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1. OBJETIVOS:
- Apresentar o contexto do patrimônio espeleológico no território nacional e sua interface
com os diferentes tipos de empreendimentos (mineração, hidroelétricas, rodovias,
agricultura, turismo...);
- Apresentar os estudos e abordagens relevantes no contexto do licenciamento
ambiental (prospecção, relevância, monitoramento, área de influência...);
- Promover uma reflexão sobre o desenvolvimento econômico e social e a preservação
do patrimônio espeleológico brasileiro;

2. JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA DO CURSO:
As cavernas (e toda a paisagem cárstica) são ambientes peculiares, com condições
físicas e biológicas únicas ainda pouco conhecidas no Brasil. Nestes ambientes
frequentemente

são

encontrados

elementos

importantes

do

ponto

de

vista

ecossistêmico (e.g. morcegos e espécies exclusivas), histórico (e.g. registros
arqueológicos e paleontológicos) e sócio-cultural (e.g. beleza cênica e importância
religiosa).
A importância deste patrimônio espeleológico no Brasil é refletida na atual legislação,
que pode ser considerada como uma das mais específicas e complexas do mundo para
o tema. A legislação abrange aspectos sobre a abordagem necessária nos processos
de licenciamento, bem como estabelece diretrizes metodológicas relevantes para os
estudos, buscando a preservação do patrimônio espeleológico.
A conciliação entre a preservação de cavidades naturais subterrâneas (e o patrimônio
espeleológico como um todo) e o desenvolvimento econômico e social nacional
demanda uma compreensão abrangente do tema pelos diferentes atores envolvidos nos
processos de licenciamento (órgãos licenciadores, iniciativa privada, ONGs, sociedade
em geral...). A oportunidade de promover discussões e difundir as abordagens atuais

dadas nos processos de licenciamento em áreas que envolvem as cavernas contribui
para a conciliação na preservação do patrimônio espeleológico brasileiro e o
desenvolvimento de diversos setores econômicos.

3. PÚBLICO-ALVO:
- Analistas ambientais, Consultores, Técnicos da Administração Pública e da iniciativa
privada de setores produtivos (mineração, hidroelétricas...), pesquisadores e demais
profissionais com interesse no tema.

4. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO (FORMAÇÃO/CONHECIMENTOS
PRÉVIOS):
- Não há exigência mínima.

5. NÚMERO MÍNIMO E MÁXIMO DE PARTICIPANTES:
Mínimo de 08 e máximo que seja compatível com a estrutura física do curso.

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1) Cavernas e a paisagem cárstica: ambiente, biologia e geoespeleologia;
2) A legislação espeleológica brasileira: leis, decretos, instruções normativas,
portarias e resoluções;
3) Os estudos relevantes ao rito do licenciamento: prospecção e topografia
espeleológica, diagnóstico espeleológico (Bioespeleologia, geoespeleologia,
paleontologia, arqueologia), análise de relevância de cavidades (definição de
cavidades de Máxima, Alta, Média e Baixa relevância), análise de impactos,
compensação espeleológica, estudos específicos (e.g. área de influência...);
4) Métodos de controle e mitigação de impactos sobre o patrimônio espeleológico
(monitoramentos sísmicos, geológicos, biológicos, hídricos e outros).

7. MINI CURRÍCULO
Xavier Prous: Bacharel em Ciências Biológicas (2000) e Mestre em Ecologia,
Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela Universidade Federal de Minas Gerais
(2005), atua como profissional com ênfase na ecologia e conservação de Ecossistemas
Cavernícolas. É Analista Especialista de Meio Ambiente da mineradora Vale S/A,
atuando como bioespeleólogo na Gerência de Espeleologia. Atua em processos de
licenciamento ambiental, com interface com órgãos ambientais, organizações não
governamentais, pesquisadores e consultores, elaborando, coordenando, e executando
estudos

como

diagnóstico

e

monitoramento

bioespeleológico,

compensação

espeleológica, gestão do patrimônio espeleológico. Na pesquisa atua em ecologia e
conservação de cavidades, com foco atual em cavidades associadas a litologia ferrífera.
Foi Coordenador de Meio Ambiente da Ferrovia Centro-Atlântica S.A., atuando em
Relatórios Ambientais, Estudos de Impacto Ambiental, Licenciamentos Ambientais e
Educação Ambiental. Foi Coordenador e professor do Curso de Ciências Biológicas da
Faculdade Pitágoras e como docente lecionou Zoologia de Invertebrados e Vertebrados,
Evolução, Evolução dos Sistemas Funcionais e Ecologia Animal.

