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RESUMO GERAL  

Os ambientes subterrâneos abrigam uma biodiversidade ímpar vivendo sob 

limitação de recursos alimentares e uma tendência às condições ambientais estáveis, 

sendo assim, extremamente vulnerável às alterações das características pristinas do 

habitat. Os padrões de diversidade e os fatores que influenciam a biodiversidade de 

invertebrados cavernícolas permanecem em grande parte desconhecidos. Desse modo, o 

objetivo geral deste estudo foi de compreender os padrões de diversidade da fauna de 

invertebrados cavernícolas em distintas escalas de amostragem bem como os fatores 

estruturadores das comunidades em um novo hotspot de biodiversidade subterrânea 

neotropical. Os invertebrados cavernícolas e as condições físicas e tróficas do habitat 

foram quantificados utilizando-se 59 setores (10x3m) e 177 quadrantes (1x1m) 

distribuídos ao longo de quatro cavernas carbonáticas do sistema Água Clara (SAC), 

Bahia, Brasil. A elevada riqueza de espécies cavernícolas obrigatórias justifica a inclusão 

do SAC na categoria de hotspot da biodiversidade subterrânea. As variações na 

composição e riqueza da fauna de invertebrados cavernícolas em geral tiveram influência 

de distintas variáveis de acordo com a escala de amostragem, evidenciando a necessidade 

de métodos combinados de amostragem para uma melhor caracterização da 

biodiversidade. Ao avaliar a partição da diversidade beta, as diferenças entre riquezas foi 

o principal componente em todas as escalas de amostragem. A heterogeneidade de habitat 

não impulsionou a diversidade beta no sistema, o que sugere que outros fatores não 

mensurados exercem maiores influências nos componentes da diversidade beta. Ao 

analisar somente a fauna cavernícola obrigatória (troglóbios e estigóbios), as variáveis 

relacionadas com as condições ambientais foram responsáveis pelas variações nas 

riquezas. O SAC vem sofrendo impactos negativos que pode vir a alterar suas condições 

prístinas das cavernas, sendo fundamental o estabelecimento de medidas que garantam a 

sua conservação por meio de criação e implantação de uma unidade de conservação.  

Palavra-chave: Conservação. Partição da diversidade. Hotspot. Ambiente subterrâneo. 
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Abstract 

Subterranean environments shelter a unique biodiversity that lives under stable 

environmental conditions and with limited food resources. Thus, this biodiversity is 

extremely vulnerable to changes in pristine habitat characteristics. The patterns of 

diversity and factors influencing the biodiversity of cave invertebrates are still not fully 

understood. Therefore, the general objective of this present work is to understand the 

diversity patterns of the cave invertebrate fauna at different sampling scales as well as the 

structuring factors of the communities in a new neotropical underground biodiversity 

hotspot. The cave invertebrates, habitat physical and trophic conditions were quantified 

using 59 sectors (10x3m) and 177 quadrants (1x1m) distributed along four carbonate 

caves of the Água Clara System (ACS), Bahia, Brazil. The high abundance of cave 

species explains the inclusion of ACS in the category of subterranean biodiversity 

hotspots. Variations in the composition and richness of species of the cave invertebrate 

fauna in general were influenced by different variables according to the sampling scale, 

evidencing the need for combined sampling methods for a better characterization of the 

biodiversity. After assessing the beta diversity partition, the differences between richness 

were the main component at all sampling scales. The habitat heterogeneity did not 

influence beta diversity in the system, which suggests that other non-sampled factors are 

may also influence the beta diversity components. The analysis of only the obligatory 

cave fauna (troglobionts/stygobionts) variables related to environmental conditions were 

responsible for the variations in richness. The ACS has been suffering negative impacts 

that can change the caves pristine conditions. Therefore, it is essential to establish 

measures that guarantee its conservation through the creation and implementation of a 

conservation unit. 

Key-words: Conservation. Diversity partitioning. Hotspot. Subterranean.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

Cavidades naturais subterrâneas são componentes de sistemas cársticos, que 

apresentam sua dinâmica caracterizada principalmente por processos de dissolução 

química da rocha (Gilbert et al. 1994). De acordo com a atual legislação brasileira, 

cavidades naturais são espaços subterrâneos acessível ao homem. São conhecidas 

popularmente como cavernas, grutas, grunas, lapa, buraco entre outros (Brasil 2008). 

Estes ambientes são caracterizados pela permanente ausência de luz nas áreas 

mais profundas e uma tendência para condições ambientais estáveis, como temperatura e 

umidade (Culver 1982; Tobin et al. 2013).  A ausência de organismos fotossintetizantes 

faz com que a fauna subterrânea seja dependente do material alóctone oriundo do 

ecossistema da superfície (Poulson & White 1969; Culver & Pipan 2009; Souza-Silva et 

al. 2011a). Assim, esses ecossistemas são conectados com ecossistemas da superfície, 

cuja variação ambiental no meio epígeo pode afetar a fauna cavernícola (Tobin et al. 

2013; Pellegrini et al. 2016). Além disso, os ambientes subterrâneos podem fornecer 

diversos serviços ecossistêmicos, como por expemplo, local de nidificação e abrigo para 

polinizadores e dispersores (Boulton et al. 2008; Medellin et al. 2017) e recarga hídrica 

aos ecossistemas da superfície. (Griebler & Avramov 2015)  

A fauna cavernícola pode ser classificada de acordo com o grau de afinidades 

ecológicas e especializações adaptativas com o habitat (Culver 1982; Culver & Pipan 

2009). Segundo Sket (2008), a partir de modificações no sistema de classificação 

Schinner-Racovitza esses organismos terrestres (troglo) e aquáticos (estigo) nas cavernas 

podem ser categorizados em: a) troglóxenos/estigóxenos que são regularmente 

encontrados no ambiente subterrâneos, mas são incapazes de completar todo seu ciclo de 

vida dentro das cavernas, b) troglófilos/estigófilos que podem completar seu ciclo de vida 

dentro ou foram das cavernas, c) troglóbios/estigóbios são espécies obrigatórias 
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subterrâneas, sendo incapazes de estabelecer populações viáveis no meio externo e que 

usualmente apresentam especializações morfológicas, comportamentais e fisiológicas em 

resposta às pressões seletivas do meio hipógeo, d) acidentais são os animais que não 

apresentam pré-adaptações, mas adentram “acidentalmente” ao meio subterrâneo e não 

conseguem estabelecer populações viáveis (Barr 1968). 

A compreensão dos padrões de distribuição e dos fatores que atuam na 

manutenção da biodiversidade das espécies em cavernas são importantes (Gibert & 

Deharveng 2002), uma vez que os levantamentos biológicos por si só não fornecem dados 

suficientes para o conhecimento da fauna e proposição de ações mais concretas de 

conservação da biodiversidade subterrânea (Trajano et al. 2010).Até o momento, os 

fatores conhecidos na literatura que podem estruturar as comunidades cavernícolas 

neotropicais são a litologia das cavernas (Souza-Silva et al. 2011b), variação sazonal 

(Bento et al. 2016), estrutura da paisagem (Pellegrini et al. 2016), desenvolvimento linear 

e  presença de água (Simões et al. 2015). Entretanto, o conhecimento da variação espacial 

dos componentes da diversidade nos ambientes cavernícola ainda é incipiente (Gomes 

2016, Cardoso 2017). 

Embora os estudos ecológicos de invertebrados nas cavernas brasileiras tenham 

aumentado significativamente nos últimos anos (Souza-Silva et al.  2011a; Simões et al. 

2015; Bento et al. 2016; Pellegrini et al. 2016; Souza-Silva et al. 2017), estes ainda são 

escassos em várias áreas do país (Zepon & Bichuette 2017), como por exemplo, nas 

regiões do semiárido brasileiro (Ferreira et al. 2010; Santana et al. 2011; Bento et al. 

2016; Gomes 2016; Cardoso 2017). Entretanto, apesar dos poucos estudos as cavernas 

das regiões semiáridas têm revelado uma alta biodiversidade e endemismo (Bento 2011; 

Prevorcnik et al. 2012; Hoch & Ferreira 2016; Souza & Ferreira 2018).  
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Dentre as áreas cársticas brasileiras conhecidas no semiárido destaca-se a região 

carbonática da Serra do Ramalho no estado da Bahia, localizada na bacia do São 

Francisco (área prioritária para estudo de cavernas), apresentar cavernas com grandes 

extensões e com uma elevada riqueza de espécies endêmicas (Auler et al. 2001; ICMBio 

2012). As publicações existentes na literatura acerca da fauna subterrânea da região da 

Serra do Ramalho estão concentradas na descrição de novas espécies troglóbias (Baptista 

& Giupponi 2002; Pérez & Kury 2002; Bichuette & Trajano 2005; Bichuette & Rizzato 

2012; Simone 2012; Campos-Filho et al. 2014). Apesar do grande potencial 

bioespeleológico da região e dos recentes estudos, algumas espécies descritas já se 

encontram na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção (ICMBio 2016), como 

o amblipígio Charinus troglobius e o opilião Giupponia chagasi. Dessa forma, o 

conhecimento da biodiversidade cavernícola e entendimento da estruturação das 

comunidades tornam-se essenciais para a criação de políticas de conservação para a fauna 

peculiar e já ameaçada da Serra do Ramalho.  

Diante do exposto, desenvolveu-se um estudo que buscou avaliar a diversidade 

alfa e beta de invertebrados terrestres no sistema de cavernas denominado de Água Clara, 

bem como avaliar como diferentes parâmetros ambientais edafícos determinam variações 

espaciais na distribuição da composição e riqueza da fauna. O estudo está dividido em 

dois capítulos apresentados na forma de artigos: O primeiro artigo teve como objetivo 

fazer uma caracterização da diversidade alfa e beta das comunidades dos invertebrados 

cavernícolas do Sistema Água Clara e analisar os parâmetros ambientais que influenciam 

na distribuição da fauna em distintas escalas de amostragem. O segundo artigo teve como 

objetivo apresentar a elevada riqueza de cavernícolas obrigatórios (troglóbios/estigóbios) 

do Sistema Água Clara e entender os padrões estruturadores das comunidades bem como 

as implicações destes para conservação.  
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Formatado de acordo com as normas da revista: Subterranean Biology 

Resumo 

O conhecimento dos padrões de diversidade e os fatores responsáveis pela estruturação das 

comunidades nos ecossistemas subterrâneos neotropicais são poucos conhecidos e necessitam ser 

mais bem compreendidos. Desse modo, o objetivo do estudo foi avaliar os padrões de diversidade 

alfa e beta e os fatores ambientais estruturadores das comunidades de invertebrados cavernícolas 

em distintas escalas espaciais ao longo de um sistema de cavernas neotropical. Os invertebrados 

foram amostrados em 59 setores (10x3m) e 177 quadrantes (1x1m) distribuídos ao longo de 

aproximadamente 9 km em quatro cavernas do Sistema Água Clara, Bahia, Brasil. Ao total foram 

contabilizados 6.835indivíduos pertencentes 27 ordens, pelo menos 100 famílias e 129 

morfotipos. Os táxons respectivamente mais ricos foram: Coleoptera (22 sp.), Araneae (18 sp.), 

Diptera (17 sp.), Collembola (10 sp.) e Acari (8 sp.). As variações na composição e riqueza da 

fauna de invertebrados cavernícolas tiveram influência de distintos fatores ambientais de acordo 

com a escala de amostragem (micro-escala e meso-escala), evidenciando a necessidade de 

métodos combinados de coletas para uma efetiva caracterização da fauna. As variações na 

composição foram mais bem explicadas pela a presença de galhos em micro-escala (quadrantes) 

enquanto em meso-escala (setores) foi a variável “recurso”. Para as variações de riqueza, em 

micro-escala foi melhor explicada pela diversidade de substrato e abrigo. Já em meso-escala, a 

presença de galhos, gretas de retração, distância entre setores e argila foram as variáveis que 

geraram o melhor modelo explicativo. A diversidade beta foi determinada por diferenças entre 

riquezas em ambas as escalas de amostragem. Entretanto, a ausência de relação entre a 

heterogeneidade de habitat e a diversidade beta no sistema, sugere que esta pode ser conduzida 

por fatores não mensurados. Recomenda-se que mais estudos sejam realizados a fim de 

determinar se o padrão encontrado é exclusivo do SAC se repete a outros sistemas de cavernas.  

Palavras-Chave: Partição da diversidade. Diversidade beta. Ambientes subterrâneos. 
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Abstract 

The diversity patterns and factors responsible for structuring communities in neotropical 

subterranean ecosystems are poorly understood and are still to be explored. Hence, the 

objective of this study is to evaluate the patterns of alpha and beta diversity and the 

environmental factors structuring the communities of cave invertebrates at different 

spatial scales along a neotropical cave system. The invertebrates were sampled in 59 

sectors (10 x 3m) and 177 quadrants (1 x 1m) distributed over approximately 9 km in four 

caves part of the Água Clara System (ACS), Bahia, Brazil. Overall, 6.835 individuals 

belonging to 27 orders were counted, with at least 100 families and 129 morphotypes. 

The richest taxa were respectively: Coleoptera (22 sp.), Araneae (18 sp.), Diptera (17 

sp.), Collembola (10 sp.) and Acari (8 sp.). The variations in the composition and 

richness of the cave invertebrate fauna was be influenced by different environmental 

factors according to the sampling scale. This finding suggests the need for combined 

sampling methods for an effective characterization of the fauna. The variations in 

composition were better explained by the presence of branches in microscale (quadrants) 

while in mesoscale (sectors) was the resource. In relation to the richness variations in the 

microscale, it was better explained by the diversity of substrate and shelter. In terms of 

mesoscale, the presence of branches, retraction cracks, distance between sectors and clay 

were the variables that generated the best explanatory model. Beta diversity was 

determined by differences in richness at both sampling scales. However, the absence of a 

relationship between habitat heterogeneity and beta diversity in the system suggests that 

this can be related to unmeasured factors. It is recommended that further studies need to 

be performed to determine if the pattern found is unique to ACS or if this pattern repeats 

in other cave systems. 

 

Key-words: Diversity partition. Beta diversity. Subterranean environments 
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1 INTRODUÇÃO 

A partição da diversidade tem sido muito utilizada para o entendimento de como 

as comunidades estruturam-se no tempo e espaço e quais os fatores responsáveis pela 

manutenção dos padrões de distribuição das espécies (Crist et al. 2003, Barton et al. 2013, 

Fattorini 2013, Astorga et al. 2014). Nesta perspectiva, distintos métodos de partição da 

diversidade têm ajudado a gerar hipóteses, desvendar padrões e fornecer subsídios para 

ações de conservação (Baselga 2010, Anderson et al. 2010, Jost et al. 2010, Carvalho et 

al. 2013, Socolar et al. 2015). Tais metodologias têm sido baseadas no conceito de 

partição de diversidade proposto por Whittaker (1960), onde a diversidade regional é 

decomposta em diversidade alfa (local) e diversidade beta (variação entre as 

comunidades). 

A diversidade beta pode ser dada pela substituição de espécies (conhecido 

também como turnover) ou pela perda ou ganho de espécies (seja por aninhamento - 

nestedness ou pela as diferenças entre as riquezas) (Baselga 2010, Carvalho et al.  2012, 

Carvalho et al. 2013, Podani e Schmera 2016). Dentre os fatores que determinam a 

magnitude de contribuição dos componentes da diversidade beta destacam-se a 

heterogeneidade de habitat, a limitação de dispersão das espécies e a produtividade 

(Astorga et al. 2014, Stein et al. 2014, Calderón-Patrón et al. 2016). 

Embora a compreensão de processos determinantes na partição da diversidade nos 

ecossistemas de superfície tenha avançado nos últimos anos (Astorga et al. 2014, Ferreira 

et al. 2017), estudos nos ecossistemas subterrâneos ainda são escassos (Malard et al. 

2009, Meleg et al. 2011, Pipan et al. 2018). Os ambientes subterrâneos constituem bons 

modelos para análise da partição da diversidade em diferentes escalas devido à sua fauna 

relativamente simples em número de espécies, teias tróficas simplificadas e estabilidade 
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nas condições de temperatura e umidade (Culver 1982, Gibert e Deharveng 2002, Tobin 

et al. 2013, Sánchez-Fernández et al. 2018). Além disso, a ausência de luz exclui a 

possibilidade de produtores fotossintetizantes nos ambientes subterrâneos, sendo a base 

alimentar oriundas de matéria orgânica alóctone (Souza-Silva et al. 2011). 

Dessa forma, a heterogeneidade de habitats nos ambientes subterrâneos está 

associada às variações na estrutura do habitat em termos físicos, bem como pela 

disponibilidade de recursos alimentares (Novak et al. 2016). Em termos físicos, a 

heterogeneidade do habitat pode estar relacionada à extensão do habitat, aos tipos de 

substratos presente e condições de temperatura e umidade nas cavernas (Zepon e 

Bichuette 2018), que atuam aumentando a disponibilidade de nichos e micro-habitats para 

a fauna. Ademais, alguns táxons de invertebrados cavernícolas podem apresentar 

preferência por substratos específicos, em função do tamanho corporal, especializações 

fisiológicas e morfológicas (Gomes 2016, Zepon e Bichuette 2018).  

Os estudos existentes na literatura referente à diversidade beta em ambientes 

cavernícolas têm avaliado, principalmente, diferentes cavernas como unidades amostrais 

(Simões et al. 2015, Ferreira et al. 2015, Gomes 2017, Cardoso 2018). Dessa forma 

variações ao longo de uma mesma caverna ou sistema de cavernas são negligenciadas. 

Considerando que os padrões de distribuição e estruturação das comunidades de 

invertebrados ainda não são bem conhecidos e que existem variações nas comunidades 

em relação às escalas distintas de amostragem (Cardoso 2017, Bichuette et al. 2015) , 

torna-se evidente a necessidade de desenvolver estudos que auxiliem na avaliação destas 

variações, uma vez que decisões práticas de conservação e manejo podem ser embasadas 

nas dinâmicas das comunidades (Ferreira 2004, Oliveira 2014, Souza-Silva et al. 2015).  
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Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi de avaliar os padrões de diversidade 

alfa e beta, bem como os fatores ambientais estruturadores das comunidades de 

invertebrados cavernícolas ao longo do Sistema de cavernas Água Clara em distintas 

escalas espaciais de amostragem. Para tal, buscou-se responder às seguintes questões:  

a) Existem diferenças na composição e riqueza da fauna das comunidades de 

invertebrados cavernícolas em distintas escalas amostrais?  

b) Quais parâmetros ambientais determinam a composição e riqueza das espécies ao 

longo de um sistema de cavernas neotropical? 

c) Quais processos estão relacionados na determinação da diversidade beta 

(substituição e diferenças entre as riquezas? A heterogeneidade ambiental  

influência a diversidade beta? 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

O estudo foi conduzido ao longo de aproximadamente 24 km do Sistema de 

cavernas denominado como Água Clara (SAC), localizado na Serra do Ramalho, 

município de Carinhanha, Bahia, Brasil (Figura 1). O SAC é formado por seis cavernas 

carbonáticas (Gruna da Água Clara, Gruna dos Índios, Lapa dos Peixes I, Gruna dos 

Peixes II, Gruna da Água Escura I e Gruna da Água Escura II). As cavernas Gruna da 

Água Escura I e Gruna da Água Escura II não foram inseridas no estudo por não estarem 

conectadas a drenagem principal do sistema. O clima da região é do tipo "Aw" sendo 

caracterizado por inverno seco (março a outubro) (Alvares et al. 2013). A pluviosidade 

média anual de 640 mm e temperatura anual média de 26 °C (INMET 2018). A Serra do 



 

Ramalho está no domínio vegetacional da Caatinga, com áreas de transição para o 

cerrado.  

Figura 1. Localização das cavida

Clara. 2) Gruna dos Índios. 3) Lapa dos Peixes I. 4) Gruna do Peixes II. 5) Gruna da Água Escura 

I. 6) Gruna da Água Escura II. Os pontos em azul são as cavernas amostradas 

e em verde estão as duas cavernas que fazem parte do sistema

 

2.1.1 Cavernas estudadas

A Gruna da Água Clara (Figura 2a) é a maior caverna, situada à montante das 

demais cavidades do SAC. Tal caverna possui com 13.880 metros de desenvolvimento 

linear mapeados, com duas entradas e é formada basicamente por um extenso conduto 

Ramalho está no domínio vegetacional da Caatinga, com áreas de transição para o 

Localização das cavidades do Sistema Água Clara, Bahia, Brasil. 1) Gruna da Água 

Clara. 2) Gruna dos Índios. 3) Lapa dos Peixes I. 4) Gruna do Peixes II. 5) Gruna da Água Escura 

I. 6) Gruna da Água Escura II. Os pontos em azul são as cavernas amostradas 

verde estão as duas cavernas que fazem parte do sistema, porém não foram inventariadas. 

2.1.1 Cavernas estudadas 

A Gruna da Água Clara (Figura 2a) é a maior caverna, situada à montante das 

demais cavidades do SAC. Tal caverna possui com 13.880 metros de desenvolvimento 

linear mapeados, com duas entradas e é formada basicamente por um extenso conduto 
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Ramalho está no domínio vegetacional da Caatinga, com áreas de transição para o 

 

des do Sistema Água Clara, Bahia, Brasil. 1) Gruna da Água 

Clara. 2) Gruna dos Índios. 3) Lapa dos Peixes I. 4) Gruna do Peixes II. 5) Gruna da Água Escura 

I. 6) Gruna da Água Escura II. Os pontos em azul são as cavernas amostradas no presente estudo 

não foram inventariadas.  

A Gruna da Água Clara (Figura 2a) é a maior caverna, situada à montante das 

demais cavidades do SAC. Tal caverna possui com 13.880 metros de desenvolvimento 

linear mapeados, com duas entradas e é formada basicamente por um extenso conduto 
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percorrido por um rio temporário. No período chuvoso, recebe grande aporte de material 

alóctone, como grandes troncos de árvores (Auler et al. 2001). A Gruna dos Índios 

(Figura 2b) é a menor caverna do sistema com 570 metros de desenvolvimento linear, 

possui três entradas e uma drenagem temporária sem corpos d’água perenes. A Lapa dos 

Peixes I (Figura 2c) possui 7.020 metros de desenvolvimento linear, apresenta duas 

entradas, corpos d’água perene e drenagem temporária conectada com a Gruna da Água 

Clara. A Gruna dos Peixes II (Figura 2d) é a caverna mais a jusante do SAC,  apresenta 

2.100 metros com duas entradas, drenagem temporária e poços perenes 

 

Figura 2. Cavernas amostradas no Sistema Água Clara, Bahia, Brasil. a) Gruna da Água  Clara. 

b) Gruna dos Índios. c) Lapa dos Peixes. d) Lapa dos Peixes II.   
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2.2. Procedimentos de coleta de dados bióticos e abióticos  

As coletas dos invertebrados cavernícolas foram realizadas em um único evento 

amostral no mês de outubro de 2017, período de seca na região. A amostragem dos dados 

abióticos e bióticos compreendeu-se na combinação de coletas ao nível de micro-escala 

(quadrantes) e meso-escala (setores) ao longo do piso dos condutos de cada cavidade. 

Para determinação dos setores, foi delimitada uma área 10x3m no piso da caverna. 

Tais setores foram dispostos desde as zonas de entrada até as regiões mais profundas das 

cavidades. A distância entre os setores e a quantidade de setores em cada caverna foi 

proporcional ao desenvolvimento linear acessível (Tabela 1). 

Tabela 1. Cavernas amostradas no Sistema Água Clara (SAC) com suas respectivas coordenadas 

em UTM e suas zonas (Z), desenvolvimento linear (DL), número de setores (NS), número de 

quadrantes para cada caverna (NQ), extensão amostrada (EA), profundidade atingida na caverna 

(PA), distância entre os setores (DS).  

 

Em cada setor, estabeleceram-se três quadrantes de 1x1m, subdivididos em 

quadrículas de 10x10cm, os quais foram posicionados no piso, sendo dois nas 

extremidades e um na porção mediana. Fornecendo assim, uma amostragem em micro-

escala (quadrantes) e meso-escala (setores) do sistema (Tabela 1, Figura 3).  

Cavernas UTM E    UTM S     Z DL (m) (NS) (NQ) EA(m) PA(m) DS(m) 

Gruna da Água Clara 613350 8474058 23L 13.880 39 117 390 6.240 150 

Gruna dos Indios 613342 8473981 23L 510 4 12 40 320 70 

Lapa dos Peixes I 612736 8471634 23L 7.020 9 27 90 1.440 150 

Gruna dos Peixes II 612720 8471628 23L 2.100 7 21 70 1.120 150 

        23.510 59 177 590 8.876   



 

 

Figura 3. Escalas de amostragem 

(setores) e micro-escala (quadrantes) nas cavernas que compõe o Sistema Água Clara, Bahia, 

Brasil.  

 

2.2.1.Amostragem de invertebrados 

Os invertebrados foram

uma busca visual exaustiva 

Concomitantemente, a coleta dos invertebrados foi realizada em toda a área delimitada 

para o setor, por um coletor (Figura 3). 

todos os indivíduos visualizados haviam sido coletados

minimizar os impactos à fauna cavernícola, exemplares das espécies que já haviam sido 

coletadas tiveram apenas suas abundâncias regi

por Ferreira (2004). Segundo Oliveira (2014), a metodologia de coleta proposta por 

Ferreira (2004) tem sido eficiente em amostrar a fauna cavernícola, uma vez que não 

apresenta limitações quanto ao tempo de amostragem

Todos os invertebrados coletados foram fixados em álcool 70% e encaminhados 

ao laboratório do Centro de Estudos em Biologia Subterrânea (CEBS) da Universidade 

Federal de Lavras. Posteriormente, todos os indivíduos foram triados com auxílio de 

estereomicroscópio óptico comparados e identificados até o menor nível taxonômico 

de amostragem para coleta dos dados abióticos e bióticos 

escala (quadrantes) nas cavernas que compõe o Sistema Água Clara, Bahia, 

de invertebrados  

Os invertebrados foram amostrados com auxílio de pinças e pinceis através de 

exaustiva nos quadrantes, executada por 2 coletores. 

Concomitantemente, a coleta dos invertebrados foi realizada em toda a área delimitada 

para o setor, por um coletor (Figura 3). A amostragem somente era finalizada quando 

todos os indivíduos visualizados haviam sido coletados e/ou contabilizados. A fim de 

minimizar os impactos à fauna cavernícola, exemplares das espécies que já haviam sido 

coletadas tiveram apenas suas abundâncias registradas, conforme metodologia proposta 

por Ferreira (2004). Segundo Oliveira (2014), a metodologia de coleta proposta por 

Ferreira (2004) tem sido eficiente em amostrar a fauna cavernícola, uma vez que não 

apresenta limitações quanto ao tempo de amostragem.  

Todos os invertebrados coletados foram fixados em álcool 70% e encaminhados 

ao laboratório do Centro de Estudos em Biologia Subterrânea (CEBS) da Universidade 

Federal de Lavras. Posteriormente, todos os indivíduos foram triados com auxílio de 

roscópio óptico comparados e identificados até o menor nível taxonômico 
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e bióticos em meso-escala 

escala (quadrantes) nas cavernas que compõe o Sistema Água Clara, Bahia, 

amostrados com auxílio de pinças e pinceis através de 

executada por 2 coletores. 

Concomitantemente, a coleta dos invertebrados foi realizada em toda a área delimitada 

ostragem somente era finalizada quando 

/ou contabilizados. A fim de 

minimizar os impactos à fauna cavernícola, exemplares das espécies que já haviam sido 

stradas, conforme metodologia proposta 

por Ferreira (2004). Segundo Oliveira (2014), a metodologia de coleta proposta por 

Ferreira (2004) tem sido eficiente em amostrar a fauna cavernícola, uma vez que não 

Todos os invertebrados coletados foram fixados em álcool 70% e encaminhados 

ao laboratório do Centro de Estudos em Biologia Subterrânea (CEBS) da Universidade 

Federal de Lavras. Posteriormente, todos os indivíduos foram triados com auxílio de 

roscópio óptico comparados e identificados até o menor nível taxonômico 
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acessível (Oliver e Beattie 1996) com auxílio de chaves de identificação e separados em 

morfótipos. Os táxons Acari, Coleoptera, Isopoda, Ensifera e Palpigradi, foram 

encaminhados a especialistas, para um melhor refinamento taxonômico. 

O material testemunho encontra-se depositado na Coleção de Invertebrados 

Subterrâneos de Lavras (ISLA) vinculada ao Centro de Estudos em Biologia 

Subterrânea/Universidade Federal de Lavras (www.biologiasubterranea.com.br). 

 

2.2.2. Coleta dos dados abióticos  

A heterogeneidade de habitat em meso-escala e micro-escala foi determinada a 

partir da classificação e quantificação dos substratos de forma independente em cada 

escala de amostragem. A caracterização do substrato na micro-escala foi realizada através 

do processamento de fotografia digital registrada em campo. As imagens foram 

submetidas a uma análise em laboratório com uso do software IMAGEJ (Rasband 2014), 

onde os substratos presentes foram mensurados de acordo com sua área de ocupação.  

Em meso-escala, os setores foram subdivididos em dez seções de 1x3m, e em 

cada seção foram estimadas visualmente as proporções de ocupação das classes 

granulométricas e recursos orgânicos disponíveis. Tal metodologia foi modificada a partir 

da proposta por Pellegrini et al (2016) e Peck et al. (2006). Em laboratório, foi realizado o 

somatório destas proporções e extraída a média aritmética das ocupações de cada 

substrato, obtendo assim a porcentagem total de cada classe de substrato presente em 

cada setor. Os valores de temperatura e umidade foram mensurados em cada setor usando 

um termo-higrômetro digital disposto no solo por no mínimo 15 minutos. As distâncias 

entre os setores foram medidas em campo com auxílio de trena a laser. 
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2.2.2.1 Parâmetros ambientais mensurados 

Os parâmetros ambientais analisados para na meso-escala de acordo com a 

porcentagem de área ocupada foram: actinomicetos, argila,bloco (64-250 mm), cascalho 

fino (2-16 mm), cascalho grosso (17-63 mm), distância da entrada (metros), distância 

entre setores (UTM), diversidade de substrato (Shannon), galhos, gretas de retração, 

guano, matéria orgânica (particulada), poças d’água, raízes, rocha matriz, sedimento fino 

(0.06-2 mm), sedimento úmido, temperatura (°C) e umidade. Em micro-escala foram: 

argila, bloco (64-250 mm), cascalho fino (2-16 mm), cascalho grosso (17-63 mm), 

diversidade de substrato (Shannon), galhos, gretas de retração, guano, matéria orgânica 

(particulada), poça d’água, raízes, rocha matriz, sedimento fino (0.06-2 mm) e  sedimento 

úmido.  

Secundariamente, as variáveis como guano, matéria orgânica, raiz, actinomicetos 

foram agrupadas em variável única denominada “RECURSO”. Enquanto, as variáveis 

ambientais bloco, cascalho grosso (17-63 mm), cascalho fino (2-16 mm) e gretas de 

retração foram agrupadas como uma variável denominada de “ABRIGO” para ambas as 

escalas de amostragem. A variável “DIVERSIDADE DE SUBSTRATO” que representa 

a heterogeneidade ambiental para cada unidade amostral foi calculada usando o índice de 

Shannon-Weaver (Tews et al. 2004,  Magurran 2011), com o pacote vegan no programa 

R versão 3.5.0 (R Core Team 2016). 

 

2.3 Análises de dados  

 

2.3.1 Medidas de diversidade alfa  
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Como a área de amostragem foi diferente em meso-escala e micro-escala, os 

valores de riqueza em meso-escala foram divididos pela área amostrada para obtenção da 

riqueza relativa de espécie (m2). Para obtenção das diferenças na riqueza relativa médias 

de invertebrados entre as escalas de amostragem foi utilizado o teste de Mann-Whitney. 

Além disso, foi realizado um teste-t com valores de riqueza relativa das espécies.Para 

avaliar as diferenças na composição entre as escalas de amostragem foi realizada a 

análise ANOSIN one-way. Tais análises foram realizadas no software Estimates 9.1.0 

(Colwell 2013). 

A eficiência amostral total e entre as distintas escalas de amostragem foi avaliada 

a partir da curva de acumulação de espécies, com os estimadores de riqueza Jackknife 1 e 

2, que levam em consideração a presença de espécies raras (Magurran 2011). As curvas 

de acumulações foram construídas no software Primer 6 (Anderson et al. 2008). 

A análise de DistLM (Distance Based Linear Models)foi conduzida para verificar 

as relações entre a composição e riqueza das comunidades de invertebrados cavernícolas 

com os parâmetros ambientais (item 2.2.2.1). Inicialmente, foi realizado o pré-tratamento 

dos dados por meio da estandardização dos valores, seguida da análise de similaridade 

entre os pontos pelo o índice de Bray-curtis (para os dados de composição) e Distância 

Euclidiana (para os dados de riqueza). A análise então foi realizada usando o método 

Forward step-wise, que seleciona a variável com maior poder explicativo e, em seguida, 

as demais variáveis que mais contribuem para explicar o modelo são adicionadas 

gradativamente. O método do modelo escolhido foi AICc (Anderson et al. 2008). A 

significância do modelo é testada a cada adição de variável (Anderson et al. 2008). Para 

essa análise, as espécies raras (singletons e doubletons) foram excluídas (McCune e 

Grace 2002). Todas as análises foram realizadas no software Primer 6 & Permanova®. 
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Por fim, foi utilizou-se a correlação de Spearman para verificar as relações entre a  

variável preditora mais explicativa (maior valor R2) extraída do DistLM, com a riqueza da 

fauna em micro-escala e meso-escala respectivamente.  

 

2.3.3 Medidas de diversidade beta 

A partição da diversidade beta das comunidades de invertebrados foi calculada 

para cada escala de amostragem e em conjunto de acordo com proposto por Carvalho et 

al. (2013) e Cardoso et al. (2015), onde a diversidade beta (βtotal) é determinada pela 

contribuição da substituição de espécies (βrepl) e das diferenças na riqueza por perda ou 

ganho de espécies (βrich). Em suma, pode ser representada pela seguinte formula: βotal: 

= βrepl + βrich. A partição da diversidade beta foi realizada usando o pacote “BAT” na 

função “beta.multi” do programa R, versão 3.5.0 0 (R Core Team 2016).  

A análise DistLM foi utilizada para avaliar a influência da diversidade do 

substrato, distância entre setores, distância da entrada e recurso nos componentes da 

diversidade beta. Para tal, foi realizada a média aritmética simples das variáveis 

DIVERSIDADE DO SUBSTRATO e RECURSO dos três quadrantes.  Realizou-se 

então a partição da diversidade beta para cada conjunto de quadrantes de cada setor 

separadamente. A diversidade beta foi calculada de acordo com proposto por Carvalho et 

al. (2013) e Cardoso et al. (2015), utilizando o pacote “BAT” na função “beta.multi” 

programa R, versão 3.5.0 0 (R Core Team 2016). Em seguida, foi feito o procedimento de 

pré-tratamento dos dados bióticos, por meio da estandardização dos valores e usando o 

índice de distância euclidiana. As análises DistLM foram conduzidas seguindo os critérios 

de Forward step-wise e o melhor modelo foi identificado de acordo com o AICc no 

software Primer 6 & Permanova® (Anderson et al. 2008).  
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3 RESULTADOS 

 

3.1 Composição e riqueza de invertebrados cavernícolas 

Ao total foram contabilizados 6.835 indivíduos pertencentes a 27 ordens, 

distribuídos em 129 morfotipos e pertecentes a, ao menos , 100 famílias (Tabela 02).Os 

táxons encontrados foram: Coleoptera (22 sp.), Araneae (18 sp.), Diptera (17 sp.), 

Collembola (10 sp.), Acari (8 sp.), Hymenoptera (7sp.), Isopoda (5 sp.), Ensifera(5 sp.), 

Polydesmida (4 sp.), Pseudoscorpiones (4 sp.), Hemiptera (3 sp.), Oligochaeta (3 sp.), 

Psocoptera (3 sp.), Amblypygi (2 sp.), Blattodea (2 sp.), Diplura (2 sp.), Gastropoda (2 

sp.), Lepidoptera (2 spp.), Opiliones (2 sp.), Geophilomorpha (1sp.), Nematoda (1 sp.), 

Palpigradi (1sp.), Scolopendrida (1 sp.), Scutigeromorpha (1 sp.), Symplyla (1sp.), 

Tricladida (1sp.) e Zygentoma (1sp.). A figura 4 apresenta a distribuição da riqueza dos 

táxons de acordo com a escala de amostragem.  

Na micro-escala foram registrados 4.275 indivíduos (63% do total) e 89 

morfotipos (68% do total), destas 20 espécies foram exclusivas dessa categoria de 

amostragem. Para a meso-escala foram registrados 2.560 indivíduos (37% do total) de 

108 morfotipos (83% do total), sendo 40 exclusivas. (Tabela 2). 
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Figura 4. Distribuição da riqueza total de invertebrados em micro-escala (quadrante) e meso-

escala (setor) encontrados nas cavernas estudadas no Sistema Água Clara, Bahia, Brasil. 

 

A riqueza média foi de 43,5 espécies entre as cavernas (dp ± 28,38). A caverna 

que apresentou maior riqueza total de espécies foi à Gruna da Água Clara com 75 

espécies, sendo 33 espécies (58% do total) exclusivas desta caverna. Em seguida, a Lapa 

dos Peixes I apresentou 60 espécies com 25 espécies exclusivas (19% do total) (Tabela 

2).  

A riqueza relativa média de espécies em micro-escala foi significativamente maior 

do que na amostragem em meso-escala (p≤ 0,05) (Figura 5). Não houve diferenças 

significativas na composição da fauna entre as escalas de amostragem (p≥ 0,05).  



34 
 

 

Figura 5. Riqueza relativa média de espécies de invertebrados cavernícolas em micro-escala 

(quadrante) e meso-escala (setor) no Sistema Água Clara, Bahia, Brasil.  

 

A curva de acumulação de espécie considerando as duas escalas de amostragem 

não atingiu a assíntota (Figura 6c) indicando que a riqueza de espécie é maior do que a 

observada. De acordo com o estimador Jacknife 2 a riqueza de espécie do Sistema Água 

Clara é de aproximadamente de 200. Assim 65% da riqueza foi amostrada em um único 

evento amostral. Em relação às escalas de amostragem utilizadas, a estimativa para a 

micro-escala foi de 150 espécies de acordo o estimador de riqueza Jackknife 2, sendo 

assim foi acessada aproximadamente 60% da riqueza estimada (Figura 6a). Para a meso-

escala, estimou-se que a riqueza possa chegar a 200 espécies.  
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Figura 6. Curva de acumulação (Jacknife 1 e 2) de espécies de invertebrados nas cavernas do 

Sistema Água Clara, Bahia, Brasil.  a) micro-escala (quadrantes). b) meso-escala (setores) e c) 

micro-escala + meso-escala. Sobs = observados.  

 

3.2 Influência dos parâmetros ambientais na estruturação das comunidades no SAC 

Diferentes parâmetros ambientais determinaram as variações na composição e 

riqueza das comunidades no SAC em cada escala de amostragem. Para a micro-escala, 

presença de galhos foi à variável mais relevante na determinação da composição das 

espécies de invertebrados cavernícolas ao longo do sistema explicando 2% da variação 

total. Enquanto na amostragem em meso-escala, recurso foi à variável mais explicativa, 

representando 4.5% da variação total (Tabela 3).  
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Tabela 3. Modelo de DistLM para explicar quais parâmetros ambientais são responsáveis pelas 

variações na composição das comunidades de invertebrados cavernícolas ao longo das cavernas 

do Sistema Água Clara em micro-escala (quadrante) e meso-escala (setor). 

 

As variações na riqueza de invertebrados em micro-escala foi melhor explicada 

pela diversidade de substrato e abrigo que juntos foram responsáveis por 16,6% da 

variação ao longo do sistema (Tabela 4). Enquanto na amostragem em meso-escala, a 

presença de galhos, gretas de retração, distância entre setores e argila foram as variáveis 

que geraram o melhor modelo explicativo, responsáveis por 20% da variação total 

(Tabela 4). Além disso, foi observada uma relação positiva e significativa entre a riqueza 

e a variável  galhos nos setores (rs= 0.5298, p ≤ 0,05 ). 

Tabela 4. Resultado de DistLM para os parâmetros ambientais responsáveis pelas variações na 

riqueza de invertebrados cavernícolas ao longo das cavernas do Sistema Água Clara em micro-

escala (quadrante) e meso-escala (setor). AB= Abrigo, AR= argila, DIV= Diversidade de 

substrato, DS = Distância entre os setores, G= Galhos, GR = Gretas de retração. 

 

 

 VÁRIAVEIS AICc R2 ADJUSTADO PSEUDO-F p 

Micro-escala Galhos 903.31 2.3% 2.5143 

 

0.003 

Meso-escala Recurso 461.14 4.5% 2.5507 0.002 

 VÁRIAVEIS AICc R2 ADJUSTADO PSEUDO-F p 

Micro-escala DIV 114,52 12% 14,85 0,01 

 DIV + AB 110,82 4,6 % 5,8133 0,013 

Meso-escala G 148,85  20% 13,534 0,001 

 G + GR 144,29 2,2% 6,8382 0,01 

 G + GR + DS 140,41 3,7 % 6,0995 0,018 

 G + GR + DS +AR 136,8 4,3%  5,7994 0,02 
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3.3 Diversidade beta das comunidades de invertebrados no SAC 

Em geral, houve elevada dissimilaridade da fauna das cavernas do SAC 

(βtotal:0,918), sendo que tais diferenças foram em grande parte explicadas pela diferença 

entre as riquezas (βrich:0,702). O mesmo padrão ocorreu quando as escalas de 

amostragem foram analisadas separadamente (Tabela 5). Em micro-escala a diversidade 

beta (βtotal:0,875) foi dada pela contribuição das diferenças entre as riquezas (βrich: 

0.683). A diversidade beta foi mais alta na meso-escala (βtotal:0,972), explicada pela as 

diferenças entre riqueza (βrich:0,617).  

Tabela 5. Partição da diversidade beta nas cavernas do Sistema Água Clara em micro-escala 

(quadrante) e meso-escala (setor). βtotal: diversidade beta total, βrepl: substituição, βrich: 

diferenças entre riquezas. 

Escala de amostragem βtotal βrepl βrich 

Micro-escala 0.8754489 0.1919730 0.6834759 

Meso-escala 0.9726734 0.3553132 0.6173602 

Sistema Água Clara 0.9185490 0.2155576 0.7029914 

 

3.3.1 Influências dos parâmetros ambientais sobre a diversidade beta  

A diversidade beta (βtotal) e a substituição de espécies (βrepl) foram explicadas 

pela a presença de recurso. Enquanto a distância da entrada foi determinante para as 

diferenças entre as riquezas (βrich), entretanto não foram observadas relações 

significativas entre as variáveis preditoras e a beta diversidade (p≥0,05) (Tabela 6).  
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Tabela 6. DistLM para identificar quais parâmetros ambientais (diversidade do substrato, recurso, 

distância da entrada e entre os setores) explicam os componentes da diversidade beta. βtotal: 

diversidade beta total, βrepl: substituição, βrich: diferenças entre riquezas.   

 

4 DISCUSSÃO  

4.1 Composição e riqueza nas cavernas do SAC.  

O conhecimento sobre os padrões de diversidade das comunidades de 

invertebrados cavernícolas neotropicais ainda é incipiente quando comparados a outras 

regiões no mundo (Deharveng e Bedos 2012).  De acordo com Zepon e Bichuette (2017), 

os estudos bioespeleológico no Brasil estão concentrados a algumas regiões 

biogeográficas, como por exemplo, áreas carstícas sob domínio do bioma Cerrado e da 

Mata Atlântica. Estudos ecológicos em cavernas que compreendem o bioma da Caatinga 

ainda são escassos (Ferreira e Martins 1999, Ferreira et al. 2010, Santana et al. 2011, 

Bento et al. 2016). 

A riqueza média de espécies encontrada nas cavernas do SAC pode ser 

considerada bastante expressiva, principalmente quando comparada a outros estudos 

realizados em diferentes regiões do Brasil (Bento et al 2016, Cardoso 2017). Tais estudos 

têm realizado com metodologias distintas de amostragem, no qual usualmente a coleta de 

invertebrados é realizada por uma varredura nos condutos das cavernas sem delimitação 

de área. Além disso, geralmente envolvem um número maior de cavernas e sendo que 

alguns possuem mais de um evento amostral. Por exemplo, Bento et al. (2016) 

 VÁRIAVEL AICc R2 ADJUSTADO PSEUDO-F p 

βtotal Recurso -151,59 3,55% 2,099 0,12 

βrepl Recurso -159.33 5,84% 3,538 0,065 

βrich Distância da entrada -152,04 3,70% 0,21189 0,625 
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encontraram 225 morfoespécies em 24 cavernas amostradas no semiárido brasileiro em 

dois eventos amostrais. Cardoso (2017), utilizando uma metodologia de amostragem 

similar desse estudo, encontrou 258 espécies morfoespécies de invertebrados em 16 

cavernas amostradas também na região do sudoeste baiano.  

Dentre os fatores já conhecidos na literatura que explicam uma elevada 

diversidade de invertebrados cavernícolas, destaca-se o desenvolvimento linear das 

cavidades e presença de corpos de água (Souza-Silva et al. 2011; Simões et al. 2015). Os 

resultados encontrados no presente estudo corroboram com essa tendência, mostrando 

que as maiores riquezas das espécies foram encontradas nas cavernas mais extensas 

(Gruna da Água Clara e Lapa dos Peixes I). Maiores valores de riquezas de espécies 

associadas a cavernas maiores têm sido relacionados à maior disponibilidade de micro-

habitats e maior heterogeneidade ambiental. A ausência de corpos de água perenes no 

SAC associado ao pequeno desenvolvimento linear pode ter influenciado o baixo número 

de espécies na Gruna dos Índios. A presença de água nos ecossistemas subterrâneos 

promove a manutenção da umidade e ao carreamento da matéria orgânica alóctone para o 

interior das cavernas possibilitando uma maior riqueza de invertebrados (Souza-Silva et 

al 2011, Simões et al. 2015).  

A ausência de uma normatização no que concerne à amostragem da fauna 

cavernícola pode ser um agravante para o real conhecimento e conservação dos 

ecossistemas subterrâneos brasileiros (Bichuette et al. 2015, Cardoso 2017). Isso ficou 

evidenciado pelas diferentes riquezas encontradas de acordo com a escala de amostragem, 

onde as coletas em micro-escala foram responsáveis pela maior riqueza média 

encontrada. Quando se analisa a composição não houve diferenças significativas entre as 

escalas de amostragem. Este dado evidencia que a fauna de invertebrados cavernícolas é 

similar para as escalas de amostragem dentro de uma mesma caverna, o que refuta a ideia 
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proposta por Cardoso (2017), no qual segundo o autor a amostragem em micro-escala é 

responsável por coletar invertebrados com menor tamanho corporal. Ponderando-se que 

existam variações na riqueza de invertebrados em relação às escalas de amostragem e que 

decisões práticas de conservação dependem de uma amostragem mais efetiva torna-se 

evidente a necessidade de estabelecer métodos de amostragem combinados para que não 

ocorra a subestimação da riqueza de invertebrados cavernícolas (Bichuette et al. 2015, 

Gomes 2016, Cardoso 2017).  

A mensuração efetiva da biodiversidade é complexa para animais tais como 

mamíferos, peixes e pássaros (Moreno et al. 2017), e muito mais sensível e incompleta 

para as comunidades de invertebrados cavernícolas (Oliveira 2014) em função de 

características de especificidade de habitat, mobilidade e tamanho corporal dos 

invertebrados. Mesmo estudos com mais eventos amostrais nos ambientes subterrâneos 

não se consegue atingir a assíntota de acumulação de espécies (e. g. Zampaulo 2010). 

 

4.1 Influência dos parâmetros ambientais na estruturação das comunidades no SAC.  

Embora os parâmetros ambientais responsáveis pela estruturação das comunidades 

de invertebrados cavernícolas tenham mostrado com baixos valores explicativos, eles 

responderem de forma distinta de acordo com a escala de amostragem. As variações na 

composição em meso-escala foi explicada pela a presença de galhos e pode ser associada 

a  maior disponibilidade de micro-habitat (Bichuette et al. 2015), no qual as espécies que 

estarão associadas seja pela preferência alimentar ou por competição.  

Em micro-escala, a rocha matriz foi à variável que melhor explicou e pode estar 

reacionada com a escala de amostragem (Bichuette et al. 2015, Gomes 2017, Cardoso 
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2017). Pontos com predomínio de rocha matriz podem ter uma maior 

similaridade/dissimilaridade por acabarem capturando somente aqueles organismos de 

maior mobilidade (em geral os predadores), e os demais organismos acabam sendo 

encontrados em locais de maior disponibilidade de recursos alimentares ou com abrigos 

para se esconderem. Dessa forma, a rocha nua destaca-se em estruturar a comunidade por 

não favorecer a associação de diversos organismos à ela e este fator somente foi evidente 

na escala mais refinada uma vez que esta amostragem permite uma busca mais detalhada, 

capturando organismos que provavelmente não seriam visualizado em outra escala de 

amostragem (Gomes 2017).  

As variações entre as riquezas também foram influenciadas por fatores distintos 

de acordo com a escala de amostragem. Em micro-escala a diversidade de substrato e 

abrigo foram responsáveis por variações na riqueza, provavelmente em função da maior 

disponibilidade micro-habitats, favorecendo assim a coexistência de um maior número de 

espécies (Zepon e Bichuette 2018). Em meso-escala, as variáveis como galhos, gretas de 

retração e argila também podem está relacionadas à maior disponibilidade de micro-

habitats. Enquanto, as variações da riqueza influenciadas pelas distâncias entre os setores 

dever-se a distribuição discreta de condições e/ou recurso na caverna associado a 

provável baixa capacidade de dispersão dos invertebrados (Gomes 2017).  

 Entretanto para o SAC, as variáveis analisadas explicaram pouco as variações na 

composição e riqueza de invertebrados cavernícolas em ambas as escalas de amostragem. 

Desse modo, sugere-se que outras variáveis não mensuradas no estudo podem influenciar 

na estruturação das comunidades. Diferentes estudos têm demonstrado que distintos 

fatores relacionados às características intrínsecas da caverna (macro-escala) exercem 

influência na estruturação das comunidades de invertebrados cavernícolas neotropicais, 

como exemplo, a litologia (Souza-Silva et al. 2011b), a presença de água (Simões et al. 
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2015), o desenvolvimento linear (Simões et al. 2015) e a paisagem circundante (Pellegrini 

et al. 2016). 

 

4.4. Padrões da diversidade beta  

 Os estudos relacionados à diversidade beta em comunidades de invertebrados 

cavernícolas neotropicais têm mostrado que a substituição de espécie é o componente 

principal da diversidade beta (Simões et al 2015, Souza-Silva e Ferreira 2015, Cardoso 

2017, Gomes 2016). Entretanto, tais estudos avaliaram a diversidade beta em diferentes 

cavernas em uma mesma região, mas não avaliaram ao longo de uma mesma caverna. 

Como por exemplo, Simões e colaboradores (2015) analisando 55 cavernas encontraram 

uma alta diversidade beta resultante da substituição de espécies e atribuíram à 

heterogeneidade de habitat. Para a região temperada, Pipan e colaboradores (2018) 

avaliando a partição da diversidade da diversidade beta em comunidades de 

invertebrados, atribuíram a substituição de espécies à baixa capacidade de migração das 

espécies entre as diferentes áreas.  

Este estudo é pioneiro em considerar a diversidade beta ao longo de um sistema de 

cavernas e evidencia um padrão inverso ao comumente citado na literatura. No SAC 

principal fator contribuinte para a diversidade beta foi dado diferenças entre as riquezas 

(seja por ganho ou perda de espécies) e pode ser atribuída à facilitação do trânsito de 

espécies. Desse modo, quando comparamos a fauna cavernícola entre cavernas em uma 

mesma região pode ser que ocorra uma barreira geográfica, impedindo a movimentação 

de espécies, sendo estas então substituídas ao longo de um gradiente ambiental.   

4.4.1. Influência dos parâmetros ambientais na diversidade beta 
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 Refutando a hipótese inicial, a heterogeneidade de habitat não determinou a 

diversidade beta dos invertebrados cavernícola no SAC. A diversidade beta se deu 

principalmente por diferenças entre riquezas determinada pela distância da entrada.  

Alguns estudos têm mostrado que áreas próximas de entradas apresentam uma 

maior diversidade em relação às áreas mais profundas (Poulson e White 1969, Pellegrini 

et al. 2016). Entradas das cavernas são consideradas como ecótones e espera-se uma alta 

riqueza de espécies associada a estes locais devido à presença de espécies dos ambientes 

adjacentes, bem como maior disponibilidade de recursos alimentares (Prous et al. 2015). 

Além disso, as zonas de entradas de cavernas podem estar sujeitas a maiores variações 

nos valores de temperatura e umidade em relação a regiões mais profundas na caverna 

(Tobin et al. 2013). Assim não só a distância da entrada pode ser um fator de alteração na 

riqueza e composição das espécies, mas também a disponibilidade de recursos 

alimentares e variações nas condições de temperatura e umidade e/ou disponibilidade de 

micro-habitats (Humphreys 1991, Ferreira e Martins 1999, Ferreira et al. 2015, Tobin et 

al. 2013). Dessa forma, nas regiões de entrada há uma maior variedade de recurso 

disponível, de modo que as espécies, por não serem cavernícolas obrigatórias acabam 

apresentando especificidades pela as condições ambientais e recursos alimentares o que 

acaba gerando um mosaico na distribuição espacial das mesmas, refletindo assim em uma 

maior diversidade beta na entrada. 

Assim, para os ecossistemas subterrâneos outros fatores podem conduzir da 

diversidade beta das comunidades de invertebrados cavernícolas, como por exemplo, a 

limitação de dispersão dos organismos (Griffiths 2017), uma vez que grande parte desses 

organismos possuem pequeno tamanho corpóreo e conseqüentemente pouca capacidade 

de dispersão. Outro fator que pode influenciar a diversidade beta é o grau de 

conectividade entre as cavernas que facilita a dispersão dos organismos (Gomes 2017). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As comunidades de invertebrados cavernícolas mostraram variações nos padrões 

de composição e diversidade em distintas escalas de amostragem, evidenciando a 

necessidade de métodos combinados de coletas para uma melhor caracterização da fauna. 

As diferenças de riquezas como processo estruturador da diversidade beta parece não 

sofrer fortes influencias da heterogeneidade do habitat, indicando que outras 

características do habitat podem estar modelando a dissimilaridade da fauna cavernícola. 

Como os estudos dos padrões estruturadores das comunidades cavernícolas para região 

neotropical ainda são incipientes, recomenda-se que mais estudos sejam realizados a fim 

de determinar se o padrão encontrado é exclusivo do SAC ou se repete em outros 

sistemas de cavernas tropicais.  
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7 ANEXOS 

Tabela 7. Valores de riqueza média de invertebrados (Teste-t) entre as cavernas e escalas de 

amostragem do Sistema Água Clara, Bahia, Brasil. Diferenças significativas p ≤ 0,05. df= grau de 

liberdade, Std.Dev= Desvio padrão, -R= riqueza relativa, S= setores, Q= Quadrante, AC = Gruna 

da Água Clara, In = Gruta dos Índios, LPII = Lapa dos Peixes II e LPI = Lapa dos Peixes I . 

Var.1 x Var.2 Média1 Média2 t-value df- 
Value 

P-
value 

Cases1 Cases2 Std.Dev. 1 Std.Dev.2 

QAC vs. S AC-R 2.051 0.224 5.213 154 0.000 117 39 2.180 0.172 

QAC vs. S IN-R 2.051 0.016 4.836 142 0.000 117 27 2.180 0.040 

QAC vs. S LPI-R 2.051 0.085 4.669 142 0.00 117 27 2.180 0.157 

QAC vs. S LPII-R 2.051 0.129 4.563 142 0.00 117 27 2.180 0.158 

QIN vs. S IN-R 1.500 0.016 4.827 37 0.000 12 27 1.623 0.040 

QIN vs. S LPI-R 1.500 0.085 4.555 37 0.000 12 27 1.623 0.157 

QIN vs. S LPII-R 1.500 0.129 4.412 37 0.000 12 27 1.623 0.158 

QLPI vs. S LPI-R 0.619 0.085 3.150 46 0.002 21 27 0.864 0.157 

QLPI vs. S LPII-R 0.619 0.129 2.887 46 0.005 21 27 0.864 0.158 

QLPII vs. S LPII-R 1.925 0.129 4.299 52 0.000 27 27 2.164 0.158 

SAC vs. S IN 6.743 3.250 1.336 41 0.188 39 4 5.164 0.957 

S AC vs. S LPII 6.743 6.176 0.388 54 0.699 39 17 5.164 4.666 

S LPI vs. S IN 7.666 3.250 1.597 11 0.138 9 4 5.361 0.957 

S LPI vs. S LPII 7.666 6.176 0.736 24 0.468 9 17 5.361 4.666 

S AC vs. S LPI 6.743 7.666 -0.480 46 0.633 39 9 5.164 5.361 

QAC vs. QIN 2.051 1.500 0.850 127 0.396 117 12 2.180 1.623 

QAC vs. QLPII 2.051 1.925 0.269 142 0.787 117 27 2.180 2.164 

QLPI vs. QIN 0.619 1.500 -2.044 31 0.049 21 12 0.864 1.623 

QLPI vs. QLPII 0.619 1.925 -2.604 46 0.012 21 27 0.864 2.164 

QAC vs. QLPI 2.051 0.619 2.960 136 0.003 117 21 2.180 0.864 
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Tabela 2. Táxons encontrados nas cavernas do Sistema Água Clara, Bahia, Brasil. * Espécies troglóbias. (Continua). 

 Gruna da Água Clara Gruna dos Índios Gruna dos Peixes II Lapa dos Peixes 
 Quadrante Setor Quadrante Setor Quadrante Setor Quadrante Setor 

Acari                 
Argasidae sp1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Gaeolaelaps sp1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Macronyssidae sp1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Oribatida sp1 2 3 0 0 0 0 0 0 
Phthiracaridae sp1 2 0 0 0 0 0 0 0 
Podocinum sp1 0 1 0 0 0 0 1 1 
Rhagidiidae sp1* 0 1 0 0 0 0 0 0 
Rhagidiidae sp2 0 1 0 0 0 0 0 0 

 
Amblypygi 

        

Charinus troglobius* 0 0 0 0 0 0 0 1 
Trichodamon sp1 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
Araneae 

        

Caponiidae sp1* 1 0 0 0 0 0 0 0 
Gamasomorphinae sp1 0 0 0 0 1 1 0 0 
Loxoceles sp1 0 1 0 0 0 0 1 0 
Loxoceles sp2 0 0 0 0 0 0 2 2 
Loxoceles sp4 0 0 0 0 0 0 1 0 
Mesabolivar sp1 2 1 0 0 0 0 5 1 
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Nesticidae sp1 1 14 0 0 0 0 0 0 
Ochyroceratidae sp1* 10 12 0 0 1 7 9 5 
Pholcidae sp1 2 3 0 0 0 0 0 0 
Pholcidaesp2 1 11 0 0 0 0 3 2 
Platosp1 4 66 0 0 0 1 0 0 
Scytodidae sp1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Theridiidae sp1 67 150 0 1 0 0 0 0 
Theridiidae sp2 20 40 2 2 0 0 12 0 
Theridiidae sp3 0 5 0 0 0 0 0 1 
Theridiidae sp4 0 2 0 0 0 0 0 0 
Theridiosomatidae sp1 2 5 0 0 0 0 1 0 
Theridiosomatidae sp2 2 1 0 0 0 0 0 0 

 
Blattodea 

        

Blattodea sp1* 0 1 0 0 0 1 0 0 
Nasutitermes sp1 0 0 0 0 0 0 106 25 

 
Coleoptera 

        

Acylophorus sp1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Aleocharinae sp1 0 1 0 0 0 0 8 0 
Aleocharinae sp2 0 0 2 0 0 0 0 0 
Carabidae sp1 71 12 0 0 0 0 16 1 
Carabidae sp2 0 4 0 0 0 0 1 4 
Carabidae sp3 1 0 0 0 0 0 0 0 
Carabidae sp4 1 2 0 0 0 0 0 1 
Coleopetra NI 0 0 0 0 0 1 0 0 
Curculionidae sp1 0 1 1 0 0 0 0 0 
Hydrophilidae sp1 2 0 0 0 0 0 0 1 
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Lampyridae sp1 0 2 0 0 0 0 0 0 
Coleoptera sp1 (Larva) 53 146 0 0 0 0 1 0 
Coleoptera sp2 (Larva) 1 4 0 0 0 0 0 0 
Coleoptera sp3 (Larva) 0 1 0 0 0 0 0 0 
Coleoptera sp4 (Larva) 0 0 0 1 0 0 0 0 
Coleoptera sp5 (Larva) 0 0 0 0 1 0 2 0 
Oxytelinae sp1 33 4 0 0 0 0 0 0 
Paederinae sp1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ptiliidae sp1 5 0 0 0 0 0 0 0 
Ptilodactylidae sp1 10 22 0 0 0 0 0 0 
Ptilodactylidae sp2 1 4 0 0 0 0 0 0 
Tenebrionidae sp1 2 1 0 0 0 0 0 1 

 
Collembola 

        

Arrhopalites sp1* 0 0 0 0 0 0 1 0 
Arrhopalitidae sp1* 2 7 0 0 0 2 0 0 
Entomobryomorpha sp2 132 84 0 2 3 0 0 3 
Entomobryomorpha sp3 234 903 3015 94 0 25 3 2 
Entomobryomorpha sp4* 37 36 0 0 0 0 0 0 
Entomobryomorpha  sp5 1 1 0 0 0 0 0 0 
Entomobryomorpha sp1 0 0 0 3 0 0 0 0 
Entomobryomorpha sp6* 3 11 0 0 0 0 7 0 
Symphypleona sp1 0 1 0 0 0 0 4 0 
Symphypleona sp2* 0 1 0 0 0 0 0 0 

 
Diplura 

        

Campodeidae sp1 0 0 0 0 0 0 1 0 
Japygidae sp1 2 3 0 0 0 0 1 0 
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Diptera         
Asteiidae sp1 22 0 0 0 0 0 1 0 
Cecidomyiidae sp1 1 1 0 0 0 0 1 0 
Cecidomyiidae sp2 0 1 0 0 0 0 0 0 
Ceratopogonidae sp1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Chironomidae sp1 0 0 0 0 0 0 16 0 
Diptera sp1 (Larva) 31 1 0 0 0 0 0 0 
Diptera sp2 (Larva) 0 2 0 0 0 0 0 0 
Diptera sp3 (Larva) 1 0 0 0 0 0 0 0 
Diptera sp4 (Larva) 0 66 1 0 0 0 0 1 
Muscidae sp1 0 4 0 0 0 0 0 0 
Phlebotominae s1 0 1 0 0 0 0 1 0 
Psychodidae sp1 3 15 0 0 0 0 1 0 
Schwenckfeldinas sp1 0 0 0 0 0 0 1 0 
Sciaridae sp1 121 94 0 0 0 0 74 1 
Sciaridae sp2 34 7 0 0 0 0 0 0 
Sciaridae sp3 0 0 0 0 0 0 7 0 
Sciaridae sp4 0 0 0 0 0 0 7 0 

 
Gastropoda 

3 1 0 1 0 0 0 1 

Gastropoda sp1* 3 1 0 0 0 0 0 0 
Gastropoda sp2 0 0 0 1 0 0 0 1 

 
Geophilomorpha 

0 0 0 0 0 1 0 0 

Geophilomorpha sp1 0 0 0 0 0 1 0 0 
 
Hemiptera 

1 2 5 6 0 0 1 4 

Achilidae sp1 0 0 0 0 0 0 0 3 
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Hebridae sp1 0 0 5 6 0 0 0 0 
Veliidae sp1 1 2 0 0 0 0 1 1 

 
Hymenoptera 

        

Braconidae sp1 0 1 1 1 0 0 0 0 
Formicidae sp1 11 13 0 0 0 0 0 4 
Formicidae sp2 1 1 0 0 0 0 7 0 
Formicidae sp3 5 6 0 0 0 0 3 0 
Formicidae sp4 0 1 0 0 0 0 0 5 
Microgastrinae sp1 0 0 6 0 0 0 0 0 
Nylanderiasp1* 0 1 0 0 1 1 1 0 

 
Isopoda 

        

Styloniscidae sp3* 1 0 0 0 0 0 0 1 
Stylonsicidae sp1* 4 10 0 0 0 0 0 0 
Stylonsicidae sp2* 0 6 0 0 0 0 1 0 
Trichorhina sp1* 3 64 0 0 0 0 0 0 
Xangoniscus aganju* 0 0 0 0 0 0 2 2 

 
Lepidoptera 

        

Tineidae sp1 0 5 0 0 5 0 0 50 
Tineidae sp2 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
Nematoda 

0 1 0 0 0 0 0 0 

Nematoda sp1 0 1 0 0 0 0 0 0 
 
Oligochaeta 

        

Haplotaxida sp1 4 7 0 0 0 0 1 0 
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Haplotaxida sp2 37 57 2 0 0 0 0 0 
Haplotaxida sp3 2 3 0 0 0 0 0 0 

 
Opiliones 

        

Eusarcus sp1 13 38 0 0 0 0 1 1 
Giupponia chagasi* 4 6 0 0 1 0 0 0 

Orthoptera         
Eidmanacris sp1 0 7 0 0 0 0 0 0 
Endecus sp1 6 16 1 0 0 1 6 1 
Gryllinae sp1 0 0 0 0 0 0 1 0 
Nemobiinae sp1 0 0 0 0 0 0 1 0 
Paragryllus sp1 0 1 0 0 0 0 0 0 

 
Palpigradi 

        

Eukoeneniidae sp1* 7 5 0 0 4 5 6 6 
 
Polydesmida 

        

Chelodesmidae sp1* 3 25 1 1 1 3 0 0 
Chelodesmidae sp2* 0 0 0 1 0 1 0 0 
Paradoxosomatidae sp1 0 0 0 0 0 0 4 0 
Sphaeriodesmidaesp1* 2 3 0 0 1 1 1 0 

 
Pseudoscorpiones 

        

Chthoniidae sp1* 1 3 0 0 0 0 0 0 
Garypidae sp1 0 0 0 0 0 0 5 5 
Garypidae sp2 0 0 0 0 0 0 2 0 
Garypidae sp3 0 0 0 0 0 0 0 1 
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                 Fim.  

 

 

Psocoptera 
Neotrogla  sp1 0 1 0 0 0 0 4 45 
Psocoptera sp1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Psyllipsocidae sp1 
 

0 0 0 0 0 0 2 3 

Scolopendromorpha         
Scolopendridae sp1 0 0 1 0 0 0 0 0 

 
Scutigeromorpha 

        

Scutigeromorpha sp1 0 0 0 0 0 0 2 0 
 
Symplyla 

        

Symplyla sp1 0 0 0 0 1 0 0 0 
 
Tricladida 

        

Dugesiidae sp1 0 0 1 0 0 0 0 0 
 
Zygentoma 

        

Nicoletiidae sp1 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Formatado de acordo com as normas da revista: Studies on Neotropical Fauna and Environment 

Resumo  

Hotspots da biodiversidade subterrânea são cavernas ou sistemas de cavernas que abrigam 
elevada diversidade de espécies cavernícolas obrigatórias (troglóbios/estigóbios) e têm sido 
utilizados como ferramentas para estabelecer áreas de prioridades para a conservação. As 
paisagens cársticas em todo o mundo têm vivenciado impactos negativos devido ao crescimento 
industrial, econômico e populacional em seus arredores. Assim, medidas que auxiliem a elencar 
ações de conservação em escalas globais, regionais e locais tornam-se essenciais. Dessa forma, o 
objetivo do presente trabalho foi de indicar o sistema de cavernas Água Clara (SAC) como um 
novo hotspot de biodiversidade subterrânea neotropical, bem como avaliar a influência de 
parâmetros ambientais edáficos na distribuição da riqueza de invertebrados cavernícolas 
obrigatórios. Utilizando-se de 59 setores (10x3m) e 177 quadrantes (1x1m) distribuídos ao longo 
de quatro cavernas do SAC e busca ativa em micro-habitats específicos foram encontradas 29 
espécies troglóbias/estigóbias. Os táxons encontrados foram Acari (1 sp.), Amblypygi (1 sp.), 
Araneae (2 sp.), Blattodea (1 sp.), Collembola (5 sp.), Dermaptera (1 sp.), Gastropoda (2 sp.), 
Geophilomorpha (1 sp.), Hymenoptera (1 sp.), Isopoda (6 sp.),Opiliones (1 sp.), Platyhelminthes 
(1 sp.), Palpigradi (1 sp.), Polydesmida (3 sp.), Pseudoscorpiones (1sp.) e Silurifomes (1sp.). A 
proporção de troglóbios/troglófilos aumenta em relação à distância da entrada. Na meso-escala 
(setores), variações na riqueza foram determinadas pelas condições de umidade, temperatura, 
sedimento úmido e disponibilidade de abrigos. Em micro-escala (quadrantes), a rocha matriz e 
diversidade de substrato foram determinantes nas variações da riqueza. Portanto, em ambas as 
escalas de amostragem, as variáveis relacionadas às condições ambientais ao invés de 
disponibilidade de recursos foram as mais explicativas para determinação de variações na riqueza 
de troglóbios. O SAC vem sofrendo impacto negativo que pode vir a alterar as características 
prístinas nas cavernas. Desse modo, torna-se crucial o estabelecimento de medidas que garantam 
a sua conservação por meio de criação e implantação de uma unidade de conservação, que 
englobe toda bacia de drenagem.  

Palavras-chave: Troglóbios. Estigóbios. Alta diversidade. Conservação.  
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Abstract 

 

Subterranean biodiversity hotspots are caves or cave systems that shelter a high diversity 

of strictly cave living species (troglobionts/stigobionts) and have been used as a tool to 

stablish areas with a conservation priority. Karstic landscapes all over the world have 

been facing the negative impacts of the industrial, economical and populational growth 

on its surroundings. Thus, measures taken in order to enlist conservation measures 

become essential in this context. Thereupon, the objective of this paper was to indicate 

the Água Clara Cave System (ACS) as a new subterranean biodiversity hotspot, as well 

as to access the influence of edaphic environmental parameters on the distribution of the 

troglobiont invertebrate species. Using 59 sectors (10x3m) and 177 quadrats (1x1m) 

along the four caves of the ACS and active search, 29 troglobiont/stigobiont species were 

found, belonging to the following taxa: Acari (1 sp.), Amblypygi (1 sp.), Araneae (2 sp.), 

Blattodea (1 sp.), Collembola (5 sp.), Dermaptera (1 sp.), Gastropoda (2 sp.), 

Geophilomorpha (1 sp.), Hymenoptera (1 sp.), Isopoda (6 sp.), Opiliones (1sp.), 

Platyhelminthes (1 sp.), Palpigradi (1 sp.), Polydesmida (3 sp.), Pseudoscorpiones (1sp.) 

and Silurifomes (1 sp.). The proportion of troglobionts/troglophiles increases with the 

distance from the cave entrance. Along the mesoscale (sectors), the variations on the 

species richness were determined by the conditions of humidity, temperature, presence of 

damp sediment and shelter availability. At the microscale (quadrats), the matrix rock and 

substrate diversity were determinant on the species richness variations. Therefore, at both 

sampling scales the variables related to the environmental conditions, instead of food 

resource availability, best explained the troglobiont species richness variation. The ACS 

have been negatively impacted, whatmay alter the pristine characteristics of these caves, 

highlighting the necessity of the establishment of measures to ensure their conservation 

through the creation and implementation of a conservation unit that encompasses the 

whole drainage basin in which the ACS in inserted. 

 

Key words: Troglobionts. Stigobionts. High diversity. Conservation.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os ambientes subterrâneos abrigam uma biodiversidade única composta de 

organismos que são frequentemente categorizados de acordo com suas especializações e 

afinidades com o habitat (Gilbert & Deharveng 2002; Culver & Pipan 2013). Os 

cavernícolas obrigatórios (troglóbios – terrestres ou estigóbios - aquáticos) são restritos 

ao meio subterrâneo e incapazes de estabelecer populações viáveis no meio epígeo 

(externo), apresentando especializações morfológicas, fisiológicas e comportamentais em 

resposta às pressões seletivas  (Sket 2008; Culver & Pipan 2009). Além disso, apresentam 

geralmente distribuição restrita e limitada à extensão do habitat subterrâneo com 

possibilidade de elevada endogamia (Juan et al. 2010). Muitas dessas espécies podem ser 

endêmicas a uma única caverna ou um sistema cárstico e outras ainda representam 

relictos filogenéticos ou geográficos (Holsinger 2000; Assmann et al. 2010; Juan et al. 

2010). 

Por outro lado, a maioria dos organismos que compõem as comunidades 

cavernícolas tropicais é caracterizada como troglófilos. Essa categoria compreende 

aqueles organismos que são capazes de completar seu ciclo de vida tanto no ambiente 

epígeo quanto no hipógeo(Culver & Pipan 2009).Os troglóxenos são aqueles animais que 

são regularmente encontrados no ambiente subterrâneo, mas incapazes de completar todo 

seu ciclo de vida dentro das cavernas (Sket 2008). As espécies troglóxenas utilizam as 

cavernas como abrigo, uma vez que as mesmas podem funcionar como refúgios contra 

variações externas nas condições de temperatura e umidade (Culver & Pipan 2013). Por 

fim, temos a categoria de acidentais para os animais que não apresentam pré-adaptações, 

mas adentram “acidentalmente” ao meio subterrâneo e não conseguem estabelecer 

populações viáveis. (Barr 1968) 
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Na entanto, a fauna subterrânea juntamente com os sistemas cársticos, em todo o 

mundo tem vivenciado impactos negativos devido ao crescimento industrial, econômico e 

populacional humano em seus arredores (Bonacci et al. 2009; Clements et al. 2006; 

Reboleira et al. 2011; Español et al. 2017; Sugai et al. 2018). Em função disso, distintas 

estratégicas têm sido usadas na intenção de proteger e preservar os ecossistemas 

subterrâneos (Rabelo et al. 2018). Ao nível de espécies, é possível destacar a Lista 

Vermelha de Espécies Ameaçadas, criada pela União para a Conservação da Natureza 

(IUCN - The World Conservation Union). Além dela, recentemente, uma listagem 

adaptada foi criada para avaliar espécies de animais cavernícolas (ICMBio 2016; IUCN 

2018). 

Ao nível de paisagem, os índices de endemismo e/ou conservação da 

biodiversidade subterrâneas têm sido utilizados com objetivo de indicar espécies, 

cavernas e áreas cársticas prioritárias para receber ações de conservação (Donato et al. 

2014; Simões et al. 2014; Souza-Silva et al. 2015; Nitzu et al. 2018; Rabelo et al. 2018). 

Em se tratando de comunidades, os hotspots de biodiversidade subterrânea têm sido 

utilizados como ferramenta para evidenciar ambientes subterrâneos com elevada 

biodiversidade (Culver & Sket 2000; Culver & Pipan 2009; Souza-Silva & Ferreira 

2016). O termo hotspots de biodiversidade subterrânea foi introduzido por Culver & Sket 

(2000) para definir habitats subterrâneos com vinte ou mais espécies terrestres ou 

aquáticas restritas ao meio subterrâneo (troglóbias e estigóbias, respectivamente). A 

definição de hotspot para os ecossistemas subterrâneos não considera as ameaças à perda 

de biodiversidade como termo original proposto por Myers (2000), ela pondera pontos 

evolutivos, ecológicos, biogeográficos e taxonômicos, de modo que a presença de hotspot 

da biodiversidade subterrânea deve ser priorizada para os esforços de conservação 

(Culver & Pipan 2009). 
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Embora a identificação de novos hotspots seja de suma importância para a 

definição de estratégias de conservação e proteção, o conhecimento e a compreensão dos 

padrões de distribuição da biodiversidade cavernícola obrigatória nos trópicos ainda são 

incipientes (Gibert & Deharveng 2002; Jaffé et al. 2018). Os estudos desenvolvidos com 

a fauna em ambientes subterrâneos nos trópicos têm demonstrado que diferentes fatores 

podem atuar na estruturação das comunidades, como a litologia das cavernas (Souza-silva 

et al. 2011a), a presença de corpos d’ água, desenvolvimento linear (Simões et al. 2015) e 

a composição da paisagem do entorno (Pellegrini et al. 2016). No entanto, estudos 

específicos que avaliem os fatores determinantes da distribuição e estruturação das 

assembleias cavernícolas obrigatórias, em função das condições ambientais (e.g 

temperatura, umidade, diversidade de substrato) e dos recursos disponíveis (guano, 

matéria orgânica, raiz), ainda não foram realizados no Brasil.  

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a influência de 

parâmetros ambientais edáficos na distribuição da riqueza de invertebrados cavernícolas 

obrigatórios em um sistema cárstico neotropical. Além disso, buscou-se avaliar os 

impactos que ameaçam as condições prístinas do sistema, contribuindo com ações de 

conservação da biodiversidade. Testou-se a hipótese que a disponibilidade de recursos é 

responsável pela estruturação das comunidades de invertebrados cavernícolas 

obrigatórios.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 
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O estudo foi conduzido no sistema de cavernas denominado de Água Clara 

(SAC), localizado na região cárstica da Serra do Ramalho, Agrovila 23, Carinhanha, no 

sudoeste do estado da Bahia, Brasil (Figura 1). O SAC possui uma extensão aproximada 

de 24 km e é composto por seis cavernas (Gruna da Água Clara, Gruna dos Índios, Lapa 

dos Peixes, Gruna dos Peixes II, Água Escura I e Gruna da Água Escura II) pertencentes 

ao complexo carbonático do Grupo Bambuí. Embora a Gruna da Água Escura I e Gruna 

da Água Escura II estejam inseridas no SAC, elas não estão conectadas à drenagem 

principal e, por essa razão, não foram incluídas no estudo. A classificação climática da 

região é "Aw" com inverno seco (Alvares et al. 2013) e pluviosidade média anual de 640 

mm (INMET 2018). A região da Serra do Ramalho está inserida no domínio da Caatinga 

(bioma semiárido), com áreas de transição para o cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização das cavernas estudadas no Sistema Água Clara, Serra do Ramalho, Bahia, 

Brasil. 1) Gruna da Água Clara. 2) Gruna dos Índios. 3) Lapa dos Peixes I. 4) Gruna dos Peixes 

II. 5) Gruna da Água Escura I. 6) Gruna da Água Escura II. Os pontos em azul são as cavernas 

inventariadas, em amarelo as duas cavernas que não foram amostradas.  
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2.2 Mensuração dos parâmetros ambientais edáficos e riqueza de 

troglóbios/estígobios no SAC 

Para mensuração dos parâmetros ambientais edáficos e riqueza de invertebrados 

cavernícolas obrigatórios no Sistema Água Clara em distintas escalas de amostragem 

foram utilizados 59 setores de 10x3m cada e 177 quadrantes de 1x1m distribuídos ao 

longo SAC (Tabela 1, Figura 2). A quantidade e distância entre setores foram 

estabelecidas de forma proporcional ao desenvolvimento linear acessível de cada 

cavidade desde a entrada à montante do sistema (Tabela 1). Os quadrantes foram 

posicionados de forma equidistante no solo de cada setor, sendo dois nas extremidades e 

um na porção mediana, totalizando 03 (três) quadrantes por setor (Figura 2). Fornecendo 

assim, uma amostragem em micro-escala (quadrantes) e meso-escala (setores) de todo o 

sistema.  

 

Tabela 1. Localização (UTM) das cavernas amostradas no Sistema Água Clara (SAC), 

desenvolvimento linear (DL), número de setores (NS), número de quadrantes para cada caverna 

(NQ), extensão amostrada (EA), profundidade atingida na caverna (PA), distância entre os setores 

(DS). 

 

 

 

 

CAVERNAS UTM E    UTM S DL (m) (NS) (NQ) EA(m) PA(m) DS(m) 

Gruna da Água Clara 613350 8474058 13.880 39 117 390 6.240 150 

Gruna dos Indios 613342 8473981 510 4 12 40 320 70 

Lapa dos Peixes I 612736 8471634 7.020 9 27 90 1.440 150 

Gruna dos Peixes II 612720 8471628 2.100 7 21 70 1.120 150 

    23.510 59 177 590 8.876  
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Figura 2. Desenho amostral utilizando micro-escala (quadrantes) e meso-escala (setores) para 

avaliar influência dos parâmetros ambientais edáficos sobre a riqueza de invertebrados 

cavernícolas obrigatórios ao longo do Sistema Água Clara, Bahia, Brasil. As linhas tracejadas 

representam as seções (3x1m) do setor. 

 

2.2.1 Mensuração dos parâmetros ambientais edáficos 

Para caracterização dos parâmetros ambientais na área delimitada em micro-

escala, foram usadas imagens digitais registradas em campo com auxílio de uma câmera 

fotográfica. O registro fotográfico foi realizado anteriormente à coleta da fauna. Em 

laboratório, as imagens foram analisadas utilizando-se o software IMAGEJ (Rasband 

2014), para categorização e quantificação dos diferentes substratos orgânicos e 

inorgânicos de acordo com sua área de ocupação no quadrante.  

A mensuração dos parâmetros ambientais em meso-escala foi realizada em 

campo, através da subdivisão desses setores em 10 seções de 1x3m (Figura 01). Em cada 

seção, foi estimada visualmente a proporção dos substratos orgânicos e inorgânicos 

presentes, tal metodologia foi modificada a partir da metodologia proposta por Pellegrini 
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et al.(2016) e adaptada de Peck et al. (2006). Em seguida, foram realizadas médias 

aritméticas para obter a porcentagem total de cada classe de substrato presente no setor. 

Os valores de temperatura e umidade nos setores foram aferidos uma única vez com 

auxílio de termo-higrômetro digital. 

 

2.2.1.1 Parâmetros ambientais mensurados 

Para avaliar a influência coletiva dos parâmetros ambientais na distribuição da 

riqueza da fauna no SAC foi utilizada a variável “DIVERSIDADE DE SUBSTRATO”. 

A diversidade de substratos foi calculada para cada escala amostral (micro-escala e meso-

escala), usando o índice de Shannon-Weaver (Magurran 2011), com o auxílio do pacote 

vegan no programa R versão 3.5.0 (R Core Team 2016). Para tanto, a porcentagem de 

ocorrência de cada tipo de substrato foi considerada separadamente. 

Para avaliar se a distribuição da riqueza de espécies se relaciona à disponibilidade 

de abrigos ou de recursos alimentares, foram criadas duas outras variáveis distintas a 

partir da interpolação (soma) de substratos orgânicos (recurso) e inorgânicos (abrigo). Os 

substratos inorgânicos: blocos, cascalho grosso, cascalho fino e gretas de retração foram 

considerados “ABRIGO” para ambas as escalas de amostragem (quadrante e setor). As 

variáveis como guano, matéria orgânica particulada, raiz, actinomicetos foram 

consideradas como “RECURSO”. 

Para avaliar a influência da distância entre setores na variação da riqueza de 

espécies, realizou-se conversão em Universal Transversa de Mercator (UTM) das 

distâncias dos setores no programa Google Earth Pro. Além disso, a distância de cada 
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setor (em metros) com relação à entrada foi utilizada como uma variável explicativa. A 

tabela 2 apresenta os parâmetros ambientais mensuradas para cada escala de amostragem.   

Tabela 2.  Parâmetros ambientais coletados para cada escala amostral (micro-escala e meso-

escala) nas cavernas estudadas do Sistema Água Clara, Bahia, Brasil 

 

2.2.2 Amostragem da fauna de invertebrados  

 As coletas de invertebrados em micro-escala foram realizadas por meio de uma 

coleta exaustiva com o auxílio de pinças e pincéis umedecidos em álcool 70% (Souza-

Silva et al. 2011b) e sempre realizadas por dois coletores com experiência em coleta de 

fauna cavernícola. Em meso-escala, a coleta manual de invertebrados foi realizada em 

toda área limitada (10x3m) por um único coletor As coletas somente eram finalizadas 

quando todos os invertebrados presentes na área haviam sido amostrados e/ou 

Micro-escala  Meso-escala 
Abrigo (blocos, cascalho grosso e fino, gretas de retração). Abrigo (blocos, cascalho grosso e fino, gretas de retração).  
Argila Actinomicetos 
Bloco (64-250 mm) Argila 
Cascalho fino (2-16 mm) Bloco (64-250 mm) 
Cascalho grosso (17-63 mm)  Cascalho fino (2-16 mm) 
Diversidade de substrato (Shannon) Cascalho grosso (17-63 mm) 
Galhos Distância da entrada (metros) 
Gretas de retração Distância entre setores (UTM) 
Guano Diversidade de substrato (Shannon) 
Matéria Orgânica fina (particulada) Galhos 
Poça de Água Gretas de retração 
Raizes Guano 
Recurso (guano, matéria orgânica particulada, raiz) Matéria Orgânica fina (particulada) 
Rocha matriz Poça de Água 
Sedimento fino (0.06-2 mm) Raizes 
Sedimento úmido Recurso (guano, matéria orgânica particulada, raiz, actinomicetos) 
 Rocha matriz 

 Sedimento fino (0.06-2 mm)  

 Sedimento úmido 

 Temperatura (0C) 

 Umidade 
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contabilizados. De acordo com Ferreira (2004), tal método tem sido eficiente em amostrar 

a fauna de invertebrados cavernícolas sem causar grandes impactos.  

Com o intuito de inventariar um maior número possível de espécies cavernícolas 

obrigatórias, também foram realizadas buscas visuais extensivas e coletas manuais 

conduzidas por um coletor com experiência em amostragem de fauna subterrânea ao 

longo dos condutos das cavernas do sistema, focando em potencias micro-habitats, 

depósitos de matéria orgânica (Souza-Silva et al. 2011b) e habitats aquáticos como 

represas de travertinos, poças e riachos.Tal metodologia será referida no presente estudo 

como “BUSCA ATIVA”.  

 

2.2.3 Identificação da fauna de invertebrados cavernícolas obrigatórios 

Os invertebrados cavernícolas obrigatórios (troglóbios/estigóbios) foram 

identificados até o menor nível taxonômico acessível e agrupados em morfótipos (Oliver 

& Beattie 1996; Souza-Silva et al. 2011b). A determinação de espécies potencialmente 

troglóbias foi realizada de acordo com características morfológicas denominadas como 

“troglomórficas” (e.g redução das estruturas oculares, alongamento dos apêndices, 

redução ou perda da pigmentação) (Christiansen 1962; Sket 2008), critérios existentes na 

literatura (e.g. Pérez & Kury 2002; Baptista & Giupponi 2002; Bichuette & Rizzato 2012; 

Simone 2012; Campos-Filho et al. 2014) e consultas a especialistas de cada táxon. As 

espécies que apresentaram troglomorfismos específicos foram consideradas troglóbias 

(Sket 2008). Ainda, as morfoespécies e espécies identificadas foram todas tratadas como 

espécie. O material testemunho encontra-se depositado na Coleção de Invertebrados 

Subterrâneos de Lavras (ISLA), vinculada ao Centro de Estudos em Biologia 

Subterrânea/Universidade Federal de Lavras (www.biologiasubterranea.com.br). 
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2.3. Análise dos dados 

 

2.3.1 Riqueza de troglóbios e estígobios 

A partir da coleta dos dados foi possível obter a riqueza dos invertebrados 

cavernícolas obrigatórios por quadrantes, por setor, pela busca ativa e por caverna 

(representada pelo somatório dos quadrantes, setores e busca ativa). Para verificar o 

número de espécies compartilhadas entre as cavidades do SAC um Diagrama de Veen foi 

construído por meio da ferramenta fornecida por Heberle et al. (2015). A eficiência 

amostral foi avaliada a partir da curva de acumulação de espécies no software Primer 6. 

Para isso, foram utilizados os estimadores de riqueza Jackknife 1 e 2, que levam em 

consideração as espécies raras (Magurran 2011). 

 

2.3.2 Influência individual dos parâmetros ambientais na riqueza da fauna 

A análise de DistLM (Distance-Based linear models) foi conduzida para 

identificar a influência dos parâmetros ambientais (Tabela 2) na distribuição da riqueza 

de invertebrados cavernícolas obrigatórios em cada escala de amostragem (micro-escala e 

meso-escala). Para tal, foi conduzida a estandardização dos dados e análise de 

dissimilaridade da fauna utilizando a distância euclidiana. Após, seguiram-se os critérios 

de Forward step-wise e AICc. A análise foi realizada no software Primer 6 & 

Permanova®. Apenas os dados de riqueza das amostragens em micro-escala e meso-

escala foram utilizados para essa análise, devido a impossibilidade de caterização do 

habit na amostragem de busca ativa.  
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2.3.3 Proporção de espécies troglóbias/troglófilas de acordo com distância da entrada 

A proporção de troglóbios em relação à riqueza total foi obtida por meio da 

divisão da riqueza de troglóbios (de cada setor acrescido dos quadrantes correspondente) 

pela riqueza de troglófilos total (setores acrescidos dos quadrantes). Para verificar se 

existia relação entre essa proporção com a distância da entrada foi construído um modelo 

linear generalizado pela função GLM do pacote STATS. Anteriormente a rodar o modelo, 

foi testada a normalidade dos dados de proporção por meio da função SHAPIRO.TEST 

do pacote “Stats” (R Core Team 2016). Uma vez que a distribuição dos dados não foi 

normal utilizou-se distribuição de erros de “quasipoisson”. Em seguida, o modelo foi 

construído, verificada sua significância pelo valor de p< 0,05 e plotado em gráfico. Tais 

análises foram conduzidas no programa R, versão 3.5.0 (R Core Team 2016).  

 

2.3.4 Caracterização dos recursos orgânicos 

Com intuito de identificar as fontes de recursos para a fauna cavernícola 

obrigatória do SAC foi realizada uma caracterização geral dos substratos orgânicos 

presentes nas cavernas obtidas através da média aritmética das porcentagens dos subtratos 

nas unidades amostrais (micro-escala e meso-escala). A obtenção das médias e desvio 

padrão foi realizada no software Estimates 9.1.0.  

 

2.3.5 Impactos no Sistema Água Clara 

Para avaliar os impactos ambientais negativos que afetam o SAC foram realizados 

levantamentos de artigos publicados sobre as cavernas e o carste da Serra do Ramalho 

(Auler et al. 2001; Moura et al. 2008; Sugai et al. 2016; Ferreira et al. 2014; Gonçalves et 
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al. 2018). Além disso, foram feitas observações em campo e comparações de mudanças 

na paisagem ao longo dos últimos 32 anos, usando imagens históricas disponíveis pela 

ferramenta do Google Earth Pro.  

 

3 RESULTADOS  

 

3.1 Composição e riqueza dos invertebrados  

Em um único evento amostral, foram registradas 29 espécies de invertebrados 

cavernícolas obrigatórios, pertencentes a, ao menos, 22 famílias (Tabela 3). Os grandes 

grupos encontrados foram Hexapoda (9 sp.), Arachnida (7 sp.), Malacostra (6 sp.), 

Myriapoda (4 sp.), Osteichthyes (1 sp.) e Platyhelminthes (1 sp.). A figura 3 apresenta a 

distribuição da riqueza dos grandes grupos de acordo com a metodologia de amostragem.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Riqueza de espécies de invertebrados dos principais táxons encontrados no Sistema 

Água Clara através de diferentes metodologias de amostragem (busca ativa, micro-escala 

(quadrantes), meso-escala (setor).  
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Do total de 29 de espécies cavernícolas obrigatórias encontradas no estudo, apenas 

18% estão formalmente descritas. São elas: Charinus troglobius Baptista & Giupponi 

2002, Giupponia chagasi Pérez & Kury 2002, Xangoniscus aganju Campos Filho et al. 

2014, Spiripockia puncata Simone 2012 e Trichomycterus rubbioli Bichuette & Rizzato 

2012. 

Tabela 3. Espécies e morfótipos de invertebrados cavernícolas obrigatórias no Sistema Água 

Clara, Bahia, Brasil. Busca ativa(BA), Setores (S), Quadrantes (Q), Terrestre (T) e aquático (A)  

 Água Clara Índios Peixes II Peixes Habitat 

 BA Q S BA Q S BA Q S BA Q S  
Acari              
Rhagidiidae sp1   X          T 
 
Amblypygi 

             

Charinus troglobius X           X T 
 
Araneae 

             

Caponiidae sp1  X           T 
Ochyroceratidae sp1 X X X    X X X X X X T 
 
Blattodea 

             

Blattodea sp1 X  X      X X   T 
 
Collembola 

             

Arrhopalites sp1           X  T 
Sminthuridae sp1 X X X      X    T 
Entomobryomorphas p4 X X X       X   T 
Entomobryomorpha sp7  X X        X  T 
Symphypleona sp1   X          T 
 
Dermaptera 

             

Cyllindrogastrinae sp1       X      T 
Pulmonata              
Spiripockia punctata       X   X   A 
Pulmonatasp1  X X       X   A 
 
Geophilomorpha 

             

Geophilomorpha sp1         X    T 
 
Hymenoptera 

             

Nylanderia sp1   X    X X X  X  T 
 
Isopoda 
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Na metodologia de busca ativa foram observados 24 espécies troglóbias, sendo 5 

espécies encontradas exclusivamente por meio dessa metodologia (Cyllindrogastrinae 

sp1, Spiripockia punctata, Styloniscidae sp4, Trichomycterus rubbioli e Girardia sp1). 

Entretanto, deve-se destacar que muitas dessas espécies são aquáticas (somente 

Cyllindrogastrinae é terrestre). Em meso-escala registrou-se 22 espécies, enquanto nos 

quadrantes foram encontradas 18 espécies (Tabela 3). Algumas das espécies cavernícolas 

obrigatórias encontradas no Sistema Água Clara são mostradas na figura 4. 

 

Stylonsicidae sp1 X X X X         T/A 
Stylonsicidae sp2 X  X       X X  T/A 
Styloniscidae sp3  X     X     X T/A 
Styloniscidaesp4       X      T/A 
Trichorhinas p1 X X X          T 
Xangoniscus aganju X      X    X X T/A 
 
Opiliones 

             

Giupponia chagasi X X X    X X     T 
 
Palpigradi 

             

Eukoeneniidae sp1 X X X    X X X X X X T 
 
Polydesmida 

             

Chelodesmidae sp1 X X X X X X X X X X   T 
Chelodesmidae sp2    X  X X  X    T 
Sphaeriodesmidae sp1 X X X    X X X  X  T 
 
Pseudoscorpiones 

             

Chthoniidae sp1  X X       X   T 
 
Silurifomes 

             

Trichomycterus rubbioli X            A 
 
Tricladida 

             

Girardiasp1       X   X   T 



 

 
Figura 4. Algumas espécies cavernícolas obrigatórias

Brasil. (A) Charinus troglobius

Blattodea sp. n., (E) Xangoniscus

Geophilomorpha sp. n., (I)Eukoeneniidae

Algumas espécies cavernícolas obrigatórias encontradas no Sistema Água Clara, Bahia, 

troglobius, (B) Trichomycterus rubbioli, (C) Sminthuridae

Xangoniscus aganju, (F) Chelodesmidaesp. n., (G) Giupponia

Eukoeneniidae sp. n. , (J) Spiripockia punctata. 
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encontradas no Sistema Água Clara, Bahia, 

) Sminthuridae sp. n., (D) 

Giupponia chagasi, (H) 



75 
 

3.2 Compartilhamento de espécies e conectividade entre as cavernas do SAC 

A Gruna da Água Clara apresentou a maior riqueza de espécies de invertebrados 

cavernícolas obrigatórios (22sp.), sendo 5 espécies exclusivas (Rhagidiidae sp1, 

Caponiidae sp1, Trichorhina sp1, Stylonsicidaesp2 e Trichomycterus rubbioli). A Lapa 

dos Peixes I apresentou (17 sp.), a Gruna dos Peixes II (15 sp.) e a Gruta dos Índios com 

3 espécies (Tabela 1). As cavernas com maior número de espécies compartilhadas foram 

a Gruna da Água Clara e Lapa dos Peixes II, localizadas nos extremos do sistema 

(aproximadamente 3 km de distância), com 6 espécies compartilhadas (Charinus 

troglobius, Chthoniidae sp1, Entomobryomorpha sp4, Entomobryomorphasp7, 

Symphypleona sp2, Symphypleona sp3 e Pulmonata sp1). Apenas uma espécie 

(Chelodesmidae sp1) foi comum a todas as cavernas do SAC (Figura 5).  

 

Figura 5. Diagrama de Vemn apresentando o número de espécies cavernícolas obrigatórias 

compartilhadas entre as cavernas do Sistema Água Clara, Bahia, Brasil 
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3.3 Suficiência amostral 

Apesar da curva de acumulação de espécies não ter atingido a assíntota, podemos 

considerar satisfatório o esforço amostral para as cavernas do sistema, uma vez que a 

riqueza observada aproxima-se bastante do número de espécie estimado.Em relação ao 

Jacknife 2, 78,37% das espécies foram amostradas. (Figura 05). Além disso, de acordo 

com Jacknife 2, 80% das 29 espécies já haviam sido coletadas com 111 unidades 

amostrais. 

 

 

Figura 6. Riqueza observada e estimada de invertebrados cavernícolas obtidas por meio dos 

estimadores Jacknife1 e 2, considerando todas metodologias de amostragem (Busca ativa, 

Quadrante, Setor) para as cavernas do Sistema Água Clara, Bahia, Brasil  

 

3.4  Influência das variáveis ambientais na distribuição da riqueza de troglóbios 

Fatores explicativos distintos foram determinantes para as variações na riqueza de 

invertebrados cavernícolas de acordo com as escalas de amostragem. Em meso-escala, 

quatro fatores explicaram variações na riqueza ao longo do Sistema Água Clara: umidade 
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do ar, temperatura, sedimento úmido e a variável abrigo (Tabela 4). Em micro-escala, 

dois fatores explicaram a riqueza de invertebrados cavernícolas obrigatórios, sendo eles: 

presença de rocha matriz e diversidade de substrato (Tabela 4). 

Tabela 4. Resultados da adição sequencial (+) de variáveis no DistLM para análise dos principais 

fatores preditores de variações na riqueza de invertebrados cavernícolas obrigatórios do Sistema 

Água Clara, Bahia, Brasil. Abrigo (A), Diversidade de substrato (DS), Rocha matriz (RM), 

Sedimento  úmido (SU), Temperatura (T), Umidade (U).  

 

Foi observado o aumento da riqueza de troglóbios e redução da riqueza de 

troglófilos à medida que se distancia da entrada das cavernas (Figura 7).  

MÉTODO DEAMOSTRAGEM VARIÁVEIS R2 ADJUSTADO PSEUDO-F P-valor 

 + U 11% 7,7652 0,011 

U + T 20% 6,0973 0,022 

Meso-escala U+ T+ SU 27% 5,5361 0,023 

 U+T+ SU + A 37% 8,6902 0,001 

                  + RM 4% 7,9228 0,012 

Micro-escala RM+ DS 6% 4,3075 0,041 
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Figura 7. Proporção da riqueza de troglóbios/ troglófilos de acordo com a distância da entrada 

nas cavernas amostradas do Sistema Água Clara, Bahia, Brasil. 

 

3.5 Recursos orgânicos 

Os principais recursos disponíveis para a fauna cavernícola foram: raízes, guano , 

matéria orgânica particulada e actinomiceto. A tabela 5 apresenta os valores médios 

destes recursos quantificados nos setores e quadrantes no sistema. Tanto em micro-escala 

e meso-escala o recurso alimentar mais frequentemente encontrado foi a matéria orgânica 

particulada. 
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Tabela 5. Teste das médias das variáveis relacionadas ao recurso orgânico no Sistema Água 

Clara, Bahia, Brasil. Média (M), Desvio padrão (DP), número de amostras (N), erro da média 

(Std.Err.), graus de liberdade (df), probalidade (p).  

Método Recursos orgânicos M (%) DP N Std.Err. t-value df p 

 Recurso 34.881 57.027 177 4.286 8.137 176 0.000 

 Guano 4.768 21.983 177 1.652 2.885 176 0.004 

Micro-escala Matéria orgânica (particulada) 9.237 30.469 177 2.290 4.033 176 0.000 

 Raiz 0.576 7.666 177 0.576 1.000 176 0.318 

 Recurso 0.079 0.119 59 0.015 5.060 58 0.000 

 Guano 0.006 0.026 59 0.003 1.898 58 0.062 

Meso-escala Matéria orgânica (particulada) 0.008 0.029 59 0.003 2.118 58 0.038 

 Raiz 0.000 0.004 59 0.000 1.276 58 0.207 

 Actinomicetos 0.005 0.019 59 0.002 2.040 58 0.045 

 

3.6 Ameaças antrópicas 

As principais ameaças descritas na literatura que atingem o Sistema Água Clara 

são o assoreamento dos condutos das cavernas, poluição da água subterrânea, 

especulação minerária e desmatamento para produção de carvão vegetal (Tabela 6). Os 

principais impactos antrópicos observados com o uso da ferramenta Google Earth Pro foi 

a supressão da vegetação ao redor do SAC (Figura 8). Em campo, foram observados o 

assoreamento dos condutos das cavernas, queimadas e atividades de revolvimento de solo 

para plantação de monoculturas. Grande parte dessas alterações foram visualizadas a 

montante do sistema e é bem provável que durante os períodos chuvosos tenham algum 

reflexo no interior das cavernas. 
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Tabela 6. Impactos ambientais negativos presentes na região na região da Serra do Ramalho, 

Bahia, Brasil 

 

 

Figura 8. Imagens históricas obtidas pelo o Google Earth da Região da Serra Ramalho, Bahia, 

Brasil, evidenciando a remoção da mata nativa ao redor do Sistema Água Clara bem como 

expansão urbana da Agrovila 23. 

 

4 DISCUSSÃO  

 

4.1. Conhecimento da fauna cavernícola obrigatória nos trópicos 

Impactos Abrangência Referências 

Desmatamento/Assoreamento Local Auler et al. 2001, Moura et al. 2008. 

Poluição da água subterrânea Regional Gonçalves et al. 2018. 

Especulação minerária Regional Sugai et al. 2016, Ferreira et al. 2014. 
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O conhecimento da fauna cavernícola nos trópicos ainda é incipiente, comparado 

as regiões temperadas como leste europeu e Estados Unidos (Deharveng & Bedos 2012). 

Entretanto, nas últimas duas décadas tem ocorrido um crescimento significativo nos 

trabalhos com fauna de invertebrados e vertebrados cavernícolas nos trópicos, 

principalmente no Brasil (Dessen et al 1980; Trajano & Bichuette 2010; Delgado-

Jaramillo et al. 2017; Parizotto et al. 2017; Rabelo et al 2018). Estudos recentes têm 

revelado a existência de uma elevada riqueza de espécies restritas ao meio subterrâneo 

(Gallão et al. 2018; Souza-Silva e Ferreira 2016, Trajano et al. 2016). Até o momento, 

150 espécies troglóbias já foram formalmente descritas (Gallão et al. 2018). Entretanto, 

ainda ao menos 800 espécies não estão descritas, mas se encontram depositadas em 

coleções biológicas (R. L. Ferreira pers. comm.). Portanto, o número de espécies de 

troglóbias/estigóbias conhecidas e descritas ainda se encontra subestimado (Ferreira et al. 

2009).  

O baixo número de espécies de invertebrados cavernícolas obrigatórios 

conhecidos nos países tropicais comparado às outras regiões do mundo pode ser 

decorrente da falta de amostragem em algumas áreas (Culver & Pipan 2009; Deharveng 

& Bedos 2012). Em contrapartida, algumas regiões, são intensamente estudadas, como o 

caso do Sistemas Areais no sudeste do Brasil (Souza-Silva &Ferreira 2016), onde são 

conduzidas pesquisas a mais de 100 anos no Brasil. Pesquisas recentes em regiões 

brasileiras anteriormente negligenciadas têm revelado muitas espécies novas (Senna et al. 

2014; Asenjo et al. 2017; Pellegrini & Ferreira 2017; Pereira & Ferreira 2018; 

Vasconcelos & Ferreira 2017; Viana et al. 2018). 

A fauna cavernícola da região da Serra do Ramalho já foi alvo de alguns estudos, 

voltados principalmente à descrição de espécies (Mattoxet al. 2008; Simone 2012; 

Bichuette et al. 2013). Os táxons descritos na região incluem o amblipígio Charinus 
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troglobius Baptista & Giupponi 2002, o opilião Giupponia chagasi Pérez &Kury 2002, o 

isopoda Xangoniscus aganju Campos-Filho et al. 2014, o gastrópode Spiripockia puncata 

Simone 2012, e duas espécies de peixes Rhamdia enfurnada Bichuette & Trajano 2005 e 

Trichomycterus rubbioli  Bichuette & Rizzato 2012.  No entanto, até o momento não há 

na literatura estudos ecológicos e levantamento faunístico mais detalhados para as 

cavernas da região. 

Assim, as descobertas de novas espécies troglóbias/estigóbias têm revelado o 

potencial da biodiversidade subterrânea brasileira e sugerem que novos hotspots 

futuramente possam ser encontrados à medida que novas áreas cársticas sejam 

amostradas (Deharveng 2005). Entretanto, hotspots podem estar ameaçados antes mesmo 

de serem conhecidos, devido às pressões antrópicas como o turismo, desmatamento, 

poluição das águas subterrâneas, atividades minerárias entre outros. (Deharveng & Bedos 

2012; Ferreira et al. 2015). 

 

4.2 O Sistema Água clara como um hotspot mundial de biodiversidade subterrânea 

A elevada riqueza de espécies cavernícolas obrigatórias caracteriza o Sistema 

Água Clara como o terceiro hotspot de biodiversidade subterrânea da América do Sul e 

como o sistema mais rico em espécies troglóbias/estigóbias do Brasil. Em termos 

mundiais, existem 38 hotspots de biodiversidade subterrânea distribuídos ao redor do 

mundo, com exceção do continente africano (Culver & Sket 2000; Culver & Pipan 2009; 

Souza-Silva & Ferreira 2016). A maior concentração de hotspots está no continente 

europeu com 18 deles, seguida dos Estados Unidos e Ilhas Canárias com seis em cada 

localidade, dois no sudoeste da Ásia, dois na Austrália, um em Bermuda e Israel (Culver 

& Sket 2000; Culver & Pipan 2009).  
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A alta riqueza de táxons troglóbios/estigóbios pode estar relacionada a diversos 

fatores relatados na literatura, como preditores de alta riqueza de fauna cavernícola. 

Culver & Pipan (2009) associam a ocorrência de hotspots da biodiversidade subterrânea a 

locais de ampla extensão subterrânea, elevada produtividade e/ou presença de corpos de 

água isolados da superfície. Por outro lado, as espécies troglóbias se restringem às zonas 

afóticas devido principalmente às características climáticas estáveis (Novak et al. 2012; 

Tobin et al. 2013). Simões et al. (2015) atribuíram a maior riqueza de troglóbios à 

presença de corpos de água tanto lênticos quanto lóticos em cavernas tropicais. Assim, a 

grande extensão do SAC e a presença de corpos de água podem contribuir para a elevada 

riqueza de troglóbios/estigóbios encontrada. 

Outra característica do SAC que permite essa elevada riqueza de 

troglóbios/estigóbios está relacionada ao bioma no qual o sistema se insere. As 

comunidades de invertebrados subterrâneos inseridas na Caatinga têm demonstrado uma 

elevada diversidade e endemismos da fauna subterrânea (Bento 2011; Prevorčnik et al. 

2012; Hoch & Ferreira 2016; Souza et al. 2015), principalmente associadas a águas 

subterrâneas ou cavernas muito úmidas.  

Uma das hipóteses levantadas para esse padrão é que esses ecossistemas podem 

servir como refúgio ambiental às condições severas do ambiente externo (Bento et al. 

2016; Trajano et al. 2016), promovendo isolamento de populações subterrâneas das 

epígeas. Segundo Trajano e colaboradores (2016), o semiárido brasileiro foi exposto a 

eventos de paleoclimáticos instáveis, havendo alternância entre períodos extremos secos e 

úmidos. Tais períodos extremos podem ter favorecido o isolamento dos organismos e 

justificado a elevada diversidade de espécies cavernícolas obrigatórias nas cavernas da 

Serra do Ramalho.  
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4.3 Suficiência amostral 

A curva de acumulação de espécies não atingiu a assíntota e os estimadores de 

riqueza indicaram que o número de espécies cavernícolas obrigatória possa ser ainda 

maior. Dessa forma, ressalta-se que 80% dos troglóbios/estigóbios foram acessados em 

um único evento amostral. Segundo Souza-Silva & Ferreira (2016), cavernas que 

possuem alta diversidade de troglóbios/estigóbios mesmo com poucos eventos de coleta 

vão se destacar em relação à riqueza amostrada. Assim, apesar da importância e 

necessidade de estudos de longa duração, os métodos de avaliação rápida podem fornecer 

uma boa estimativa da diversidade (Souza-Silva et al. 2015). Ainda que com um único 

evento amostral, a riqueza de espécies cavernícolas obrigatórias encontradas foi a maior 

registrada para um único sistema de cavernas no Brasil. 

O sistema de cavernas Postojna-Planina é um dos hotspots de biodiversidade 

subterrânea mais bem estudado do mundo, com mais de 84 espécies troglóbias já 

conhecidas em seus 22 km de extensão (Culver & Sket 2000) e novas espécies ainda são 

encontradas (Culver & Pipan 2009). Outro exemplo a ser considerado são os dois 

hotspots da biodiversidade subterrânea neotropical (Souza-Silva & Ferreira 2016). Nesses 

dois hotspots já ocorreram mais de dez eventos amostrais e, ainda assim, as curvas de 

acumulação de espécies não atingiram assíntota, indicando que podem existir mais 

espécies a serem descobertas. De acordo com Trajano (2010), para uma efetiva 

caracterização da fauna subterrânea neotropical são necessárias ao menos 10 amostragens 

em diferentes anos e novas espécies cavernícolas obrigatórias podem aparecer mesmo 

após 20 coletas sucessivas.   

Assim, tanto quanto as frequências de amostragem podem influenciar a riqueza 

observada de troglóbios/estigóbios, as escalas espaciais e metodológicas também são 
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relevantes (Gallão & Bichuette 2015; Cardoso 2017). A utilização de metodologias 

combinadas com distintas escalas de amostragem tem se mostrado bastante eficaz para o 

conhecimento efetivo da fauna cavernícola (Bichuette et al. 2015; Cardoso 2017). Neste 

estudo, a metodologia baseada na busca ativa por invertebrados cavernícolas em habitats 

específicos apresentou cinco espécies exclusivas. Se os métodos de amostragem nesse 

estudo fossem limitados apenas nas amostragens em micro-escala e meso-escala, 17% das 

espécies seriam negligenciadas.  

 

4.4 Influência dos parâmetros ambientais na distribuição da riqueza de 

invertebrados cavernícolas obrigatórios 

Embora a distribuição espacial de espécies troglóbias/estigóbias em escalas locais 

já tenha sido documentada para regiões temperadas (Novak et al. 2012; Tobin et al. 

2013), os fatores ambientais responsáveis pela sua estruturação ainda são pouco 

explorados (Zagmajster et al. 2008). No SAC, as variações da riqueza de invertebrados 

cavernícolas obrigatórios foram guiadas por diferentes parâmetros ambientais de acordo 

com a escala de amostragem. Na amostragem em meso-escala, a umidade e temperatura 

foram os primeiros fatores preditores das variações na riqueza de invertebrados 

cavernícolas. Suas adaptações corporais como o exoesqueleto fino resulta em taxas 

elevadas de dissecações, favorecendo sua presença a uma faixa estreita de temperatura e 

uma elevada umidade (Culver 1982; Tobin et al. 2013). Por outro lado, a influência do 

sedimento fino úmido nas variações de riqueza pode também ser uma influência indireta 

da umidade (Zepon & Bichuette 2017), uma vez que a presença de sedimentos argilosos 

(finos) em cavernas pode também estar associada a locais mais úmidos na caverna. A 

presença de abrigos também foi um fator determinante na riqueza da fauna, sendo assim é 



86 
 

plausível considerar a ocorrência de um balanço entre a procura de locais mais úmidos 

para evitar perda de água, mas sem exposição elevada à predação. Para a micro-escala, a 

rocha matriz e diversidade de substrato foram os preditores das variações na riqueza de 

troglóbios/estigóbios. A diversidade de substrato pode, provavelmente, relacionar-se 

tanto à proteção contra predadores quanto à disponibilidade de micro-habitats, mas 

também à umidade (Zepon & Bichuette 2017). A variação na riqueza explicada pela a 

rocha matriz pode associar-se com a escala de amostragem, uma vez que a micro-escala 

permite uma busca mais detalhada. Desse modo, os pontos com predomínio da rocha nua 

facilitam a visualização dos organimos e que não seria perceptível pelo outros métodos de 

amostragem.  

Sendo assim, refutando a hipótese inical em ambas as escalas de amostragem as 

variáveis relacionadas às condições ambientais, ao invés de disponibilidade de recursos, 

foram as mais explicativas para determinação de variações na riqueza de troglóbios. A 

redução das taxas metabólicas e/ou mudanças de história de vida em direção a K-seleção 

permitem a sobrevivência dos invertebrados cavernícolas obrigatórios a longos períodos 

de escassez alimentar (Hüppop 2005; Francois et al. 2016). 

O aumento na riqueza de troglóbios/estigóbios em relação aos troglófilos,em 

função do aumento da distância da entrada do sistema dever-se ao fato de que as espécies 

troglóbias buscam por locais mais estáveis na caverna, que são geralmente as áreas mais 

profundas (Novak et al. 2012; Tobin et al. 2013.) Deharveng & Bedos (2000) observaram 

que a presença de invertebrados troglóbios aumenta em função da distância dos recursos 

tróficos presentes em uma caverna.Sket (1999) mostrou que o aumento do aporte de 

recurso,via água nas regiões profundas de uma caverna, oriundo da contaminação por 

esgoto doméstico, permitiu colonização de espécies não especializadas em áreas antes 

habitadas somente por troglóbios com potencial exclusão competitiva de troglóbios. 
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Além disso, entradas de cavernas são caracterizadas como regiões ecotonais de alta 

riqueza de invertebrados e, provavelmente, com altas taxas de predação e competição 

(Prous et al. 2015).  

 

4.5 Conservação da biodiversidade cavernícola no SAC 

As ações de proteção da biodiversidade das cavernas que compõem o Sistema 

Água Clara estão direcionadas apenas para algumas espécies. Dentre as espécies 

encontradas no Sistema Água Clara, o opilião Giupponia chagasi e o amblipígio 

Charinus troglobius encontram-se na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas, 

categorizadas como criticamente em perigo (ICMBIO 2018b). Embora as listas de 

espécies ameaçadas tenham como objetivo central mitigar a perda da biodiversidade 

global e nacional, estas não têm contribuído para efetiva proteção da fauna cavernícola, 

uma vez que as alterações antrópicas persistem nos arredores das cavernas.  

Para a conservação da biodiversidade cavernícola é fundamental não somente a 

proteção das características intrínsecas dos ambientes subterrâneos, mas também das 

condições do ambiente pristinas do meio epígeo circundante (Williams 1993; Pellegrini et 

al. 2016; Jaffé et al. 2018). Como já bem documentado na literatura, os ambientes 

subterrâneos estão intimamente conectados aos ecossistemas da superfície adjacentes 

(Tobin et al. 2013). Desse modo, as interferências sobre o meio físico epígeo podem 

refletir diretamente nas cavernas e sua fauna (Galassi et al. 2014; Tobin et al. 2013; 

Pellegrini et al. 2016), bem como nos seus serviços ecossistêmicos prestados (Griebler & 

Avramov 2015; Boulton et al. 2008; Medellin et al. 2017).  

 A Serra do Ramalho, na década de 1970, passou por programas de assentamento 

rural do governo que estabeleceu Agrovilas na região (Moura et al. 2008).  Segundo 
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Moura et al. (2008), o desmatamento nas áreas próximas aos SAC se dá devido 

principalmente à produção de carvão vegetal e substituição da vegetação nativa por 

monoculturas. A retirada da vegetação epígea nas áreas de influência direta das cavernas 

pode atuar diretamente no aporte de detritos para cavernas (Culver 1982; Souza-Silva et 

al. 2011b) e, por sua vez, na disponibilidade de recursos alimentares para a fauna de 

invertebrados hipógeos. Comunidades cavernícolas associadas a sistemas com baixa 

disponibilidade de guano e carcaças, como é o caso do SAC, apresentam maior 

dependência de recursos alimentares alóctones (Souza-Silva et al. 2013). Além de 

prejudicar as fontes de recursos alimentares, o desmatamento dessas áreas pode alterar o 

regime de transporte de sedimentos para o interior da caverna. Segundo Auler et al. 

(2001), o assoreamento dos rios adjacentes, bem como de alguns condutos das cavidades, 

tem sido evidente.  

Apesar de corpos d’água lóticos funcionarem como veículo de transporte de 

matéria orgânica e manutenção de condições de elevada umidade nas cavernas do SAC, a 

degradação dos ambientes de superfície os tornam veículos de impactos ambientais e 

redução da fauna, questões extremamente preocupantes. Gonçalves et al. (2018) 

reportaram a vulnerabilidade do aquífero da região da Serra do Ramalho decorrente de 

deficiências no saneamento básico. Dessa forma, proteger a fauna cavernícola do SAC 

requer a proteção de todo um complexo hidrológico (Ford & Williams 2007; Culver & 

Pipan 2013; Souza-Silva et al. 2015) que considere as políticas do uso da terra bem como 

os cursos de água de toda a bacia de drenagem (Ford 2005). 

Nesse sentido, a criação de unidades de conservação pode ser uma interessante 

estratégia para auxiliar na proteção do Sistema Água Clara. No Brasil, somente 1.611 

(11,6%) cavernas cadastradas encontram-se protegidas dentro de áreas de proteção 

integral. Destas, 34,8% estão em áreas de interesse minerário e 12,1% estão dentro das 
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áreas aprovadas para mineração. Desse modo, apenas 6% das cavernas brasileiras estão 

de fato protegidas (Sugai et al. 2015). Historicamente, a principal justificativa para 

criação de áreas de proteção para conservação do patrimônio espeleológico brasileiro 

baseou-se na beleza cênica e atributos geológicos, paleontológico e arqueológico 

(ICMBio 2018b; Souza-Silva et al. 2015).No entanto, esse cenário tem mudado e a fauna 

cavernícola tem sido considerada ao estabelecer áreas prioritárias para criação de 

unidades de conservação, sendo a primeira unidade de conservação brasileira que teve a 

biodiversidade cavernícola como justificativa para sua criação foi Parque Nacional da 

Furna Feia, localizada no Rio Grande do Norte (Brasil 2012). 

Dessa forma, a criação de unidades de conservação tem sido uma interessante 

estratégia para proteção do sistema de cavernas e sua fauna no Brasil (Theulen & 

Sessegolo 2000).  Considerando as peculiaridades da fauna cavernícola do SAC e suas 

atuais ameaças, torna-se crucial o estabelecimento de medidas que garantam sua 

conservação por meio de criação e implantação de uma unidade de conservação de 

proteção integral. Destaca-se que, em função da importância do sistema hidrológico para 

o SAC, é fundamental que a unidade de conservação inclua a bacia hidrográfica, a fim de 

permitir a manutenção do equilíbrio ambiental e persistência das espécies cavernícolas 

desse importante hotspot da biodiversidade subterrânea.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Regiões brasileiras que já foram exploradas a priori como a Serra do Ramalho 

têm relevado ainda um grande potencial bioespeleológico, indicando que novos hotspots 

ainda podem ser encontrados para a região neotropical. A elevada riqueza de espécies 

cavernícolas obrigatórias eleva o SAC à categoria de hotspot com a maior biodiversidade 
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subterrânea da América do Sul. As condições inerentes aos ambientes subterrâneos como 

umidade elevada, temperatura, sedimento úmido, abrigo, diversidade de substrato 

determinaram variações na riqueza de espécies e devem ser consideradas nos programas 

de conservação e preservação da biodiversidade do SAC. Por fim, para conservação em 

longo prazo da biodiversidade ímpar presente no SAC, sugere-se a criação de uma 

unidade de conservação que englobe as áreas sob influência da bacia hidrográfica, a fim 

de proteger integralmente as comunidades de invertebrados cavernícolas da Serra do 

Ramalho.  
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CONCLUSÃO GERAL  

 

Os estudos ecológicos em cavernas neotropicais ainda são escassos e os padrões 

estruturadores das comunidades cavernícolas ainda são poucos conhecidos. Este estudo é 

o primeiro a investigar os padrões de distribuição da fauna em um sistema contínuo de 

cavernas neotropicais e contribui para o conhecimento da fauna cavernícola da região 

bem como para o entendimento dos padrões de diversidade alfa e beta em distintas 

escalas de amostragem. A fauna cavernícola do SAC destacou-se diante da sua elevada 

riqueza de invertebrados cavernícolas obrigatórios e o caracteriza como terceiro hotspot 

da biodiversidade subterrânea da América do Sul, sendo o mais rico em espécies 

troglóbias/estigóbias do Brasil.  

Distintos fatores ambientais exerceram influência nas variações de composição e 

riqueza da fauna de invertebrados do SAC de acordo com escala de amostragem, o que 

evidencia a necessidade de combinar diferentes métodos para uma melhor caracterização 

das comunidades cavernícolas. Ao avaliar os padrões de diversidade beta ao longo do 

SAC, a diferença entre riquezas foi o componente explicativo da diversidade beta. Além 

disso, a diversidade beta não foi conduzida pela a heterogeneidadede habitat como 

esperado. Dessa forma sugere-se que outros fatores não avaliados, como capacidade de 

dispersão, por exemplo, podem exercer maior influência na diversidade beta nos 

ambientes subterrâneos e devem ser investigados. 

Ao considerar somente as espécies cavernícolas obrigatórias, as condições 

ambientais ao invés do recurso alimentar foram responsáveis pela as variações nas 

riquezas. Diante da relevância biológica das cavernas da Serra do Ramalho e suas atuais 

ameaças, necessita-se urgentemente ações de conservação em longo prazo da 

biodiversidade presente no SAC, como a criação e implantação de uma unidade de 

conservação que considere as áreas sob influência da bacia hidrográfica.  


