que nas áreas menos antropizadas
verificou-se a incidência significativa do gênero de palmeiras Allagoptera sp. (FIGURA
10.47 e FIGURA 10.48).
FIGURA 10.47 - ÁREA DE CERRADO COLONIZADA POR ELEUSINE INDICA (CAPIM-PÉ-DEGALINHA).

Fonte: UFPR/ITTI (2019.)

FIGURA 10.48 - INDIVÍDUO DE IPOMOEA BAHIENSIS (JITIRANA).

Fonte: UFPR/ITTI (2019.)
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A Floresta Estacional Decidual (Mata Seca) caracterizou-se pela presença de
árvores de maior porte em comparação às áreas de cerrado, com árvores eretas
emergentes nos fragmentos mais desenvolvidos, geralmente associados com
afloramentos de calcário, com alta incidência de espécies espinhosas. Na ADA do
empreendimento verificou-se a diferenciação em dois estágios sucessionais, médio e
avançado da Floresta Estacional.
No estrato arbóreo do estágio médio os fragmentos caracterizaram-se por
apresentarem alta incidência da espécie Myracrodruon urundeuva (Aroeira),
compondo de forma dominante a paisagem. Em associação à Aroeira pode-se
ressaltar a presença das espécies Aspidosperma subincanum (Pereiro) e
Anadenanthera colubrina var. cebil (Angico) (FIGURA 10.49).
FIGURA 10.49 - FRAGMENTO DE FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL EM ESTÁGIO MÉDIO

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

No estrato arbóreo do estágio avançado os fragmentos caracterizaram-se por
não apresentar monodominância de Myracrodruon urundeuva (Aroeira), compondo
assim uma paisagem mais diversa. As principais espécies características desses
fragmentos são a Cavanillesia umbellata (Barriguda), Pseudobombax tomentosum
(Embiruçu), Myracrodruon urundeuva (Aroeira), Aspidosperma subincanum (Pereiro)
Anadenanthera colubrina var. cebil (Angico) (FIGURA 10.50).
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FIGURA 10.50 - INDIVÍDUO DE CAVANILLESIA UMBELLATA (BARRIGUDA)

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

O estrato arbustivo e subarbustivo caracterizou-se pela alta presença das
espécies Senegalia polyphylla (Periquiteira) e Randia armata (Espinho-agulha),
principalmente no estágio médio. Também se ressalta a presença, ainda que menos
expressiva do que na área savânica, da espécie Combretum leprosum (Vaqueteira).
Além das espécies supracitadas que compuseram de forma evidente o
estrato, ressalta-se a incidência de outras espécies características como: Annona
leptopetala (Bananinha), Celtis iguanaea (Joá), Cnidoscolus urens (Cansanção),
Erythroxylum caatingae (Guaretá), Piper amalago (Pariparoba), Allophylus sp. (Frutade-pomba). No presente estrato também evidenciou-se a presença de cactáceas
Cereus jamacaru (Mandacaru), Melocactus sp. (Coroa-de-frade) e Pilosocereus
pachycladus (Facheiro) (FIGURA 10.51).
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FIGURA 10.51 - FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL COM PRESENÇA DE CACTÁCEAS

Fonte: UFPR/ITTI (2019).

No estrato herbáceo verificou-se a grande incidência da espécie Encholirium
fragae

(Bromélia),

principalmente

associada

aos

afloramentos

rochosos,

configurando-se de forma abundante em cima das rochas calcárias (FIGURA 10.52).
FIGURA 10.52 - AGLOMERAÇÃO DE ENCHOLIRIUM FRAGAE (BROMÉLIA) EM AFLORAMENTO
ROCHOSO

Fonte: UFPR/ITTI (2019).
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10.8.1 Características da florística geral

As 106 espécies vegetais que foram levantadas evidenciam uma diversa flora
local, das quais, apenas a espécie Zeyheria tuberculosa (Ipê-felpudo) constou nas
listas de espécies ameaçadas, classificada como vulnerável (Portaria MMA Nº 443,
de 17 de dezembro de 2014 e Portaria SEMA nº 40 de 21 de agosto de 2017) (FIGURA
10.53).
Em relação ao endemismo das espécies vegetais, destaca-se a espécie da
família Bromeliaceae, Encholirium fragae (Bromélia), restrita ao estado da Bahia e
geralmente associada aos afloramentos de calcário. A maioria das espécies
encontradas apresentam ampla distribuição mundial e 20 espécies restringem-se ao
território brasileiro, sendo assim, classificadas como endêmicas do Brasil (TABELA
10.9).
A presente análise também identificou apenas uma espécie exótica, a qual,
apresentou caráter invasor, sendo prejudicial à biodiversidade e aos sistemas
agropecuários. A espécie em questão é a Eleusine indica (Capim-pé-galinha) que foi
encontrada principalmente em áreas antropizadas de cerrado.
FIGURA 10.53 - FLORAÇÃO DA ESPÉCIE ZEYHERIA TUBERCULOSA (IPÊ-FELPUDO).

Fonte: UFPR/ITTI (2019.)
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Ademais, visto a vasta utilização de espécies vegetais pela sociedade para os
mais diversos fins, as espécies componentes da flora localizada na ADA foram
categorizadas para os usos: madeireiro (Mad), medicinal (Med), ornamental, (Orn),
alimentar (Ali) e industrial (Ind) conforme a TABELA 10.9.
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TABELA 10.9 - CARACTERÍSTICAS DA FLORA LOCAL
Família

(continua)
Uso

Nome Científico

Nome Popular

Endemismo

Anacardium humile A.St.-Hil.

Cajueiro

Não

Med/Ali

Anacardium occidentale L.

Cajueiro

Não

-

Astronium fraxinifolium Schott

Gonçalo

Não

-

Myracrodruon urundeuva Allemão

Aroeira

Não

Mad

Annona coriacea Mart.

Marolo

Não

Med/Ali

Annona leptopetala (R.E.Fr.) H.Rainer

Bananinha

Brasil

-

Aspidosperma macrocarpon Mart. & Zucc.

Veludo

Não

-

Aspidosperma subincanum Mart.

Pereiro

Não

-

Aspidosperma tomentosum Mart. & Zucc.

Pereiro-branco

Não

-

Araliaceae

Aralia warmingiana (Marchal) J.Wen

Maria-mole

Não

-

Arecaceae

Allagoptera sp.

Coquinho

Não

-

Fridericia bahiensis (Schauer ex. DC.) L.G.Lohmann

Falso-ipê

Brasil

-

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos

Pau-d'arco-rosa

Não

Mad

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos

Ipê-amarelo

Não

Mad

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose

Pau-d'arco

Não

Mad

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore

Caraíba

Não

Mad

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl.

Ipê-felpudo

Não

Mad

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng.

Algodão

Não

-

Cordia glabrata (Mart.) A.DC.

Marvão

Não

Mad

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.

Freijó

Não

Mad

Bromeliaceae

Encholirium fragae Forzza

Bromélia

Bahia

-

Burseraceae

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett

Cambão

Não

Mad

Anacardiaceae

Annonaceae

Apocynaceae

Bignoniaceae

Bixaceae
Boraginaceae

229

TABELA 10.10 - CARACTERÍSTICAS DA FLORA LOCAL
Família

(continuação)
Uso

Nome Científico

Nome Popular

Endemismo

Cereus jamacaru DC.

Mandacaru

Brasil

-

Melocactus sp.

Coroa-de-frade

Não

-

Pilosocereus pachycladus F.Ritter

Facheiro

Brasil

-

Calophyllaceae

Kielmeyera lathrophyton Saddi

Pau-santo

Brasil

-

Cannabaceae

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

Joá

Não

-

Capparaceae

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl

Feijão-bravo

Não

Agr

Caryocaraceae

Caryocar brasiliense Cambess.

Pequi

Não

Mad/Ali

Combretum leprosum Mart.

Vaqueteira

Não

Med

Terminalia argentea Mart. & Zucc.

Capitão

Não

-

Terminalia fagifolia Mart.

Orelha-de-cachorro

Não

-

Convolvulaceae

Ipomoea bahiensis Willd. ex Roem. & Schult.

Jitirana

Brasil

-

Dilleniaceae

Curatella americana L.

Lixeira

Não

Mad

Erythroxylaceae

Erythroxylum caatingae Plowman

Guaretá

Brasil

Med

Euphorbiaceae

Cnidoscolus urens (L.) Arthur

Cansanção

Não

Med

Croton jacobinensis Baill.

Marmeleiro

Brasil

-

Maprounea guianensis Aubl.

Cascudinho

Não

-

Sapium glandulosum (L.) Morong

Leiteira

Não

Mad/Med

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart

Escorrega-macaco

Não

Mad

Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul

Angico

Não

Mad/Med/Ind

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.

Pata-de-vaca

Não

Med

Bauhinia pulchella Benth.

Mororó

Não

-

Bowdichia virgilioides Kunth.

Sucupira-preta

Não

Mad/Orn

Cactaceae

Combretaceae

Fabaceae
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TABELA 10.10 - CARACTERÍSTICAS DA FLORA LOCAL
(continuação)
Família

(continuação)

Nome Científico

Nome Popular

Endemismo

Uso

Calliandra harrisii (Lindl.) Benth.

Caliandra

Não

Orn

Copaifera langsdorffii Desf.

Pau-de-óleo

Não

Mad

Dalbergia sp.

Rabo-de-guariba

Não

-

Dimorphandra gardneriana Tul.

Faveira

Não

Mad

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong

Tamboril

Não

Mad

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr.

Orelha-de-macaco

Brasil

Mad

Fabaceae 1

Araruta

Não

-

Holocalyx balansae Micheli

Alecrim-da-mata

Não

-

Hymenaea courbaril L.

Jatobá-da-mata

Não

Mad/Med/Ind

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne

Jatobá-do-cerrado

Não

Mad/Med/Ind

Lonchocarpus sp.

Feijão-cru

Não

-

Luetzelburgia auriculata (Allemao) Ducke

Pau-mocó

Não

-

Machaerium acutifolium Vogel

Jacarandá-da-mata

Não

-

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.

Bico-de-pato

Não

Mad

Machaerium opacum Vogel

Jacarandá-do-cerrado

Brasil

Mad

Machaerium stipitatum Vogel

Sapuva

Não

-

Mimosa arenosa (Willd.) Poir.

Jurema-branca

Não

-

Platymiscium floribundum Vogel

Macacaúba

Brasil

Mad

Pterodon emarginatus Vogel

Sucupira-branca

Não

Mad/Med

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose

Periquiteira

Não

-

Senna sp.

Senna

Não

-
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TABELA 10.10 - CARACTERÍSTICAS DA FLORA LOCAL
Família

(continuação)
Uso

Nome Científico

Nome Popular

Endemismo

Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby

Pau-fava

Não

Mad/Ind

Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby

São-joão

Não

-

Senna trachypus (Benth.) H.S.Irwin & Barneby

Quebra-faca

Brasil

-

Sweetia fruticosa Spreng.

Pau-amarelo

Não

-

Tachigali vulgaris L.G.Silva & H.C.Lima

Carvoeiro

Brasil

Mad

Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke

Amargosa

Não

-

Lamiaceae

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss.

Lixa

Não

-

Lythraceae

Lafoensia pacari A.St.-Hil.

Pacari

Não

Mad/Med

Malpighiaceae

Byrsonima ligustrifolia A.Juss.

Murici-vermelho

Brasil

-

Cavanillesia umbellata Ruiz & Pav.

Barriguda

Não

-

Guazuma ulmifolia Lam.

Mutambo

Não

Mad/Ali

Helicteres brevispira A.St.-Hil.

Saca-rolhas

Não

-

Luehea grandiflora Mart. & Zucc.

Açoita-cavalo

Não

Mad/Med

Pseudobombax tomentosum (Mart.) A.Robyns

Embiruçú

Não

-

Pterygota brasiliensis Allemão

Pau-rei

Brasil

-

Sterculia striata A.St.-Hil. & Naudin

Chichá

Brasil

-

Mouriri pusa Gardner

Pulçá

Brasil

-

Brosimum gaudichaudii Trécul

Mama-cadela

Não

Med

Ficus sp.

Figueira

Não

-

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.

Moreira

Não

Orn

Eugenia dysenterica (Mart.) DC.

Cagaita

Brasil

Ali

Eugenia sp.1

Goiaba-do-cerrado

Não

-

Malvaceae

Melastomataceae
Moraceae

Myrtaceae
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TABELA 10.10 - CARACTERÍSTICAS DA FLORA LOCAL
(conclusão)
Família

Nome Científico

Nome Popular

Endemismo

Uso

Eugenia sp.2

Murta

Não

-

Psidium myrsinites DC.

Araçá

Brasil

Med

Nyctaginaceae

Bougainvillea glabra Choisy

Buganvila

Não

Orn

Opiliaceae

Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f

Pau-marfim

Não

Mad/Med

Piperaceae

Piper amalago L.

Pariparoba

Não

Med

Poaceae

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Capim-pé-de-galinha

Não

-

Cordiera macrophylla (K.Schum.) Kuntze

Caferana

Não

-

Randia armata (Sw.) DC.

Espinho-agulha

Não

-

Casearia sylvestris Sw.

Pau-lagarto

Não

Med

Allophylus sp.

Fruta-de-pomba

Não

-

Diatenopteryx sp.

Maria-preta

Não

-

Dilodendron bipinnatum Radlk.

Tingui-mole

Não

Med

Magonia pubescens A.St.-Hil.

Tingui

Não

Med/Ind

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.

Grão-de-galo

Não

-

Pouteria sp.

Abiurana

Não

-

Simarouba versicolor A.St.-Hil.

Mata-cachorro

Não

Mad/Med

Callisthene fasciculata Mart.

Tapicuru

Não

-

Qualea grandiflora Mart.

Pau-terra

Não

-

Qualea parviflora Mart.

Pau-terrinha

Não

-

Rubiaceae
Salicaceae

Sapindaceae

Sapotaceae
Simaroubaceae

Vochysiaceae

Uso: Ali = Consumo alimentar; Mad = Madeireiro; Med = Medicinal; Ind = Industrial; Orn = Ornamental; Agr = Agrícola.
Fonte: UFPR/ITTI, 2019.
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11 CONCLUSÕES SOBRE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE

Os resultados apresentados nos permitem concluir que, a área de estudo
ainda mantém importantes remanescentes de vegetação nativa do bioma cerrado,
onde abriga uma rica biodiversidade faunística terrestre e aquática.
Toda a área de estudo já foi classificada pelo Ministério do Meio Ambiente
com Prioritária para a Conservação da Biodiversidade, no bioma Cerrado,
principalmente pela falta de registro de ocorrência de espécies (MMA, 2018).
Esperamos que o registro das espécies faunísticas aqui apresentadas, possa
contribuir no preencheenchimento da lacuna no conhecimento sobre as espécies da
fauna que ocorrem efetivamente nesta região. Cabe destacar que a fauna
canvernícola foi tratada em um produto específico (Levantamento e Classificação do
Grau de Relevância das Cavidades Naturais), que também deve ser considerada de
interesse científico.
A presença das unidades de conservação Parque Municipal da Lagoa Azul e
APA de São Desidério é de fundamental importância para a manutenção da
diversidade regional. Estas, devem ser priorizadas na aplicação de medidas que as
tornem efetivas, no cumprimento de seu objetivo de criação.
Atendendo ao solicitado no Termo de Referência, elaboramos um mapa com
a sopreposição das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, unidades
de conservação, hidrografia, localização de nascestes e uso antrópico em escala
1:150.000 (Apendice 2). no qual pode ser observado que a maior parte da ocupação
antrópica da área de estudo, encontra-se nas margens dos rios. Sendo, por tanto, as
áreas de preservação permanente as que apresentam maior fragilidade ambiental, no
que se refere a conservação da biodiversidade local.
Considerando que a água é um recurso de extrema importância para a região
e fundamental para todos os processos ecossistêmicos sugere-se que esforços sejam
destinados a recomposição da vegetação ciliar e implantação de sistema de
saneamento básico, como forma de proteção dos recursos hídricos e conservação da
biodiversidade local.
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