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RESUMO 

 

O conhecimento da evolução geológica da superfície terrestre permite a identificação de uma 

grande variedade de atrativos naturais (biótico e abiótico) que possibilitam a utilização de 

recursos dos mais diferenciados para a prática do turismo. A Região Cárstica Arcos-Pains tem 

grande potencial para o uso geoturístico. Como exemplos de geossítios podemos citar as 

Grutas Brega e Santuário, o Vale Seco de Corumbá e a Gruta do Mastodonte, onde fósseis da 

espécie de mastodonte Haplomastodon waringi foram encontrados. Em contrapartida, ainda é 

tímido o investimento de políticas públicas voltadas para a conservação ambiental deste 

Patrimônio, visto que a região também sofre grande pressão antrópica devido às atividades de 

extração e beneficiamento do calcário, do agronegócio, da expansão urbana e do turismo 

informal. O processo de inventariamento e quantificação de geossítios é uma ferramenta 

importante para a definição das estratégias de geoconservação, já que não é possível proteger 

toda a geodiversidade do planeta. Os atributos analisados devem integrar diversos critérios 

que levem em consideração as características intrínsecas de cada geossítio, seu uso potencial e 

o nível de proteção necessário. No caso desta pesquisa, a temática tem o objetivo de abordar o 

patrimônio cárstico e espeleológico e pretende definir geossítios para utilização científica, 

educacional e turística. A escala definida foi a Região Cárstica de Arcos-Pains. A finalidade 

do inventário é desenvolver um projeto geoturístico que proporcione subsídios para uma 

melhor gestão territorial e auxilie o órgão ambiental nas estratégias de licenciamento 

ambiental dos empreendimentos instalados na região. Dentre os trinta e cinco (35) sítios 

avaliados, onze (11) apresentaram valores de uso acima da média em todas as categorias 

analisadas, além de relevância nacional, e foram classificados como sendo geossítios. Além 

disso, outros dezesseis (16) sítios tiveram pontuação suficiente para serem categorizados com 

relevância nacional. Dentre os geossítios, um (1) apresentou relevância internacional: o 

Cânion do rio São Francisco. Diante dos resultados, considera-se importante aprofundar as 

pesquisas para o conhecimento da dinâmica deste carste com o objetivo de equalizar a 

conservação da geodiversidade ao mesmo tempo que permite sua utilização para o benefício 

da sociedade. 

 

Palavras-chave: Geodiversidade. Geoturismo. Geossítios. Região Cárstica Arcos-Pains. 

Carste. Espeleologia. 



ABSTRACT 

 

The knowledge of the geological evolution of Earth surface allows the identification of a great 

variety of natural attractions (biotic and abiotic) that make possible the use of the most 

differentiated resources for the practice of tourism. The Arcos-Pains Karst Region has 

excellent potential for geotourism use. Examples of geosites include the Santuario and Brega 

Caves; the Dry Valley in Corumbá region; and the the Mastodonte Cave, where fossils of the 

Haplomastodon waringi mastodon species were found. In the other hand, it is still timid the 

public policies investment aiming the environmental preservation of this patrimony, since the 

region also suffers great anthropic pressure due to the extraction and processing of limestone, 

agribusiness, urban expansion and informal tourism. The process of inventorying and 

quantifying geosites is an essential tool for the definition of geoconservation strategies since it 

is not possible to protect all the geodiversity of the planet. The attributes analysed should 

integrate several criteria that take into account the intrinsic characteristics of each geosite, its 

potential use and the level of protection required. In the case of this research, the theme has 

the objective of approaching karstic and caving heritage and intends to define geosites for 

scientific, educational and tourist use. The scale is the Arcos-Pains Karst Region. The purpose 

of the inventory is to develop a geotourism project that provides subsidies for better territorial 

management and assists the environmental agency in the environmental licensing of the 

enterprises installed in the region. Among the thirty-five (35) sites evaluated, eleven (11) 

presented above-average use values in all categories analyzed, in addition have national 

relevance, and were classified as geosites. In addition to these, another sixteen (16) sites 

scored sufficiently to be categorized with national relevance. Within the geosites, one (1) was 

of international relevance: the São Francisco River Canyon. Considering the results, it is 

important to deepen the research for the knowledge of the dynamics of this karst in order to 

equalise the preservation of geodiversity while allowing its use for the benefit of society. 

 

Keywords: Geodiversity. Geotourism. Geosite. Arcos-Pains Karst Region. Karst. Speleology. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O conhecimento da evolução geológica da superfície terrestre é adquirido pelo estudo 

das rochas, dos fósseis, das estruturas geológicas e das formas do relevo que favorecem a 

compreensão da gênese do Patrimônio Natural (BRILHA, 2005). Esse conhecimento permite 

a identificação de uma grande variedade de atrativos naturais (biótico e abiótico) que 

possibilitam a utilização de recursos dos mais diferenciados para a prática do turismo 

(NASCIMENTO; SCHOBBENHAUS; MEDINA, 2008). 

O crescente interesse em expandir o mercado turístico para segmentos como o turismo 

rural, o turismo de aventura e o ecoturismo traz, como consequência, o surgimento de uma 

nova tendência mundial, o geoturismo (BENTO; RODRIGUES, 2011). De acordo com os 

autores, este tipo de turismo surge a partir da década de 1990 e, em linhas gerais, completa o 

ecoturismo, pois sua visitação se baseia na apreciação e compreensão dos aspectos abióticos 

(e.g. geológicos e geomorfológicos) da paisagem, tendo, basicamente, três motivações: 

recreação, lazer e aprendizado. Em toda a superfície do planeta existem espetaculares 

exemplos de formas e processos geológicos/geomorfológicos que podem ser utilizados para a 

prática do geoturismo. Cachoeiras, desertos, vulcões e cavernas são mais que apenas 

fascinantes, estas formas tem a história da evolução da Terra para contar (GAROFANO, 

2010). 

Exemplos de regiões com potencial para o desenvolvimento do geoturismo são 

abundantes em todo o mundo. O Monte Apoi, localizado em Hokkaido (Japão), é um 

exemplo. Tem 810 metros de altura e seu nome deriva da língua de seus primeiros habitantes. 

A característica mais relevante do Monte Apoi é a sua gênese a partir dos peridotitos do 

manto terrestre. Os peridotitos puros em torno da montanha contêm informações valiosas 

sobre o manto da Terra, que é de grande interesse científico. Os roteiros de visitação 

planejados no Monte Apoi (Figura 1) fornecem informações geológicas relevantes sobre o 

processo de colisão das placas tectônicas, a solidificação de massas de magma e o processo de 

formação das rochas localizadas nos distantes mares do sul (GGN, 2017a). 
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Figura 1 - Monte Apoi, Japão. 

 
Fonte: (GGN... 2017a).  

 

A cordilheira de Karavanke (Figura 2), localizada na divisa entre a Eslovênia e a 

Áustria, foi formada durante o Eoceno, por meio da orogênese. Toda uma gama de rochas 

metamórficas pertencentes às placas europeias está exposta ao norte do Geopark Karavanke, 

resultado da colisão de placas continentais. Os processos geomórficos glaciais, fluviais e 

cársticos criaram uma topografia pitoresca na região. No interior das cavernas identificadas no 

geoparque foram encontrados artefatos da Idade da Pedra, importantes para a compreensão do 

desenvolvimento humano (GGN, 2017b). 

 

Figura 2 - Geopark Karavanke, divisa entre Eslovênia e Áustria. 

 
Fonte: (GGN... 2017b).  

 

Para a aplicação das diretrizes do geoturismo, é importante entender os processos de 

formação da paisagem. A interpretação da paisagem começa pela identificação do tipo de 

rocha matriz, que pode ser entendida como sendo a combinação natural de diferentes 

minerais. A composição e a disposição dos minerais na rocha revelam informações sobre seu 

processo de formação e sua origem. A grande variedade de processos de formação das rochas 

permite a gênese das mais exuberantes paisagens. 
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As rochas, quando expostas, são alteradas pelo intemperismo (físico, químico e 

biológico) para depois atuar a erosão, o transporte e a deposição de material desagregado que, 

posteriormente, pode formar rochas sedimentares. As diferentes regiões climáticas do planeta 

tendem a estabelecer diferentes padrões erosivos, por exemplo nos climas equatoriais quentes 

e úmidos, o intemperismo químico é preponderante, já em climas áridos os processos físicos 

são predominantes. 

A principal característica das rochas sedimentares é a estratificação que reflete sua 

origem pois as camadas representam aproximadamente o horizonte sobre o qual os detritos 

depositaram durante a sedimentação. Os ambientes deposicionais, onde o mais importante é o 

oceânico, pode ser ocupado por seres vivos, cujas carapaças e restos de origem orgânica 

tendem a ser depositados no fundo. Em condições particulares, tais vestígios são cobertos por 

sedimentos e são preservados da decomposição. Por esta razão os fósseis são mais 

comumente encontrados neste tipo de rocha (GAROFANO, 2010). 

O processo de transformação dos sedimentos depositados em camadas na rocha é 

conhecido como diagênese. O material depositado é pressionado pelo peso das camadas 

expelindo o líquido existente entre os poros. Adicionalmente, o processo de desidratação pode 

favorecer a gênese de outros minerais durante a compactação e esta transformação promove a 

solidificação da rocha (TUCKER, 2009). 

A erupção vulcânica é o processo mais didático ao se explicar a formação das rochas 

ígneas ou magmáticas. Nesta situação é possível observar como a lava pode ser moldada antes 

do seu resfriamento até a formação da nova rocha. A simples observação do material 

proveniente do manto/crosta da Terra sendo moldado dispensa explicações mais complexas. 

A transformação das rochas sedimentares e ígneas em outros tipos de rocha é chamado 

de metamorfismo. Um exemplo de rochas metamórficas é o mármore. Em Fermanagh, 

Irlanda, é possível visitar o Marble Arch Caves Global Geopark. O local é uma região 

geologicamente complexa e nela se encontram sítios geológicos que contam a história da 

região desde o período pré-cambriano, quando foi formado um cinturão de rochas 

metamórficas do Supergrupo Dalradian. A maioria das rochas deste Supergrupo são 

sedimentares de origem marinha e metamorfisadas. Contudo, as rochas vulcânicas e outras 

rochas ígneas também estão presentes (Figura 3). 

O geoturismo pode, portanto, ser conceituado de acordo com a Figura 4 (NEWSOME; 

DOWLING, 2006). O grupo “Formas” representa a paisagem existente e suas características e 

materiais. As paisagens de interesse do geoturismo incluem cadeias de montanhas, vales, 

grandes escarpas, vulcões, paisagens cársticas e ambientes áridos. Dentro dessas paisagens, 
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podem haver formas de relevo características ou uma série de formas de relevo específicas. 

Por exemplo, dentro de uma determinada cordilheira podem existir características 

geomórficas glaciais e fluviais. Além disso, uma hierarquia de características do interesse do 

geoturismo pode ser identificada dentro de uma paisagem. Estes podem variar desde formas 

terrestres individuais até materiais geológicos, tais como rochas, sedimentos e fósseis. 

 

Figura 3 - Atrativos do Marble Arch Cave Global Geopark, Irlanda. A) Cachoeira 

Tullydermot; B) Vestígios fossilíferos; C) Castelo Clough Oughter. D) Contato entre dois 

tipos diferentes de rochas carbonáticas. 

 
Fonte: (GGN... 2017c).  

 

O grupo “Processos” pode ser conceituado em relação à dinâmica da Terra. O 

processo envolve a atividade geológica e geomorfológica, incluindo as erupções vulcânicas, a 

A 

B C 

D 
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ação de água corrente e os sedimentos que são transportados de um local (erosão/abatimento e 

transporte) para outro (depositado). Isso pode ser facilmente apreciado quando a atividade 

vulcânica é observada ou onde as pessoas podem ver vestígios da inundação provocada pelos 

rios e recentes eventos de deslizamento de terra. 

 

Figura 4 – Modelo conceitual do escopo do geoturismo. 

 
Fonte: Adaptado de Newsome e Dowling (2006, p. 5). 

 

A compreensão das interrelações entre estes dois grupos, é refletida na atividade 

turística. A visita aos geossítios pode assumir a forma de passeios de ônibus, passeios de 

barco, voos panorâmicos, condução autoguiada, trilhas para caminhadas e definição de locais 
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com vistas panorâmicas. Sítios selecionados e desenvolvidos para o geoturismo podem conter 

instalações de alojamento e infraestrutura de atendimento. Os serviços concebidos para 

melhorar a experiência do visitante incluem desde estradas de acesso, centros de visitantes e 

geotrilhas interpretativas, a passeios virtuais (Figura 5). 

 

Figura 5 – Exemplos de atrativos geoturísticos. As fotos A (Alpes Julianos, Eslovênia) e 

B (Nascente Četina jezero, Croácia) são exemplos de “Formas”. As fotos C (Processo de 

abatimento formando a dolina Risnik, Eslovênia) e D (Depósitos de gelo em corte de 

estrada, Alpes Julianos, Eslovênia) são exemplos de “Processos”. As fotos E e F 

(Infraestrutura turística do Moravian Karst, República Tcheca) são exemplos de 

“Turismo”. 

 
Fonte: Fotografias de Luiz Eduardo Panisset Travassos (D) e da autora. 

A B 

C D 

E F 
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A diversidade global de paisagens em associação com o conhecimento relativo à 

história da Terra e aos processos geológicos, prevê um vasto alcance no contexto do 

geoturismo. Muitas partes do mundo mostram evidências de processos tectônicos atuais, 

enquanto em outros, o legado passado da tectônica é evidente nas rochas e nas paisagens. As 

evidências da evolução da paisagem são impressas nas rochas e minerais de forma abrangente 

e fornecem uma diversidade considerável de atrativos para os turistas. 

Ao se referirem a esta imensa diversidade abiótica do planeta, geólogos e 

geomorfólogos tem utilizado o termo “geodiversidade”. O termo surgiu na década de 40 do 

século passado, mas foi difundido a partir da década de 90 do mesmo século, quando 

renomados cientistas usaram esta terminologia em estudos sobre a geologia e a geomorfologia 

da conservação na Tasmânia, escala local, e na Austrália, escala regional (GRAY, 2004; 

NASCIMENTO; RUCHKYS; MANTESSO-NETO, 2008; MEDEIROS; OLIVEIRA, 2011). 

De acordo com os autores, o termo deve ser usado ao se referir à diversidade de 

características, conjuntos, sistemas e processos geológicos, geomorfológicos (formas de 

paisagem) e pedológicos (solos), que ocorrem no planeta.  

Sharples (2002) ressaltou, ainda, a importância de distinguir os termos 

“geodiversidade”, “geoconservação” e “geopatrimônio”. Para o autor, geodiversidade é a 

qualidade do patrimônio que pretendemos conservar e geoconservação é o esforço para a 

conservação. Já o termo geopatrimônio faz referência a exemplos relevantes da 

geodiversidade que merecem ser protegidos.  

Gray (2004) definiu a geodiversidade como sendo a variação natural da geologia, 

geomorfologia e do solo, incluindo suas coleções, relações, propriedades, interpretações e 

sistemas. 

De acordo com Brilha (2005), a geodiversidade está relacionada com a variedade de 

ambientes geológicos, fenômenos, processos e elementos abióticos que dão origem a 

paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que são o suporte 

para a vida na Terra. Assim, ao atribuir valores à geodiversidade, torna-se possível estabelecer 

locais com reconhecida importância e que são denominados como Patrimônio Geológico 

(BENTO; RODRIGUES, 2011). Apesar desta terminologia os autores ressaltam que, na 

verdade, o Patrimônio Geológico é composto por um conjunto abrangente e complexo de 

diversos tipos de Patrimônio, tais como o Geomorfológico, o Petrológico, o Paleontológico, o 

Mineralógico, o Tectônico, o Econômico, entre outros. 

O Patrimônio Geomorfológico engloba áreas naturais onde os atributos principais 

estão relacionados à dinâmica geomorfológica e que apresentam algum valor para a 
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sociedade. São classificados em diferentes categorias temáticas considerando suas 

características litológicas, estruturais e geomorfológicas, entre outros (BRILHA, 2005). 

Diante disso, o estudo das paisagens naturais por meio da geomorfologia mostra-se relevante 

para a avaliação da geodiversidade de uma determinada região, uma vez que a morfologia dos 

terrenos traduz uma interface entre todas as outras variáveis do meio físico (DANTAS; 

ARMESTO; ADAMY, 2008). 

O geoturismo deve ser construído a partir destes conceitos estabelecidos e deve 

considerar, também, a escala da paisagem. Muitas formas de relevo fornecem locais de 

interesse científico, fotográfico e cultural, bem como, em alguns casos, uma sensação de 

maravilhamento. O geoturismo também pode incluir visitas a cortes para a abertura de 

estradas e mineração com o objetivo de ver as rochas expostas que podem apresentar dobras, 

falhas, fenocristais e outras estruturas. As atividades podem ocorrer em todos os ambientes, 

incluindo os litorais, os vales fluviais e as florestas tropicais. Os geossítios não são 

necessariamente limitados a áreas naturais, como parques nacionais e outras áreas protegidas; 

eles também podem ser encontrados em ambientes agrícolas e até mesmo em ambientes 

urbanos (NEWSOME; DOWLING, 2006). 

Paisagens e processos geológicos/geomorfológicos podem apresentar valores estéticos, 

culturais, históricos e intrínsecos. O Geoturismo pode evidenciar os aspectos históricos e 

culturais por meio da visita a construções que utilizaram rochas específicas, bem como em 

áreas de minerações. Minas desativadas podem ser locais de visitação relevantes para um 

público interessado na geologia e podem ajudar o turista a entender a origem da matéria prima 

utilizada pela indústria durante o processo produtivo de bens de consumo da população, como 

por exemplo, telefones celulares, carros, computadores e produtos de beleza. Além disso, o 

turismo nestes espaços pode promover a educação ambiental sobre os aspectos da degradação 

ambiental inerentes a esta atividade (Figura 6). Os materiais didáticos que podem ser 

utilizados para auxiliar na compreensão dos geossítios incluem livros, vídeos, apresentações 

de slides, painéis interpretativos, maquetes, animações, réplicas e atividades educacionais, 

entre outros (Figura 7). 

Mesmo esta atividade tendo um viés educacional, deve-se ter em mente que qualquer 

atividade turística pode ser tanto benéfica, quanto adversa. O tipo de distúrbio causado pela 

recreação e pelo turismo é multifacetado, pois depende de diversos fatores. Além disso, 

dependendo do impacto, pode ser permanente. Como exemplo de impacto negativo 

promovido pela visitação intensa ao Patrimônio Geológico podemos citar as pichações, a 

gênese de focos erosivos, quando a rocha é friável, danos a estruturas sensíveis como os 
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espeleotemas, por exemplo. Além desses, alguns sítios sofrem com danos provocados por 

marteladas, trincheiras e coleta de fósseis. Um plano de manejo adequado, que leve em 

consideração os princípios sustentáveis de conservação ambiental, o bem-estar da comunidade 

e os benefícios econômicos, oferece uma base potencial para o desenvolvimento comunitário 

nas escalas local e/ou regional para muitos lugares ao redor do mundo, valorizando os 

impactos positivos e reduzindo consideravelmente os negativos (NEWSOME; DOWLING, 

2006). 

 

Figura 6 – Geoturismo evidenciando aspectos históricos e culturais. A cidade 

arqueológica de Asseria, Podgrađe, Croácia (A) foi construída entre os séculos I e II 

aproveitando as rochas carbonáticas abundantes na região. Na foto B, um detalhe do 

método para abertura de galerias subterrâneas da segunda maior mina de mercúrio do 

mundo, denominada Antonijev Rov, Idrija, Eslovênia. A mina, que iniciou suas 

atividades em 1.490, atualmente funciona como um museu e oferece visitas guiadas e 

loja de souvenir como atrativo para os visitantes. 

 
Fonte: Fotografias da autora. 

 

A 

B 
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Figura 7 – Recursos didáticos para a divulgação do Geoturismo. A) Painéis 

interpretativos em locais estratégicos em Kranjska Gora, Alpes Julianos; B) Bloco 

diagrama representando a evolução do Racov Škocjan, Eslovênia, através do tempo; C) 

Coluna estratigráfica explicando a formação da rocha carbonáticas na região de 

Postojna, Eslovênia; D) Fósseis do Usrsus ingressus exposto no salão de entrada da 

Krizna jama, Eslovênia. Fósseis desta espécie foram encontrados em várias cavernas do 

país; E) Exposição das espécies de fauna identificadas na região da Grotta Gigante, 

Itália; e F) Maquete da planta baixa da Velika Ledena jama v Paradana, Eslovênia. As 

gradações de cores indicam a data da descoberta das passagens verticais da cavidade.  

 
Fonte: Fotografias de Luiz Eduardo Panisset Travassos (A), Leo Barbosa (C) e da 

autora. 

 

Não é necessário proteger toda a geodiversidade do planeta, pois a sociedade precisa 

utilizar os recursos para manter seus padrões de qualidade e comodidade. Contudo, é 

necessário identificar, valorar e proteger os recursos abióticos com relevância significativa 

(GRAY, 2004; ERHATIČ; ZORN, 2012), o chamado Patrimônio Geológico.  

A B 
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A criação do Yellowstone National Park, em 1872, foi o marco inicial para o 

entendimento da importância da criação de unidades de conservação (UCs) no mundo. A 

partir da criação desta UC, diversos países, inspirados no exemplo dos Estados Unidos, 

começaram a investir na proteção de importantes reservas ambientais (GRAY, 2004; 

PEREIRA, 2015). 

A United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) é 

uma instituição internacional que está intimamente envolvida com a identificação e proteção 

(preservação e conservação) do patrimônio natural e cultural considerado com relevante valor 

para a humanidade ao redor do mundo (UNESCO 2016a). Em um trabalho conjunto com 

outras agências internacionais, esta instituição promove esforços para a definição dos World 

Heritage Sites (WHS) e para a instituição dos Geoparques (GRAY, 2004). Além destes 

esforços para promover a geoconservação e o desenvolvimento econômico sustentável, foi 

criada a Global Geoparks Network (GGN), em 2004, para a proteção de um patrimônio 

geológico com destacada magnitude e em 2015 criado o UNESCO Global Geoparks (UGG), 

programa da UNESCO. Assim, a UNESCO e a GGN tem o objetivo comum de desenvolver 

modelos de gestão e padrões de qualidade para territórios com potencial de integração da 

conservação do patrimônio geológico com estratégias para o desenvolvimento econômico 

regional sustentável (TRAVASSOS, 2016). 

Em 2015, um novo selo é criado com apoio do International Geological Correlation 

Programme (IGCP), o Programa Global de Geoparques da UNESCO. Este programa tem o 

objetivo de estabelecer uma cooperação internacional através da qual as áreas de patrimônio 

geológico de valor internacional devem se apoiar mutuamente para engajar as comunidades 

locais, visando promover a conscientização da população local a respeito desse patrimônio e 

adotar uma abordagem para o desenvolvimento sustentável da região (HENRIQUES; 

BRILHA, 2017). 

De acordo com a UNESCO (2017), um geoparque deve abranger uma região com 

limites bem definidos, que contém sítios do patrimônio geológico de especial importância 

científica, raridade ou beleza, não apenas por razões geológicas, mas também em virtude de 

seu valor ecológico, espeleológico, histórico, arqueológico ou cultural. 

Para Frey et al. (2006) e Nascimento, Ruchkys e Mantesso-Neto, (2008), o conceito de 

geoparque deve ser apoiado por alguns pilares: 1) Proteção do patrimônio geológico; 2) 

Incentivo à disseminação das ciências da terra para o público em geral através das práticas do 

geoturismo; 3) Promoção do estabelecimento de um futuro econômico sustentável; 4) Geração 

de uma identidade geológica regional; 5) Aumento à contemplação de feições e processos 
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geológicos, e; 6) Promoção de cooperações sólidas com universidades e demais instituições 

de ensino com o objetivo de promover o aumento de pesquisas científicas relacionadas ao 

trinômio para a proteção do patrimônio geológico (geodiversidade, geoconservação e 

geoturismo). 

Um equilíbrio tem que ser atingido para que seja possível garantir a proteção do 

patrimônio ao mesmo tempo que se pretende torna-lo acessível ao grande público. Para que a 

geoconservação seja possível, um grande esforço deve ser empreendido para a sensibilização 

coletiva através da disponibilização da informação (educação), especialmente para os jovens, 

os quais, conhecendo seu patrimônio geológico local, poderão apreciar seu valor e, 

consequentemente, protege-lo (RUCHKYS, 2007). 

Assim, o geoturismo deve ser entendido como um tipo de turismo que tem sua 

visitação baseada na contemplação e entendimento da geodiversidade. Além disto, uma das 

principais características do geoturismo é o envolvimento da comunidade por meio do seu 

desenvolvimento socioeconômico. Tal desenvolvimento é estimulado pela melhoria das 

condições de vida da população e pela valorização da cultura local. 

O Brasil, com seu amplo território, expressiva geodiversidade e terrenos 

representativos de todas as eras geológicas, tem um grande potencial para desenvolver o 

geoturismo e suas atividades correlatas (NASCIMENTO; CARVALHO, 2013). O primeiro 

passo nacional em direção à criação, desenvolvimento e manejo de geoparques aconteceu em 

2006, quando o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) criou o projeto Geoparques do Brasil, 

cuja principal premissa é a identificação, a pesquisa, a descrição, o diagnóstico e a divulgação 

de áreas com potencial para o estabelecimento de futuros geoparques no país, incluindo o 

inventário e a quantificação de geossítios que representem parte do patrimônio geológico 

(SCHOBBENHAUS; SILVA, 2012). A iniciativa foi o primeiro passo para a criação de uma 

espécie de rede de geoparques no Brasil e, atualmente, existem esforços para a efetivação 

destas áreas enquanto geoparques, incluindo pesquisas sobre a instalação de infraestrutura 

adequada e parcerias com as autoridades públicas, comunidades locais e empresas privadas 

para viabilizar o projeto (SCHOBBENHAUS; SILVA, 2012).  

Evangelista e Travassos (2014) e Travassos (2016), destacam a existência de outro 

projeto importante para a geoconservação no Brasil: a Comissão Brasileira de Sítios 

Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), que tem contribuído para a disseminação de 

informações sobre o Patrimônio Geológico Brasileiro por meio da seleção de geossítios que 

apresentem vestígios paleontológicos, sedimentológicos, geomorfológicos e espeleológicos, 

entre outros. Até a presente data, o SIGEP já proporcionou a publicação de 3 livros com a 
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descrição de 116 sítios (SIGEP, 2002; 2009; 2013). 

As paisagens cársticas apresentam grande geodiversidade devido à sua complexa 

relação entre as águas superficiais e subterrâneas e se destacam devido aos seus valores 

intrínseco, cultural, científico, recreacional, econômico e estético (NSW, 2011). De acordo 

com Ford e Williams (2007), as paisagens cársticas cobrem cerca de 10 a 15% da superfície 

terrestre, e se desenvolvem principalmente em rochas carbonáticas como o calcário e o 

dolomito. 

Atualmente, dos 1.121 sítios da World Heritage List da UNESCO, poucos apresentam 

cavernas, registros rupestres ou o sistema cárstico como principal atração. Contudo, grande 

parte dos sítios cadastrados localizam-se em regiões cársticas, apesar de outros elementos da 

geodiversidade terem sido usados como atrativos principais (TRAVASSOS, 2016). O autor 

considera a existência de 147 UNESCO Global Geoparks, distribuídos em 41 países, e, 

destes, 79 geoparques estão relacionados com áreas cársticas ou cavernas. 

Neste contexto, esta tese propõe uma aproximação entre os conceitos do geoturismo e 

da geodiversidade na região Cárstica de Arcos-Pains. A região tem potencial para ser um 

futuro geoparque pela qualidade e quantidade dos Patrimônios Espeleológico e Carstológico 

que apresenta. Contudo, é ainda necessário o investimento em pesquisas científicas para o 

entendimento da evolução da geomorfologia cárstica local, o envolvimento da comunidade 

por meio de programas de educação ambiental para a proteção e melhor aproveitamento da 

geodiversidade da região, e melhoria na infraestrutura (hotéis, lanchonetes, estradas) para que 

a região possa se enquadrar nos critérios de um geoparque. A intenção futura é que a região se 

torne um geoparque. 

O carste desta região é bem desenvolvido e apresenta extensos maciços calcários 

marcados por diferentes tipos de lapiás (karren), drenagem predominantemente subterrânea 

com a presença de sumidouros, ressurgências, cânions, dolinas e feições residuais, além de 

cavernas com estruturas geológicas marcantes como dobras e falhas (TIMO, 2014).  

Apesar do grande Potencial Espeleológico existente nesta região cárstica, ainda são 

escassos os estudos de cunho geomorfológico, principalmente em escala local. A aplicação 

dos conceitos do geoturismo nesta região pode proporcionar a preservação do patrimônio 

geomorfológico por meio da definição de estratégias para o desenvolvimento econômico 

regional sustentável. 
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1.1 Objetivos e justificativa do trabalho 

 

A Região Cárstica Arcos-Pains tem grande potencial para o uso geoturístico. Como 

exemplos de sítios de interesse podemos citar as Grutas do Éden, Santuário e do Brega; a 

Lagoa do Retiro; o Vale Seco de Corumbá e os afloramentos expressivos identificados na 

região de Posse Grande.  

Em contrapartida, ainda é tímido o investimento de políticas públicas voltadas para a 

proteção ambiental deste Patrimônio, visto que a região também sofre grande pressão 

antrópica devido às atividades de extração e beneficiamento do calcário, do agronegócio, da 

expansão urbana e do turismo informal.  

Atualmente existem poucos investimentos na proteção do patrimônio geológico da 

região. Existe apenas uma (01) unidade de conservação (UC) criada com o objetivo de 

proteção do patrimônio geológico, o Conjunto Paisagístico da Gruta Cazanga, que tem o 

objetivo de proteção da Gruta da Cazanga. Estão registradas outras duas UCs na região, que 

não foram criadas com o objetivo de proteção do patrimônio geológico: 1) o Parque Natural 

Municipal Dona Ziza, que se localiza na entrada do município de Pains e onde funciona o 

Museu Arqueológico do Carste do Alto do São Francisco e; 2) a Estação Ecológica de 

Corumbá, que preserva uma parcela representativa dos ambientes naturais de Arcos e também 

conta com um Núcleo Museológico. Contudo, encontra-se desativado devido a um 

desmoronamento ocorrido em 2007. Existe a intenção da Prefeitura Municipal de Pains em 

criar uma terceira UC, o Monumento Natural Jardins do Éden, que teria a finalidade de 

proteger a Gruta do Éden, uma das maiores do país. No entanto, a UC ainda se encontra em 

fase de projeto. 

É importante ressaltar que a região não dispõe de infraestrutura capaz de comportar 

um turismo de massa, sendo necessário um grande investimento para que esta atividade se 

estabeleça. Contudo, diante do significativo Patrimônio Geomorfológico existente na Região 

Cárstica Arcos-Pains, a proposição de geossítios torna-se de grande importância para a 

conservação da área, sendo estratégica para incentivar o desenvolvimento desta atividade e do 

setor econômico local. 

Sendo assim, o objetivo geral desta tese é a identificação, caracterização e o 

zoneamento dos principais geossítios existentes na região cárstica Arcos-Pains. É também 

objetivo identificar as possibilidades de utilização da área para a prática de um turismo 

científico por meio da identificação de geossítios, para a disseminação do conhecimento do 

carste a professores, alunos e visitantes.  
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Portanto, tem-se como objetivos específicos deste trabalho: 

 

• Elaborar um mapa exploratório dos fenômenos cársticos mais relevantes da região. 

Este mapa irá evidenciar a geomorfologia condicionada pela litologia, a drenagem, 

com a indicação do fluxo superficial e subterrâneo (inferido quando possível), além 

da localização das cavernas e demais feições cársticas, fornecendo subsídios para o 

planejamento e o manejo do uso do solo nesta região. 

 

• Espacializar os sítios de interesse mais relevantes, com destaque para os geossítios 

da Região Cárstica Arcos-Pains no mapa exploratório de fenômenos cársticos; 
 

• Fornecer subsídios para a compreensão da paisagem cárstica local na busca para 

sua melhor gestão. 

 

 

1.2 Localização da Área de Estudo 

 

A Região Cárstica Arcos-Pains abrange parcialmente os municípios de Arcos, Córrego 

Fundo, Doresópolis, Fomiga, Iguatama, Pimenta, Piumhi e a totalidade do município de 

Pains, todos no estado de Minas Gerais, conforme pode ser observado na Figura 8. Estes 

municípios encontram-se na mesorregião denominada Oeste de Minas (IBGE, 2012), no 

domínio de rochas carbonáticas do Grupo Bambuí. 

Os municípios limítrofes e/ou centralizadores de serviços públicos são Arcos, Pains, 

Doresópolis, Iguatama, Piumhi, Pimenta, Formiga e Córrego Fundo, todos no estado de 

Minas Gerais (Figura 9). 

 

Figura 8 - Localização da Região Cárstica Arcos-Pains. O limite cinza no mapa à 

extrema direita representa a Região Cárstica Arcos-Pains. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 9 - Mapa de localização da mesorregião Oeste de Minas. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 
1.3 Materiais, Métodos e Técnicas 

 

A pesquisa se desenvolverá com base nos trabalhos e nas publicações existentes sobre 

o Patrimônio Geomorfológico, principalmente na metodologia estabelecida por Gray (2004; 

2013), Brilha (2005; 2016), Pereira (2006) e Pereira (2010). Além destes autores, será 

utilizada como referência a metodologia estabelecida por Stepišnik e Trenchovska (2017). Os 

autores desenvolveram uma metodologia específica para quantificar e valorar a 

geodiversidade e aplicaram o método no Škocjan Caves Regional Park. Localizado em 

Matavun, Eslovênia, esta é uma das regiões cársticas mais geodiversas do mundo 

(STEPIŠNIK, TRENCHOVSKA; 2017). 

Muitas áreas cársticas tem uma longa história de ocupação humana e uma paisagem 

com beleza cênica excepcional (HAMILTON-SMITH, 2007; WILLIAMS, 2008), desta forma 

pretende-se realizar um zoneamento do Patrimônio Geológico relacionado ao carste 

identificado na área de estudo. 



61 

 

 

Os limites da Região Cárstica Arcos-Pains foram obtidos de Timo (2014). Algumas 

adaptações nos limites foram realizadas, diante do aprofundamento das pesquisas durante a 

elaboração desta tese. 

Os mapas apresentados ao longo do texto foram elaborados com as bases digitais 

disponibilizadas no site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas (IGAM), do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV), da 

Sociedade Brasileira de Espeleologia (CNC/SBE), do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), 

do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais 

(CODEMIG). Todas as bases encontravam-se em formato shape (*.shp) e foram processadas 

no software ArcGIS 10.0 do Laboratório de Estudos Ambientais, do Programa de Pós-

Graduação em Geografia da PUC Minas. 

Para alcançar os objetivos propostos na pesquisa, foram realizados levantamentos de 

campo entre os anos de 2015 a 2018, com a finalidade de se percorrer toda a região para a 

identificação e caracterização das feições geológicas e geomorfológicas relevantes existentes 

na área de interesse. Importante mencionar que a autora desta pesquisa realiza levantamentos 

de campo na região desde 2007, quando iniciou suas pesquisas relacionadas ao carte e as 

cavernas. 

O levantamento de campo buscou a confirmação dos dados secundários obtidos com a 

interpretação das cartas temáticas e das imagens de satélite. Foram realizados caminhamentos 

em toda a área de estudo com a utilização de bússola Brunton, trena a laser Bosch, GPS 

Garmin 60CSx e escalímetro. O registro fotográfico foi realizado com câmera Sony CiberShot 

e tripé para fotografia. As descrições das fotos e as observações foram anotadas em planilhas 

de campo e cadernetas específicas. Foram percorridas as drenagens, afloramentos, depressões, 

cavidades naturais subterrâneas e demais feições cársticas identificadas dentro da área 

delimitada para esta tese para que fosse possível realizar a seleção de sítios de interesse. Estes 

foram identificados e cadastrados utilizando-se uma ficha de campo adaptada dos trabalhos de 

Gray (2004), Brilha (2005; 2016), Pereira (2006), Pereira (2010) e Stepišnik e Trenchovska 

(2017). A escolha dos sítios baseou-se em critérios como: os elementos de interesse geológico 

e geomorfológico, seu estado de conservação e os aspectos culturais associados. 
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1.3.1. A metodologia para a quantificação dos sítios de interesse geológico da Região 

Cárstica Arcos-Pains 

 

O processo de quantificação de sítios é importante para a definição das estratégias de 

geoconservação, já que não é possível proteger toda a geodiversidade do planeta. Contudo, 

não é uma tarefa fácil. Introduzir uma medida que permita afirmar que o sítio X é mais 

importante que o Y pode ser comprometedor se não forem utilizados instrumentos 

metodológicos precisos. Os atributos analisados devem integrar diversos critérios que levem 

em consideração as características intrínsecas de cada sítio, seu uso potencial e o nível de 

proteção necessário (BRILHA, 2005; 2016). 

O processo de avaliação envolve não apenas o reconhecimento dos sítios, mas também 

a sua comparação em termos de importância. A comparação é um procedimento fundamental 

para a constituição de inventários com suporte científico e para a definição de estratégias de 

gestão do patrimônio natural (PEREIRA; PEREIRA; ALVES, 2007). De acordo com os 

autores, a identificação dos potenciais geossítios deve se fundamentar na caracterização 

geológica/geomorfológica da área, tendo como critérios: 1) a importância científica 

reconhecida na caracterização geológica/geomorfológica e/ou em trabalhos científicos 

anteriores; 2) a estética, valorizando-se a peculiaridade e as características de dimensão do 

local em comparação com outros locais na mesma área, a nível regional e/ou a nível nacional; 

3) a associação entre elementos geológicos/geomorfológicos e culturais, como por exemplo 

construções históricas, práticas agrícolas e assentamentos de povoações; 4) a associação entre 

elementos ecológicos e geológicos/geomorfológicos, como por exemplo, nidificação de aves 

de rapina em escarpas, habitat de morcegos em grutas e ocorrência de vegetação de altitude. 

Gray (2004; 2013) ressalta a importância de se atribuir valores aos aspectos da 

geodiversidade de uma dada região. Para o autor existem quatro principais grupos de valores 

que não devem ser negligenciados ao avaliar a geodiversidade de uma região: 1) o valor 

intrínseco; 2) o valor estético/cênico e cultural; 3) o valor econômico, e; 4) o valor científico e 

educacional. O autor considera, ainda, a importância de se avaliar o valor funcional para os 

processos físicos e bióticos. 

Brilha (2005) apresenta uma proposta de quantificação do patrimônio geológico, com 

o objetivo de estabelecer uma seriação entre os geossítios e permitir o estabelecimento de 

prioridades nas ações de geoconservação a serem efetuadas. Esta metodologia é baseada no 

estabelecimento de um conjunto de critérios para definir o valor intrínseco dos geossítios, 

seus usos potenciais e as necessidades de proteção. Esta proposta não foi elaborada a partir de 
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um local específico e pode ser aplicada em diversos locais. Em 2016, Brilha faz uma revisão 

em sua proposta de avaliação dos geossítios. Uma das principais diferenças desta proposta é 

que não há determinação de uma classificação final, ou pontuação de relevância, que 

considere ao mesmo tempo a importância do geossítio e a sua vulnerabilidade. O autor 

considera que o valor de um geossítio não está diretamente relacionado à sua vulnerabilidade. 

Esta metodologia tem o objetivo de diminuir a subjetividade durante o inventariamento dos 

geossítios e pode ser aplicada em diferentes configurações geológicas e geomorfológicas, em 

áreas de diferentes tamanhos e sob diversos contextos legais (parques, geoparques, áreas sem 

proteção, etc.). Obviamente, alguns indicadores devem ser adaptados para condições 

particulares. Por exemplo, os valores de distância em alguns critérios ou a densidade da faixa 

populacional podem mudar para diferentes países. 

Pereira (2006), a partir da análise de diversas metodologias utilizadas na Europa a 

partir da década de 90, apresenta uma proposta metodológica para a avaliação do patrimônio 

geomorfológico, em áreas de qualquer dimensão. Seu objetivo foi relacionar os critérios 

considerados desde a primeira seleção dos locais, até à sua quantificação. A aplicação desta 

metodologia implica no conhecimento geomorfológico prévio da área em análise, de maneira 

que a caracterização geomorfológica constitui a base de todo o processo de avaliação. A 

metodologia é aplicada a partir do preenchimento de três fichas diferentes com informações 

detalhadas sobre a localização do geossítio, acessibilidade, potencial de uso, potencial para 

conservação, descrição geomorfológica detalhada e quantificação do patrimônio 

geomorfológico a partir de critérios objetivos e bem definidos. 

Stepišnik e Trenchovska (2017) desenvolveram um método diferente para a 

quantificação da geodiversidade do Škocjan Caves Regional Park, localizado em Matavun, 

Eslovênia. Esta proposta contemplou toda a área delimitada para o parque e a metodologia 

baseou-se na declividade do terreno e na quantidade de elementos da geodiversidade a cada 

30 m2. Neste caso os autores trabalharam com o parâmetro índice de geodiversidade. Deve-se 

ressaltar que, mesmo havendo a quantificação dos geossítios, a metodologia utilizada pelos 

autores não tem relação com os métodos de quantificação de geossítios utilizadas pelos 

autores escolhidos para fundamentação teórica deste trabalho. 

É importante levar em consideração que todas as propostas apresentadas foram 

elaboradas dentro do contexto europeu, cuja realidade é muito distinta da realidade brasileira, 

seja nos aspectos sociais, econômicos, educacionais e paisagísticos, seja nos aspectos 

humanos (PEREIRA, 2010). A metodologia sugerida por Pereira (2006) destaca-se entre as 

demais por ser uma metodologia pensada, desde o princípio, para uma escala de trabalho em 
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nível nacional e com propósitos diversificados. 

No Brasil também existem esforços para o inventariamento de geossítios. Lima 

(2008), ressalta que um dos principais desafios deste processo de inventariação é a dimensão 

do território brasileiro. Além disso, os estados brasileiros são dotados de autonomia política, 

tendo sua própria Constituição Estadual e seus próprios órgãos executivos, legislativos e 

judiciários, embora, submetidos aos princípios de uma mesma Constituição soberana, a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988). De acordo com a autora, esta compartimentação acaba 

por distribuir os esforços de inventariamento pelos estados brasileiros partilhando, também, as 

responsabilidades e a gestão entre os serviços geológicos de âmbito estadual. 

Lima (2008) ressalta, ainda, uma outra dificuldade significativa para a inventariação 

dos geossítios no Brasil: o fato de que o território ainda não foi devidamente investigado de 

maneira contínua e homogênea, sendo que as atividades de levantamentos geológicos ainda 

permanecem no âmbito da identificação, sem maior aprofundamento científico.  

A proposta de Lima (2008) foi estabelecer uma metodologia nacional para a 

inventariação do patrimônio geológico brasileiro. Contudo, a própria autora teve dificuldades 

neste processo. Com o objetivo de adaptar uma metodologia para o inventariamento dos 

geossítios da Chapada Diamantina, Pereira (2010) propôs uma metodologia baseada nos 

critérios estabelecidos por Brilha (2005). Esta metodologia levou em consideração o grande 

potencial turístico existente na região estudada, além de ser constatado que mais da metade 

dos geossítios inventariados estão inseridos dentro de algum tipo de área protegida, conforme 

categorias estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

Considerando-se as condições intrínsecas e as especificidades dos geossítios 

inventariados no âmbito da Região Cárstica Arcos-Pains, que sequer tem o seu potencial 

turístico reconhecido, bem como o contexto socioeconômico e ambiental onde estão inseridos, 

observou-se um grande contraste com a realidade europeia, onde a avaliação, a conservação e 

a promoção dos geossítios ocorrem de maneira muito diferente da realidade observada no 

Brasil, de forma geral, e na região alvo desta pesquisa, em particular. 

Sendo assim, optou-se pela elaboração de uma metodologia de quantificação adequada 

à realidade da área de estudo. Esta metodologia teve como ponto de partida as propostas pré-

existentes (desenvolvidas na Europa), principalmente aquelas adaptadas para a realidade 

brasileira por Lima (2008) e Pereira (2010). A revisão apresentada por Brilha (2016) também 

foi considerada e diversos parâmetros foram atualizados conforme a metodologia proposta 

pelo autor. A avaliação destas propostas apontou a existência de um conjunto de parâmetros 

que são comuns a todas elas e que consistem em aspectos relevantes na avaliação do 
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patrimônio geológico sendo também considerados na elaboração desta tese. A partir de um 

grupo de parâmetros existentes, foram inseridos outros novos, totalizando, ao final, um 

conjunto de 30 parâmetros a serem avaliados. No que diz respeito às considerações e critérios 

utilizados para a valoração e pontuação destes parâmetros, buscou-se a maior adequação 

possível à realidade identificada em campo para a Região Cárstica Arcos-Pains. 

Uma avaliação qualitativa dos sítios inventariados aponta, ainda, que o patrimônio 

geológico na área de estudo consiste, essencialmente, em relevos, geoformas e afloramentos 

desenvolvidos em pacotes sedimentares carbonáticos que configuram a gênese do modelado 

cárstico na região sul do Cráton São Francisco. Em muitos casos, este patrimônio se 

materializa como importantes atrativos turísticos da região. 

Uma vez estabelecidos os parâmetros a serem considerados, foram agrupados em 

categorias de valores, destacando os aspectos relacionados aos objetivos da quantificação, de 

acordo com a metodologia proposta por Lima (2008), Pereira (2010) e Brilha (2016): 

 

• Valor Científico (Vci) - refere-se às potencialidades do local para ilustrar processos ou 

aspectos relevantes da geologia da área, e a variedade de elementos relacionados com 

outras temáticas de estudo (biologia, história, arqueologia). Este conjunto de parâmetros 

é indicativo do potencial científico do sítio em análise. 

 

• Valor Educacional (Ved) - nesta categoria, foram reunidos parâmetros associados 

diretamente à relevância didática do sítio analisado. Para a análise deste valor, avaliou-

se parâmetros como a singularidade, a integridade, a logística para o acesso ao sítio e a 

vulnerabilidade associada aos processos naturais bem como a variedade de elementos da 

geodiversidade que o local apresenta. 

 

• Valor Turístico (Vtur) - esta categoria reúne parâmetros que permitem uma avaliação 

da potencialidade para a utilização turística do sítio em análise. Sendo assim, engloba as 

características vinculadas à acessibilidade, ao seu potencial interpretativo, às condições 

socioeconômicas dos núcleos urbanos mais próximos, à segurança e logística para o 

acesso ao sítio e sua vulnerabilidade, o que permite uma avaliação futura da capacidade 

de carga do sítio. Este conjunto de parâmetros é indicativo da relevância e do potencial 

turístico do mesmo. 
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• Risco de Degradação (RD) - reúne os parâmetros ligados às condições 

socioeconômicas das áreas de entorno, nível oficial de proteção, possibilidade de 

utilização dos sítios e vulnerabilidade perante o uso. Este conjunto de critérios é 

indicativo dos impactos sociais e viabilidade de utilização futura do sítio, bem como da 

exequibilidade de aplicação de investimentos para valorização do local. 

Os critérios de seleção dos sítios (Quadro 1) fundamentaram-se na proposta elaborada 

por Lima (2008), Pereira (2010) e Brilha (2016) e consideraram sua representatividade no 

contexto geológico regional, sua potencialidade para o desenvolvimento de estudos 

multidisciplinares e sua potencialidade para o desenvolvimento de atividades educacionais, 

incluindo o geoturismo e pesquisa científica. 
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Quadro 1 – Critérios para a pontuação dos sítios de interesse. 

Valor Potencialidade Descrição 
 

1 2 3 4 

C
ie

n
tí

fi
co

 (
V

ci
) 

A1. Conhecimento 

Científico 

Indica se o sítio propriamente dito já foi alvo de 

estudos acadêmicos ou citado em artigos técnico-

científicos 

Citado em relatórios técnicos 

ou no relatório do PROAPE 

Citado em artigo de revista 

nacional e em relatórios 

técnicos ou no PROAPE 

Citado em uma dissertação de 

mestrado 

Citado em uma tese 

acadêmica, capítulo de livro 

ou artigos de revistas 

científicas nacionais e/ou 

internacionais 

A2. Representatividade 

Indicativo da relevância do sítio como registro de 

elementos ou processos relacionados com a 

evolução geológica ou geomorfológica da região 

e o contexto em que ela se insere 

O sítio apresenta exemplos 

razoáveis de formas ou 

processos geológicos 

relacionados à temática da 

pesquisa 

O sítio é um bom exemplo de 

formas ou processos 

geológicos relacionados à 

temática da pesquisa 

O sítio é um excelente exemplo 

de formas ou processos 

geológicos relacionados à 

temática da pesquisa  

O sítio é um exemplo clássico 

de formas ou processos 

geológicos relacionados à 

temática da pesquisa 

A3. Abundância / Raridade 
Importância do local em termos de sua 

ocorrência na área investigada 

Existência de mais de 5 

exemplares com 

características similares na 

área, dentro do mesmo 

contexto geológico-

geomorfológico 

Existência de até 3 exemplares 

com características similares 

na área, dentro do mesmo 

contexto geológico-

geomorfológico 

Existência de até 2 exemplares 

com características similares 

na área, dentro do mesmo 

contexto geológico-

geomorfológico  

Exemplar único na área 

A4. Diversidade de 

interesses / temáticas 

associadas 

Associação do sítio com outros tipos de interesse 

(dentro das geociências) ou outras temáticas de 

estudo (ex.: biodiversidade, meteorologia, 

arqueologia) 

Apenas 1 tipo de interesse ou 

temática 

Até 2 tipos de interesse e/ou 

temática 

Até 3 tipos de interesse e/ou 

temática 

Mais de 3 tipos de interesse 

e/ou temática 

A5. Limitação de Uso 

Existência de obstáculos que podem ser 

problemáticos para o uso científico regular do 

sítio 

A amostragem e o trabalho 

de campo são muito 

complicadas de serem 

realizados devido a 

limitações difíceis de serem 

superadas (permissões 

legais, barreiras físicas, 

localizado em propriedade 

privada inacessível…) 

É possível executar as 

atividades relacionadas aos 

levantamentos de campo, 

desde que sejam superadas 

certas limitações 

É possível executar as 

atividades relacionadas aos 

levantamentos de campo, 

desde que sejam superadas 

todas as limitações  

O sítio não tem limitações 

(permissões legais, barreiras 

físicas, localizado em 

propriedade privada 

inacessível…) para 

amostragem ou trabalho de 

campo 

A.6 Integridade 

Relacionada com o estado de conservação das 

principais formas ou processos geológicos 

relacionados à temática da pesquisa 

Sítio deteriorado, porém 

ainda permite a visualização 

dos aspectos de interesse, 

com possibilidade de ser 

recuperado 

Sítio deteriorado, porém ainda 

permite a visualização dos 

aspectos de interesse, com 

possibilidade de ser recuperado 

Sítio com alguma deterioração, 

porém permite a visualização 

das formas e processos 

geológicos relacionados à 

temática da pesquisa e com 

possibilidade de ser recuperado 

As principais formas e 

processos geológicos estão 

preservados (relacionados à 

temática da pesquisa) 
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Valor Potencialidade Descrição 
  

1 2 3 4 

V
a
lo

r 
E

d
u

ca
ci

o
n

a
l 

(V
ed

) 

B1. Vulnerabilidade 
Refere-se à vulnerabilidade do sítio relacionada à 

visitação dos estudantes 

Existe a possibilidade de 

degradação de todas as 

formas ou processos 

geológicos em decorrência 

da influência de atividades 

antrópicas 

Existe a possibilidade de 

degradação das principais 

formas ou processos 

geológicos em decorrência da 

influência de atividades 

antrópicas 

Existe a possibilidade de 

degradação de formas ou 

processos geológicos 

secundários em decorrência da 

influência de atividades 

antrópicas 

Não apresenta qualquer 

vulnerabilidade decorrente da 

influência de atividades de 

visitação 

B.2 Acessibilidade 
Facilidade de acesso considerando os meios de 

transporte disponíveis e a caminhada até o sítio 

Acessível a partir de estradas 

não asfaltadas e trilha com 

menos de 1 km de extensão 

Acessível a partir de estradas 

não asfaltadas e trilha com 

menos de 500 m de extensão 

Acessível a partir de estradas 

asfaltadas e trilha com menos 

de 500 m de extensão 

Acessível diretamente através 

de estradas principais 

(federais, estaduais ou 

municipais) asfaltadas ou não 

B.3 Limitações de Uso 
Existência de obstáculos que podem dificultar a 

realização de atividades educacionais 

A obtenção de autorizações 

específicas é dificultada 

(permissões legais, barreiras 

físicas, autorização do 

proprietário da terra…) 

O sítio pode ser usado apenas 

depois da obtenção de 

autorizações específicas 

(permissões legais, barreiras 

físicas, autorização do 

proprietário da terra…) 

O sítio pode ser usado apenas 

ocasionalmente 

O sítio não apresenta 

limitações de uso 

B.4 Segurança 
O local oferece baixo risco de acidentes para os 

estudantes 

Site sem instalações de 

segurança, sem cobertura de 

telefonia celular e localizado 

a mais de 25 km dos serviços 

de emergência 

Local sem instalações de 

segurança, mas com cobertura 

de telefonia celular e 

localizado a menos de 25 km 

dos serviços de emergência 

Local com instalações de 

segurança (cercas, escadas, 

corrimãos, etc.), cobertura de 

telefonia celular e localizado a 

menos de 15 km dos serviços 

de emergência 

Local com instalações de 

segurança (cercas, escadas, 

corrimãos, etc.), cobertura de 

telefonia celular e localizado 

a menos de 5 km dos serviços 

de emergência 

B.5 Logística 
Facilidades para receber os estudantes como 

hotéis, restaurantes, banheiros, etc. 

Hospedagem e restaurantes 

para grupos de 25 pessoas a 

menos de 50 km do local 

Hospedagem e restaurantes 

para grupos de 50 pessoas a 

menos de 25 km do local 

Hospedagem e restaurantes 

para grupos de 50 pessoas a 

menos de 15 km do local 

Hospedagem e restaurantes 

para grupos de 50 pessoas a 

menos de 5 km do local 

B.6 Associação com outros 

valores 

Existência de outros elementos naturais ou 

culturais associados que podem justificar viagens 

de campo interdisciplinares 

Ocorrência deum valor 

ecológico ou cultural a 

menos de 10 km do local 

Ocorrência deum valor 

ecológico e/ou cultural a 

menos de 10 km do local 

Ocorrência de vários valores 

ecológicos e culturais a menos 

de 10 km do local 

Ocorrência de vários valores 

ecológicos e culturais a 

menos de 5 km do local 

B.7 Beleza Cênica 

Representa a beleza das formas ou processos 

geológicos que podem estimular o interesse dos 

alunos pelo sítio 

Sítio inserido em local com 

apelo estético limitado 

Sítio inserido em local 

aprazível ou dotado de algum 

elemento com apelo estético 

Sítio inserido em local 

aprazível ou dotado de vários 

elementos com apelo estético 

Sítio dotado de 

espetacularidade estética e 

inserido em local aprazível, 

dotado de apelo cênico 

B.8 Singularidade 

Diz respeito à distinção e à raridade do elemento 

da geodiversidade que pode promover o aumento 

do interesse dos alunos pelo sítio 

O sítio mostra formas e 

processos geológicos bem 

comuns em todo o país 

(relacionados à temática da 

pesquisa) 

O sítio mostra formas e 

processos geológicos comuns 

nesta região, mas elas são 

incomuns em outras regiões do 

país 

O sítio mostra formas e 

processos geológicos únicos e 

incomuns, considerando a 

região onde se encontra e 

outras com formas e processos 

geológicos similares no mesmo 

Estado 

O sítio mostra formas e 

processos geológicos únicos e 

incomuns, considerando a 

região onde se encontra e 

outras com formas e 

processos geológicos 

similares no país 

B9. Relevância didática 

Potencial do sítio para ilustrar formas ou 

processos da geodiversidade e possibilidade de 

uso do local para ensino das geociências e/ou 

escolas secundárias 

Passível de ser utilizado por 

estudantes de universidades 

Passível de ser utilizado por 

estudantes do ensino médio 

Passível de ser utilizado por 

estudantes de escola primária 

Muito ilustrativo e passível 

de ser utilizado para fins 

didáticos por estudantes de 

qualquer nível escolar 
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Valor Potencialidade Descrição 
  

1 2 3 4 

T
u

rí
st

ic
o

 (
V

tu
r)

 

C1. Beleza Cênica 

Representa a beleza das formas ou processos 

geológicos que podem estimular o interesse dos 

alunos pelo sítio 

Sítio inserido em local com 

apelo estético limitado 

Sítio inserido em local aprazível 

ou dotado de algum elemento 

com apelo estético 

Stio inserido em local aprazível 

ou dotado de vários elementos 

com apelo estético 

Sítio dotado de espetacularidade 

estética e inserido em local 

aprazível, dotado de apelo 

cênico 

C2. Acessibilidade 
Facilidade de acesso considerando os meios de 

transporte disponíveis e a caminhada até o sítio 

Acessível a partir de estradas 

não asfaltadas e trilha com 

menos de 1 km de extensão 

Acessível a partir de estradas não 

asfaltadas e trilha com menos de 

500 m de extensão 

Acessível a partir de estradas 

asfaltadas e trilha com menos de 

500 m de extensão 

Acessível diretamente através 

de estradas principais (federais, 

estaduais ou municipais) 

asfaltadas ou não 

C3. Proximidade de áreas 

recreacionais 

Uma visita turística a um local pode se beneficiar da 

existência de atrações turísticas conhecidas na área 

circundante. 

Sítio localizado a menos de 100 

km de uma área de lazer ou 

atração turística 

Sítio localizado a menos de 50 

km de uma área de lazer ou 

atração turística 

Sítio localizado a menos de 25 km 

de uma área de lazer ou atração 

turística 

Sítio localizado a menos de 15 

km de uma área de lazer ou 

atração turística 

C4. Condições 

socioeconômicas dos núcleos 

urbanos mais próximos 

Indicativo das condições sócio econômicas da região 

onde se insere o geossítio, que indiretamente 

influencia nas infraestruturas disponíveis e perfil dos 

visitantes 

IDH inferior ao IDH médio da 

área 

IDH equivalente ao IDH médio 

da área (+/- 0,05) 

IDH superior ao IDH médio da 

área 

IDH equivalente (+/- 0,05) ou 

superior ao IDH médio nacional 

C5. Potencial interpretativo 

Capacidade de um recurso de geodiversidade ser 

facilmente entendido por pessoas sem conhecimento 

geológico, ou seja, membros típicos do público em 

geral 

Passível de ser utilizado para 

fins didáticos para um público 

com conhecimento geológico 

especializado 

O público precisa ter um 

conhecimento geológico 

específico para o entendimento 

pleno das formas e processos 

geológicos do sítio 

O público precisa ter um certo 

conhecimento geológico para o 

entendimento das formas ou 

processos geológicos do sítio 

Muito ilustrativo e passível de 

ser utilizado para fins didáticos 

por públicos de qualquer nível, 

desde leigos a especialistas 

C6. Vulnerabilidade 
Refere-se à vulnerabilidade do sítio relacionada à 

visitação dos estudantes 

Existe a possibilidade de 

degradação de todas as formas 

ou processos geológicos em 

decorrência da influência de 

atividades antrópicas 

Existe a possibilidade de 

degradação das principais formas 

ou processos geológicos em 

decorrência da influência de 

atividades antrópicas 

Existe a possibilidade de 

degradação de formas ou 

processos geológicos secundários 

em decorrência da influência de 

atividades antrópicas 

Não apresenta qualquer 

vulnerabilidade decorrente da 

influência de atividades de 

visitação 

C.7 Limitações de Uso 
Existência de obstáculos que podem dificultar a 

realização de atividades educacionais 

A obtenção de autorizações 

específicas é dificultada 

(permissões legais, barreiras 

físicas, autorização do 

proprietário da terra…) 

O sítio pode ser usado apenas 

depois da obtenção de 

autorizações específicas 

(permissões legais, barreiras 

físicas, autorização do 

proprietário da terra…) 

O sítio pode ser usado apenas 

ocasionalmente 

O sítio não apresenta limitações 

de uso 

C.8 Segurança 
O local oferece baixo risco de acidentes para os 

estudantes 

Local sem instalações de 

segurança, sem cobertura de 

telefonia celular e localizado a 

mais de 25 km dos serviços de 

emergência 

Local sem instalações de 

segurança, mas com cobertura de 

telefonia celular e localizado a 

menos de 25 km dos serviços de 

emergência 

Local com instalações de 

segurança (cercas, escadas, 

corrimãos, etc.), cobertura de 

telefonia celular e localizado a 

menos de 15 km dos serviços de 

emergência 

Local com instalações de 

segurança (cercas, escadas, 

corrimãos, etc.), cobertura de 

telefonia celular e localizado a 

menos de 5 km dos serviços de 

emergência 

C.9 Logística 

Facilidades para receber os estudantes como hotéis, 

restaurantes, banheiros, etc. Considerar também a 

existência de outros elementos naturais ou culturais 

associados 

Hospedagem e restaurantes 

para grupos de 25 pessoas a 

menos de 50 km do local e 

ocorrência de alguma 

diversidade de elementos da 

biodiversidade e culturais  

Hospedagem e restaurantes para 

grupos de 50 pessoas a menos de 

25 km do local e ocorrência de 

alguma diversidade de elementos 

da biodiversidade e culturais  

Hospedagem e restaurantes para 

grupos de 50 pessoas e ocorrência 

de uma diversidade grande de 

elementos da biodiversidade e 

culturais a menos de 15 km do 

local 

Hospedagem e restaurantes para 

grupos de 50 pessoas e 

ocorrência de uma diversidade 

grande de elementos da 

biodiversidade e culturais a 

menos de 5 km do local 

C10. Singularidade 

Diz respeito à distinção e à raridade do elemento da 

geodiversidade que pode promover o aumento do 

interesse dos alunos pelo sítio 

O sítio mostra formas e 

processos geológicos bem 

comuns em todo o país 

(relacionados à temática da 

pesquisa) 

O sítio mostra formas e processos 

geológicos comuns nesta região, 

mas elas são incomuns em outras 

regiões do país 

O sítio mostra formas e processos 

geológicos únicos e incomuns, 

considerando a região onde se 

encontra e outras com formas e 

processos geológicos similares no 

mesmo Estado 

O sítio mostra formas e 

processos geológicos únicos e 

incomuns, considerando a 

região onde se encontra e outras 

com formas e processos 

geológicos similares no país 
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Valor Potencialidade Descrição 
  

1 2 3 4 

R
is

co
 d

e 
D

eg
ra

d
a
çã

o
 (

R
D

) 

D1. Degradação das formas 

ou processos geológicos 

Reflete a possibilidade de perda de elementos 

geológicos como consequência de (i) sua 

fragilidade, ou seja, suas características 

intrínsecas (tamanho do elemento geológico, 

facilidade de obtenção de amostras, resistência 

da rocha, etc.) e ações naturais (suscetibilidade 

erosão, intensidade de agentes erosivos, etc.) e 

(ii) sua vulnerabilidade a ações antrópicas 

(turismo, agricultura, desenvolvimento urbano, 

vandalismo, etc.) 

Não apresenta possibilidade 

de degração das formas e 

processos geológicos 

Possibilidade de deterioração 

de formas e processos 

geológicos secundários 

Possibilidade de deterioração 

das principais formas e 

processos geológicos 

Possibilidade de deterioração 

de todas as formas e 

processos geológicos 

D2. Proximidade de áreas / 

atividades com potencial 

para causar degradação 

Mineração, instalações industriais, áreas de 

recreação, estradas, áreas urbanas, etc. 

Sítio localizado a menos de 1 

km de uma área / atividade 

potencialmente degradadora 

do meio ambiente 

Sítio localizado a menos de 

500 m de uma área / atividade 

potencialmente degradadora do 

meio ambiente 

Sítio localizado a menos de 

200 m de uma área / atividade 

potencialmente degradadora do 

meio ambiente 

Sítio localizado a menos de 

50 m de uma área / atividade 

potencialmente degradadora 

do meio ambiente 

D3. Nível oficial de proteção 

Relacionado à localização do geossítio em uma 

área com qualquer tipo de proteção legal (direta 

ou indireta). Existência de obstáculos como 

restrições pelo proprietário, cercas, necessidade 

de pagar taxas de entrada, atividades de 

mineração, etc. 

Sítio localizado em área com 

proteção legal e com 

controle de acesso 

Sítio localizado em área com 

proteção legal, mas sem 

controle de acesso 

Sítio localizado em área sem 

proteção legal, mas com 

controle de acesso 

Sítio localizado em área sem 

proteção legal ou sem 

controle de acesso 

D4. Acessibilidade 

Reflete as condições de acesso ao site para o 

público em geral (não considerando pessoas com 

deficiência) 

Acessível a partir de estradas 

não asfaltadas e trilha com 

menos de 1 km de extensão 

Acessível a partir de estradas 

não asfaltadas e trilha com 

menos de 500 m de extensão 

Acessível a partir de estradas 

asfaltadas e trilha com menos 

de 500 m de extensão 

Acessível diretamente através 

de estradas principais 

(federais, estaduais ou 

municipais) asfaltadas ou não 

D5. População do núcleo 

urbano mais próximo 

Indicativo da população na região onde se insere 

o geossítio, que poderá visitá-lo e, teoricamente, 

será beneficiada com a sua valorização e 

utilização 

5.000 a 10.000 habitantes em 

um raio de 25 km 

10.000 a 20.000 habitantes em 

um raio de 25 km 

20.000 a 50.000 habitantes em 

um raio de 25 km 

mais de 50.000 habitantes em 

um raio de 25 km 

Fonte: Adaptado de Lima (2008); Fraga (2010) e Brilha (2016). 
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Ao final da fase de inventariação, foram calculados os valores para cada categoria, 

utilizando as fórmulas do Quadro 2. Cada fórmula foi elaborada a partir da média ponderada 

de seus parâmetros, sendo que o parâmetro principal para o cálculo do valor da categoria 

recebeu um peso maior. Para o cálculo da relevância, foram utilizados os índices de Valor de 

Uso Científico (VUC), Valor de Uso Educacional (VED) e de Valor de Uso Turístico (VUT). 

Estes índices foram divididos por 30, que é o número de atributos analisados. Posteriormente 

os valores foram multiplicados por 100 para a normatização dos resultados. Ao final, foi feita 

uma média ponderada, considerando um peso maior ao índice VUC, devido à importância 

científica deste inventariamento, que tem o objetivo de utilização geoturística da Região 

Cárstica de Arcos-Pains. O Quadro 3 apresennta a metodologia para a quantificação da 

relevância do sítio. 

 

Quadro 2 - Fórmula para cálculo dos indicadores de valor. 

Valor de Uso Científico (VUC): VUC= (3*Vci + 2*DR )/5 

Valor de Uso Educacional (VUE): VUE=(3*Ved + 2*DR)/5 

Valor de Uso Turístico (VUT): VUT= (3*Vtur + 2*DR)/5 

Valor de Conservação (VC): VC = (3*Vci + Ved + Vtur + DR)/6 

Relevância (R): R = {2*[(VUC/30)*100] + [(VUE/30)*100] +[(VUT/30)*100] }/4 

Fonte: Modificado de Pereira, 2010. 

 

 

Quadro 3 - Índices de quantificação da relevância do sítio. 

Sítios de relevância local R =< 5 

Sítios de relevância regional 
5 < R < valor médio obtido para a relevância do conjunto de sítios 

avaliados 

Sítios de relevância nacional 
R > valor médio obtido para a relevância do conjunto de sítios 

avaliados 

Sítios de relevância 

internacional 

R > valor médio obtido para a relevância do conjunto de sítios 

avaliados e onde, simultaneamente, os parâmetros A-03 e A-06 são 

iguais a quatro e os parâmetros A-01, A-02, B-02 e B-05 maiores ou 

iguais a dois 

 Fonte: Modificado de Pereira, 2010. 





73 

 

 

2. SISTEMATIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO GEOLÓGICO 

 

O conceito de patrimônio é muito amplo e está associado a uma herança comum, que 

tem importância para uma dada região, um dado país ou mesmo para toda a humanidade. A 

palavra “patrimônio” e a noção de patrimônio como “herança” vêm sendo progressivamente 

adotadas por várias áreas do conhecimento. Como exemplos podemos citar o patrimônio 

genético, o biológico, o religioso, o arquitetônico, o geológico e o geomorfológico, por 

exemplo (NASCIMENTO; SANTOS, 2013). 

A conservação do patrimônio geológico e sua divulgação por meio do turismo são 

temas em destaque na comunidade científica internacional e não só geólogos, mas 

especialmente os geomorfólogos têm desenvolvido trabalhos em torno desta temática 

(PEREIRA; PEREIRA; ALVES, 2007; FORTE, 2008; RODRIGUES, 2008). Nas últimas 

décadas a comunidade geológica tem se mobilizado com o objetivo de promover o 

conhecimento, a conservação, a valorização e a divulgação do patrimônio geológico, para 

viabilizar a gestão mais racional dos recursos naturais (RODRIGUES, 2008). Apesar deste 

fato, são ainda poucos os trabalhos que visam a inventariação de geossítios, sendo ainda 

menos os que incluem não só a inventariação, mas também a sua avaliação (FORTE, 2008; 

OSTANELLO, 2012). 

O termo “carste” é usado para descrever um tipo especial de relevo, que hospeda 

cavernas e um extenso e complexo sistema hídrico subterrâneo. Além disso, este relevo 

apresenta uma morfologia específica, caracterizada pela presença de feições características 

como dolinas, feições residuais, vales cegos, surgências e sumidouros, entre outras. O estudo 

da paisagem cárstica teve início com as observações dos antigos filósofos gregos e romanos, 

formalizadas cientificamente na região do Planalto de Kras, na Eslovênia, em 1893 pelo 

pesquisador sérvio Jovan Cvijić (1893) com sua tese de doutorado Das Karstphänomen 

(TRAVASSOS, 2007; 2010). Desde então, as pesquisas científicas voltadas para o 

entendimento desta paisagem vêm sendo desenvolvidos e existem diversos institutos que 

desenvolvem pesquisas especificamente no carste, sendo os mais importantes o Inštitut za 

Raziskovanje Krasa, localizado na Eslovênia e o International Research Center on Karst, 

localizado na China. Apesar destes esforços, ao restringirmos o inventariamento do 

patrimônio geomorfológico às regiões cársticas, percebemos que o número de publicações é 

ainda menos expressivo.  

A necessidade da avaliação do patrimônio geológico relacionado ao carste na Região 

Cárstica de Arcos-Pains tem o objetivo de suprir esta carência e se relaciona ao fato de que 
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esta área ainda não foi alvo de trabalhos de inventariamento e avaliação de geossítios. Além 

disso, é necessário proteger as geoformas vulneráveis à ação antrópica na região. 

 

2.1 Conceituação e tipologia do Patrimônio Geológico 

 

Pereira, Pereira e Alves (2007) consideram que o patrimônio pode ser cultural ou 

natural. Para os autores, o patrimônio cultural tem natureza humana e pode assumir várias 

formas, de acordo com as diversas atividades antrópicas. Portanto, pode ser patrimônio 

arquitetônico, arqueológico, artístico, científico, industrial etc. 

O patrimônio natural pode ser dividido na componente biótica e na componente 

abiótica. O patrimônio biótico é constituído pelos seres vivos, incluindo a fauna, a flora e seus 

ecossistemas associados. O patrimônio abiótico pode ser definido como um georrecurso não 

renovável que, pelo seu valor científico, pedagógico e cultural, deve ser protegido para as 

gerações vindouras. Neste, inclui-se o patrimônio geológico (RODRIGUES, 2008; PEREIRA; 

PEREIRA; ALVES, 2007). 

O patrimônio geológico consiste em lugares que devem ser valorizados e protegidos 

por razões científicas, educativas e estéticas que registram a história da Terra, sobre a qual os 

seres vivos desenrolam toda a sua atividade. São os recursos naturais não renováveis de valor 

cientifico, cultural, educativo e/ou de interesse paisagístico e recreativo, que sejam formações 

rochosas, estruturas, geoformas, acumulações sedimentares, ocorrências minerais, 

paleontológicas e outras que permitam reconhecer, estudar e interpretar a evolução da história 

geológica da Terra e os processos que a tem modelado (RUCHKYS, 2007; PEREIRA; 

PREREIRA; ALVES, 2007). Considerar o seu zoneamento durante o planejamento do 

ordenamento do território pode promover a diversificação de atividades econômicas, 

especialmente no âmbito turístico e, sem dúvida, pode impulsionar a economia das áreas 

rurais, normalmente deprimidas.  

O patrimônio geológico é apenas uma pequena parcela da geodiversidade, que 

apresenta características especiais e, por conseguinte, merece/necessita ser conservado. 

Assim, o patrimônio geológico pode ser definido como: “[...] o conjunto de geossítios 

inventariados, caracterizados e bem delimitados geograficamente, em uma dada área ou 

região, onde ocorrem um ou mais elementos da geodiversidade com elevado valor científico, 

pedagógico, cultural, turístico e outro” (BRILHA, 2005; NASCIMENTO; SANTOS, 2013). 

É neste contexto que se insere o patrimônio geomorfológico, traduzido pelo conjunto 

de locais de interesse geomorfológico. Esta é uma das categorias do patrimônio geológico, tal 
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como o patrimônio paleontológico ou o patrimônio mineralógico, e é constituído pelas 

geoformas (e também pelos respectivos processos morfogenéticos, passados ou atuais) que, 

pelas suas características genéticas e de conservação, pela sua raridade e/ou originalidade, 

pelo seu grau de vulnerabilidade, ou ainda, pela maneira como se combinam espacialmente (a 

geometria das formas de relevo), evidenciam claro interesse científico (PEREIRA; PEREIRA; 

ALVES, 2007; FORTE, 2008). O patrimônio geomorfológico é de mais fácil observação, 

despertando, assim, mais interesse e curiosidade no grande público. 

Outro conceito importante no contexto desta tese é o de geossítio. Segundo Brilha 

(2016), um geossítio é uma ocorrência in situ de um ou mais elementos da geodiversidade que 

apresentem valor singular do ponto de vista científico. De acordo com o autor, o conjunto dos 

geossítios inventariados e caracterizados numa dada área ou região, pode ser denominado de 

patrimônio geológico (Figura 10). 

 

Figura 10 – Hierarquização entre os conceitos de geodiversidade, patrimônio geológico e 

patrimônio geomorfológico. Os pontos pretos na figura representam os geossítios.  

 
Fonte: Adaptado de Forte (2008, p. 28). 
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O presente trabalho discorrerá sobre o patrimônio geomorfológico em regiões 

cársticas, mas sua relação intrínseca com o patrimônio geológico não será negligenciada. 

Consideramos, tal como Brilha (2005) e Forte (2008), que a compartimentação destes termos 

é muito negativa para a conservação dos processos naturais a eles associados. 

As paisagens cársticas apresentam aspectos bióticos e abióticos, que possibilitam 

enquadrá-las em diferentes categorias do patrimônio natural. Se ainda considerarmos os 

aspectos históricos e culturais, outras formas de enquadramento como patrimônio são 

possíveis (LOBO; BOGGIANI, 2013). Tais paisagens cobrem aproximadamente 15% da 

superfície do planeta e se desenvolvem principalmente em rochas carbonáticas, como os 

calcários e dolomitos (FORD; WILLIAMS, 2007). Devido à sua complexa relação entre as 

águas superficiais e subterrâneas, se difere das outras paisagens pelos seus valores intrínseco, 

cultural, científico, recreacional, econômico e estético (WILLIAMS, 2008).  

Hamilton-Smith (2007) listou alguns dos valores e atributos que podem ser 

relacionados ao patrimônio cárstico/espeleológico: 

 

• Valor estético/cênico: muitos dos geossítios listados na World Heritage List são 

famosos por suas paisagens espetaculares ou pela beleza dos condutos subterrâneos 

das cavernas; 

• Biodiversidade: a biodiversidade do carste é notável e é o resultado da inter-relação 

dos ecossistemas formados tanto na superfície como no subterrâneo; 

• História geoambiental: os padrões de deposição de calcário e posterior carstificação 

nos trazem respostas sobre os fenômenos de mudança do nível do mar. Em particular, 

as cavernas, também são uma fonte importante de história geoclimática; 

• Química mineral: a beleza dos minerais das cavernas tem sido reconhecida há muito 

tempo. Este ambiente fornece valiosos laboratórios naturais para explorar a 

geodiversidade e o papel da microbiologia na gênese e no desenvolvimento de 

minerais. Nos últimos anos, também revelou a imensa diversidade de estromatólitos 

nas áreas cársticas, uma forma de vida que se pensava estar extinta há muito tempo. 

• Cultural: os exemplos mais óbvios de uso cultural são as cavernas com registro 

rupestre. Além de beleza cênica, esta manifestação cultural também fornece 

evidências para melhorar a nossa compreensão sobre a forma como evoluíram os 

homens pré-históricos. 
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No Brasil destaca-se o desenvolvimento de inúmeras regiões cársticas caracterizadas 

pela presença de feições como dolinas, feições residuais, vales cegos, surgências e 

sumidouros, entre outras, além das feições endocársticas representadas pelas cavernas e 

abrigos sob rocha (FORD; WILLIAMS, 2007; PILÓ, 2000). Apesar disso, poucas são as áreas 

cársticas com fluxo constante de visitação e com infraestrutura adequada. De acordo com 

Lobo e Boggiani (2013), as cavernas mais visitadas têm recebido fluxos anuais da ordem de 

50.000 visitantes, como é o caso das grutas do Lago Azul (Bonito-MS) e de Maquiné 

(Cordisburgo-MG), e no PETAR-SP, o conjunto de cavernas recebe por volta de 20.000 

visitas por ano. Os autores ponderam ainda que existem muitas outras cavernas com visitação 

turística no país, como por exemplo as cavernas na Chapada Diamantina (Bahia). Contudo, 

como não fazem o controle de entrada, não é possível precisar a quantidade de visitantes. 

Também é notável o fluxo de visitação em cavernas que recebem romarias, como o santuário 

de Bom Jesus da Lapa, na Bahia (Figura 11). Nos últimos anos, a visitação desta caverna, que 

teve seu interior transformado em igreja, aproxima-se de cerca de 1 milhão de visitantes, entre 

romeiros e turistas (LOBO; BOGGIANI, 2013). 

 

Figura 11 – Romaria na Gruta de Bom Jesus da Lapa, Bahia. 

Fonte: Fotografias de Bernardo Machado Corbani (A) e da autora. 
 

Esse tipo de visitação, também conhecida como turismo espeleológico (ou 

espeleoturismo), é considerado uma prática puramente esportiva e recreativa de visitação às 

A B 

C 
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cavernas e deve ser realizado observando aspectos específicos devido à fragilidade e 

peculiaridade deste ambiente (NASCIMENTO; CARVALHO, 2013). A instalação de luz 

artificial, por exemplo, pode levar à alteração da temperatura e da umidade da caverna. Um 

exemplo de caverna impactada devido à esta alteração é a Gruta Rei do Mato, localizada no 

município de Sete Lagoas (MG). Atualmente a iluminação da caverna foi trocada para 

projetores que utilizam LEDs - Light Emitting Diode. O uso de tais projetores é 

potencialmente menos impactante do que o uso de lâmpadas de alta potência, pois o calor 

emitido é inúmeras vezes menor (Figura 12). É perceptível a diminuição do crescimento de 

organismos fotossintetizantes sobre os espeleotemas posteriormente à esta troca da 

iluminação, contudo a situação ainda não é a ideal (TIMO, 2014). 

 

Figura 12 - Crescimento de organismos fotossintetizantes sobre espeleotemas métricos 

na Gruta Rei do Mato, Sete Lagoas (MG). 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 

Em algumas regiões muito povoadas, situadas em áreas cársticas, os problemas 

decorrentes da expansão urbana podem agravar os impactos ao patrimônio 

cárstico/espeleológico. Sendo as regiões cársticas áreas de valor reconhecido, a nível 

científico ou de outros tipos de valor, estas têm sido descritas em vários estudos como áreas 
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de grande importância na temática do patrimônio geomorfológico (FORTE, 2008) e serão 

objeto de pesquisa desta tese. 

 

2.2 O Patrimônio Geológico no Panorama Internacional 

 

O processo de geoconservação tem uma longa história, mas a atividade organizada 

começou nos Estados Unidos e provavelmente foi iniciada como resposta à pressão antrópica 

sobre o patrimônio natural (GRAY, 2004). De acordo com o autor, o marco desta atividade 

foi a criação do primeiro parque nacional do mundo, o Yellowstone National Park, em1872. A 

partir de então, vários outros países começaram a proteger outras áreas, da mesma forma que 

os Estados Unidos, como por exemplo, o Canadá. 

Atualmente existem no Continente Americano outros importantes locais reconhecidos 

internacionalmente como Patrimônio Geológico relacionados com a preservação de áreas 

cársticas. Na América do Norte os locais mais importantes são o Parque Nacional Nahami 

(Canadá), com o maior exemplo de carste em climas frios; O Parque Nacional Mammoth 

Cave (Kentucky, USA), o qual protege a maior caverna do mundo até os dias atuais, com 590 

km de projeção horizontal; O Parque Nacional Cavernas Carlsbad (Novo México, USA), o 

qual apresenta um grande número de extensas cavernas ornamentadas com espeleotemas 

diversos e um sistema cárstico que se estende até o Parque Nacional de Guadalupe; e o Parque 

Sian Ka’na (México), localizado na Península de Yucatan (Figura 13). Na América do Sul, 

apenas o Parque Nacional Canaima (Venezuela) está incluído na lista oficial. Neste parque é 

possível observar um excepcional exemplo de desenvolvimento de cavernas no quartzito de 

idade Pré-cambriana (WILLIAMS, 2008). 

Afirma-se que o Reino Unido apresenta mais diversidade geológica do que qualquer 

outra área na Terra, com sistemas bem desenvolvidos e complexos para a geoconservação 

(GRAY, 2004). Os parques nacionais britânicos são muito diferentes dos estabelecidos nos 

Estados Unidos e no Canadá. As áreas protegidas naquele país não podem ser classificadas 

como sendo nacionais, pois não são de propriedade do governo, não podem ser classificadas 

como parques, pois incluem grandes áreas agrícolas e terrenos privados aos quais o público 

não tem direito ou até mesmo o costume de acesso, e também não satisfazem os critérios 

internacionalmente acordados para os parques nacionais com áreas selvagens, que não foram 

materialmente alteradas pela ocupação humana e que são de propriedade ou geridas por um 

governo, principalmente com a finalidade de conservação. Este sistema especialmente 

britânico é reconhecido internacionalmente não como "parque nacional", mas como "área 
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protegida". As áreas protegidas no Reino Unido têm a função tanto de conservar a vida 

selvagem quanto de proteger paisagens habitadas, nas quais a terra deve ser gerenciada para 

uma multiplicidade de propósitos (conservando seu caráter, promovendo seu gozo e apoiando 

a vida humana de diversas maneiras). Exemplos relevantes de geossítios a serem visitados são 

as Terras Altas (Highlands) na região de Assynt e o Stonehenge, em Amesbury, localizados 

na Escócia e na Inglaterra, respectivamente (Figura 14). 

 

Figura 13 - Cenote sagrado de Chichén Itzá, Yucatan, México. 

 
Fonte: Fotografia de Luiz Eduardo Panisset Travassos. 

 

Considerando a preservação de áreas cársticas, o Reino Unido mantém esforços para a 

preservação das Pitcairn Islands. O geossítio, localizado no Atlântico Sul, é um dos 

ecossistemas marinhos menos perturbados na zona temperada. A ilha é delimitada por 

penhascos de 15 m de altura e com recife de margem de 200 m de largura. O calcário é 

considerado tardio e tem idade neógena. Este é um excelente exemplo de fase inicial de 

carstificação com processos naturais intactos, mas cientificamente não avaliado. Existem 

relatos da existência de algumas cavernas (WILLIAMS, 2008). 
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Figura 14 - Sítio de Stonehenge, Amesbury, Salisbury, Reino Unido. 

 
Fonte: Fotografia de Luiz Eduardo Panisset Travassos. 

 

A Irlanda é um exemplo interessante. Até pouco tempo não existia nenhuma política 

de geoconservação no país, apesar da importância geológica dos seus atuais seis parques 

nacionais, incluindo o Burren National Park com sua importante geomorfologia cárstica de 

origem glacial (Figura 15). Em poucos anos as autoridades do país dispenderam esforços para 

estabelecer o que hoje é o Irish Geological Heritage Programme (IGH). O programa IGH é 

executado em parceria com outras instituições que se comprometem com a seleção de 

geossítios, a designação estatutária das Áreas do Patrimônio Natural (NHAs) e sua gestão 

(GRAY, 2004). 

A Austrália tem mais de 540 parques nacionais, a maioria dos quais foram 

estabelecidos e são geridos pelos Estados e territórios sob o National Parks & Wildlife Act 

(AUSTRÁLIA, 1970). O objetivo principal foi conservar paisagens e comunidades selvagens 

ou biológicas, e em segundo plano, o patrimônio geológico. Um exemplo é a Fraser Island. A 

Ilha Fraser é um parque nacional e patrimônio mundial que se encontra na costa sudeste de 

Queensland. Seu interesse primário de conservação é o ecossistema globalmente único de 

tipos de floresta, com mais de 122 km de comprimento e de 5 a 25 km de largura. É 

reivindicada como a maior ilha de areia do mundo e o pacote de areia se estende de 30 a 60 

metros abaixo do nível atual do mar. As dunas foram datadas como uma sequência completa 

de antes da última era interglacial (120.000 - 140.000 anos BP) até o início do Holoceno 

(menos de 10.000 BP). A hidrologia é também importante, com um extenso aquífero no 

interior do pacote de areia porosa que contêm registros de sedimentos que remontam aos 300 

mil anos (GRAY, 2004). 
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Figura 15 – Pavimento calcário no Burren National Park, Irlanda. 

 
Fonte: LIMA, 2017. 

 

 

A Austrália também é referência na preservação de áreas cársticas. Existem 5 parques 

registrados na World Heritage List da UNESCO, sendo que um deles, o Purnululu National 

Park, apresenta excepcionais feições cársticas com valor universal. O parque preserva um 

excelente exemplo de fluviocarste em arenito, desenvolvido em rochas da era Devoniana e 

erodido durante um período de 20 milhões de anos formando uma série de torres ou cones em 

forma de colmeia (The Bungle Range), cujas superfícies abruptamente inclinadas são 

claramente marcadas por estratificações horizontais regulares de cianobactérias cinzentas 

escuras (organismos fotosintéticos unicelulares) formando uma crosta (Figura 16). Este 

exemplo notável de carste é o resultado da interação de vários fenômenos geológicos, 

biológicos, erosivos e climáticos que interagiram simultaneamente para sua formação 

(WILLIAMS, 2008). 
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Figura 16 – Torres ou cones em forma de colmeia (The Bungle Range) esculpidos em 

arenito do período Devoniano, Purnululu National Park, Austrália. 

 
Fonte: CHAO, 2018. 

 

 

Cerca de 20% da Nova Zelândia foi designada para a criação de parques ou reservas 

nacionais desde que a primeira foi estabelecida, em 1887 (FORTE, 2008). Os 12 parques 

nacionais foram estabelecidos para proteger paisagens e a biodiversidade, e contêm alguns 

dos mais extraordinários exemplos da geodiversidade, incluindo fiordes (grande entrada de 

mar entre altas montanhas rochosas), cachoeiras, geleiras e vulcões (GRAY, 2004). Cinco 

destes parques nacionais também envolvem a preservação de áreas cársticas e/ou cavernas, 

sendo que os parques que guardam os exemplos mais significativos são o Abel Tasman 

National Park, cujos limites foram ajustados em 1977 para abranger o carste, e o Fiordland 

National Park, o qual preserva algumas das rochas mais antigas da Nova Zelândia. São rochas 

metamórficas cristalinas, como o gnaisse e o xisto, e rochas ígneas como o granito. Os 

períodos de submersão sob o fundo do mar favoreceram a deposição de rochas sedimentares 

como o arenito e o calcário, onde o carste se desenvolveu. O exemplo mais exuberante é a Te 

Ana-au Cave (Figura 17).  
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Figura 17 – Besouros iluminando as paredes e o teto da Te Ana-au Cave, Fiordland 

National Park, Nova Zelândia. 

 
Fonte: HOLLAND, 2011. 

 

 

Esta caverna apresenta um ecossistema capaz de apoiar uma interação única com uma 

espécie de besouros que são capazes de iluminar a caverna como se fossem estrelas azuis 

brilhantes. Além dos parques nacionais, existem 90 reservas (incluindo as particulares), 3 

parques estaduais e 6 áreas ecológicas estabelecidas para garantir a preservação de áreas 

cársticas no país (WILLIAMS, 1987). 

O Carste do Sul da China e o Carste Dinárico são os dois grandes tipos de áreas 

cársticas no mundo e recebem o mais alto nível de proteção internacional (WILLIAMS, 

2008). A região do Carste do Sul da China (Figura 18) é reconhecida pelos seus espetaculares 

exemplos de paisagem cárstica tropical húmida a subtropical, espalhadas pelas províncias de 

Guizhou, Guangxi, Yunnan e Chongqing. Este carste contém os mais significativos tipos de 

feições, incluindo torres cársticas, pináculos e cones cársticos, além de pontes naturais, 

cânions e grandes sistemas subterrâneos (UNESCO, 2016). 
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Figura 18 – Guilin, Sul da China. A cidade se desenvolve em meio a um carste em torres, 

do tipo Fenglin, ou floresta de picos. Na imagem é possível perceber um templo no topo 

do Solitary Beauty Peak, sítio onde se localizava o palácio do príncipe Jingjiang, durante 

a Dinastia Ming (1368-1644). 

 
Fonte: Fotografia de Luiz Eduardo Panisset Travassos. 

 

O Carste Dinárico tem importância mundial porque as ciências denominadas 

“Carstologia” e “Espeleologia” tiveram a sua origem e começaram a se desenvolver nesta 

paisagem. As nomenclaturas e termos utilizados internacionalmente tiveram sua origem nesta 

região (KRANJ, 2010). O Carste Dinárico localiza-se nas Montanhas Dináricas (Dinarsko 

gorovje) e representa a maior região cárstica da Europa (MIHEVC; PRELOVŠEK, 2010). 

Nos limites do Carste Dinárico existem três regiões reconhecidas como World Heritage Sites: 

o Plitvice Lakes (Croácia), os Škocjan Caves (Eslovênia) e o Durmitor National Park 

(Montenegro). Existem esforços para incluir as Velebit Mountains (Croácia) e a região 

conhecida como o Carste Clássico (Eslovênia) como World Heritage Sites, assim como o 

Cerkniško Polje (Eslovênia) que já é reconhecido como um sítio RAMSAR (WILLIAMS, 

2008), Figura 19. 

Apesar da diversidade de sistemas e redes de geoconservação atualmente em uso, em 

muitos países e organizações, a geoconservação encontra-se em fase inicial e é provável que 

perdas significativas para a geodiversidade ocorram. No entanto, muitas questões 

permanecem relacionadas à metodologia para o estabelecimento dos atributos da 

geodiversidade e significado, questões de escala, valores e gerenciamento de geossítios. Os 

geocientistas devem estar mais dispostos a influenciar os países que ainda não começaram 

com esta prática sobre o valor dos geossítios, as ameaças à geodiversidade e a necessidade de 

gerenciamento prático, para que a geoconservação se torne mais acessível, principalmente nos 

países em desenvolvimento. 
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Figura 19 – Carste Dinárico: A) Cavernas de Škocjan, Matavun, Eslovênia; B) 

Montanha Nanos, Carste Clássico, Eslovênia; C) Cerkniško Polje, Carste Clássico, 

Eslovênia. 

 
Fonte: Fotos da autora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

2.3 O Patrimônio Geológico no Panorama Nacional 

 

O Brasil tem um grande potencial para estabelecer áreas protegidas por sua grande 

geodiversidade, biodiversidade e diversidade cultural, além do potencial histórico associado 

ao seu grande território. O primeiro movimento nacional para a criação, desenvolvimento e 

manejo de áreas protegidas foi a instituição do Código Florestal Brasileiro em 1965, o qual 

influenciou a publicação da Lei Federal nº 9.985 em 2000, constituindo o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, conhecida como Lei do SNUC. A Lei do SNUC estabelece que as 

áreas protegidas no país devem ser divididas em dois grandes grupos: Áreas de Proteção 

Integral, as quais permitem a utilização dos recursos naturais apenas para pesquisas 

cientificas, educação ambiental ou turismo ordenado; e as Áreas de Uso Sustentável, as quais 

permitem também o uso de parte dos recursos naturais pelas comunidades locais com a 

finalidade de sobrevivência (BRASIL, 2000; PEREIRA, 2015). Cada um dos grandes grupos 

tem subdivisões, dependendo do objetivo de proteção. 

O reconhecimento do patrimônio geológico veio em 1997, com a criação da Comissão 

Brasileira e Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), a qual vem contribuindo para a 

disseminação da informação sobre o Patrimônio Geológico Brasileiro por meio da seleção de 

diversos locais de interesse que apresentam importância paleontológica, sedimentológica, 

A B 

C 
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geomorfológica e espeleológica, entre outras. Até o momento a SIGEP publicou três livros 

com a descrição de 116 sítios, sendo que quase a metade dos sítios selecionados estão 

relacionados com a preservação do carste ou das cavernas, mesmo que este não seja o 

principal atributo do sítio preservado (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Sítios cadastrados no SIGEP que tem relação com áreas cársticas. 

TIPO NOME DO SÍTIO 

 S
ít

io
  

P
al

eo
n

to
ló

g
ic

o
 

− Sítios Paleobotânicos do Arenito Mata nos Municípios de Mata e 

− São Pedro do Sul (RS)* 

− Afloramento Bainha, Criciúma (SC)* 

− Sítio Jaguariaíva, Estado do Paraná* 

− Jazigo Icnofossilífero do Ouro, Araraquara (SP)* 

− Sítio fossilífero de Pirapozinho (SP )* 

− Sítio Paleontológico de Fonseca (MG)* 

− Mesossauro da Serra do Caiapó (GO)* 

− Fazenda Cristal – Estromatólitos Mesoproterozóicos (BA)* 

− Fazenda Arrecife – Estromatólitos Neoproterozoícos (BA)* 

− As pegadas de dinossauros das bacias Rio do Peixe (PB) 

− Membro Crato da Formação Santana (CE)* 

− Membro Romualdo da Formação Santana, Chapada do Araripe (CE)* 

− A Jazida Pleistocênica da Toca da Janela da Barra do Antonião,  

− São Raimundo Nonato (PI)* 

− Ilha de Fortaleza (PA)* 

− Conophyton de Cabeludo, Grupo Vazante, MG** 

− Estromatólitos colunares no Sumidouro do Córrego Carrapato, Lagamar, MG** 

− Mina B-17, Capanema, PA** 

− Campo de Estromatólitos Gigantes de Santa Rosa de Viterbo, SP** 

− Sítio Peirópolis e Serra da Galga, Uberaba, MG** 

− Lajedo de Soledade, Apodi, RN** 

− Bacia São José de Itaboraí, RJ** 

S
ít

io
  

 

P
al

eo
am

b
ie

n
al

 

− Sítio Inhaúma (MG)* 

− Serra do Sincorá, Chapada Diamantina (BA)* 

− Morraria do Puga (MS)* 

− Lagoa Salgada (RJ)* 

− Estratos Calcários da Pedreira Poty, Paulista, PE** 

S
ít

io
  

S
ed

im
en

to
ló

g
ic

o
 

− A Costa do Descobrimento (BA)* 

− Canyon do Rio Sergi (BA)* 

− Tufas Calcárias da Serra da Bodoquena (MS)* 

− Conglomerado São Miguel no Vale da Lua, sul da Chapada dos Veadeiros (GO)** 

− Guaritas do Camaquã, RS*** 

− Arrecifes, a Calçada do Mar de Recife, PE*** 

S
ít

io
  

M
ar

in
h

o
 

− Abrolhos (BA)* 

− Arquipélago de Fernando de Noronha (PE)* 

− Atol das Rocas, Litoral do Nordeste do Brasil* 

− Arquipélago de São Pedro e São Paulo** 

S
ít

io
  

G
eo

m
o

rf
o

ló
g

ic
o

 

− Vila Velha (PR)* 

− Canyon do Guartelá (PR)* 

− Lagoa Dourada (PR)* 

− O Escarpamento Estrutural Furnas (SP/PR)* 

− Morro do Pai Inácio (BA)* 

Continua... 
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− Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO)* 

− Parque Nacional de Sete Cidades (PI)* 

− Monte Roraima, RR** 

− Eolianitos de Flecheiras/Mundaú, Costa Noroeste do Estado do Ceará, Brasil** 

− Cachoeira da Casca D’Anta, São Roque de Minas, MG** 

− Cachoeira de Santa Bárbara no Rio São Jorge, PR** 

− Pico do Itambé, Serra do Espinhaço, MG*** 

− Pedra Furada de Venturosa, PE*** 

S
ít

io
  

E
sp

el
eo

ló
g

ic
o

 

− Carste e Cavernas do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (SP)* 

− Carste de Lagoa Santa (MG)* 

− Gruta do Centenário, Pico do Inficionado (MG)* 

− Toca da Boa Vista (BA)* 

− Cavernas do Vale do Rio Peruaçu (MG)* 

− Grutas de Iraquara (BA)* 

− Lapa dos Brejões - Vereda Romão Gramacho, Chapada Diamantina (BA)* 

− Caverna Aroe Jari, Chapada dos Guimarães (MT)* 

− Poço Encantado, Chapada Diamantina (BA)* 

− Furna do Buraco do Padre, Formação Furnas, PR ** 

− Gruta do Lago Azul, Bonito, MS** 

S
ít

io
 

T
ec

tô
n

ic
o
 

− Falésias na Praia de Ponta Grossa, Icapuí, CE** 

Obs: Os sítios marcados com um asterisco informam o volume em que foram publicados pela SIGEP: * 

Volume I; ** Volume II; *** Volume III. 

Fonte: SIGEP, 2002; 2009; 2013; TRAVASSOS, 2016. 

 

O fortalecimento das ações para a preservação do patrimônio geológico brasileiro 

culminou com a criação do projeto Geoparques do Brasil promovido pelo Serviço Geológico 

do Brasil (CPRM). Este projeto tem como premissa básica a identificação, pesquisa, 

descrição, diagnóstico e ampla divulgação de áreas com potencial para o estabelecimento de 

futuros geoparques no país, incluindo o inventariamento e a quantificação dos geossítios 

(SCHOBBENHAUS; SILVA, 2012). Esta conduta da CPRM foi o primeiro passo para a 

instituição de futuros geoparques no Brasil, e agora existem esforços para dar continuidade ao 

projeto, que se encontra ainda em fase de proposta. É preciso investimento para o 

estabelecimento das estruturas necessárias para o manejo e o envolvimento dos setores 

público e privado em conjunto com as comunidades locais para que os objetivos da 

geoconservação sejam alcançados nestas regiões. Das 28 propostas de criação de Geoparques 

no Brasil, 17 tem relação com a preservação do carste e das cavernas, representando 60% das 

propostas em andamento (NASCIMENTO; MANTESSO-NETO, 2013), Figura 20. 

Até o momento existe apenas um geoparque formalmente estabelecido no Brasil, o 

Geoparque Araripe. Localizado no sul do Estado do Ceará, faz parte da região denominada 

Cariri, no semiárido Nordeste do Brasil. Foi criado em 2006 e é o primeiro geoparque das 

Américas e hemisfério sul reconhecido pela GGN (Global Geoparks Network). O geoparque é 

Continuação... 
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composto por 9 geossítios que estão distribuídos em 6 municípios da Região do Cariri: 

Batateiras (Crato), Pedra Cariri e Ponte de Pedra (Nova Olinda), Parque dos Pterossauros e 

Pontal de Santa Cruz (Santana do Cariri), Cachoeira de Missão Velha e Floresta Petrificada 

(Missão Velha), Figura 21, Riacho do Meio (Barbalha) e Colina do Horto (Juazeiro do Norte). 

O território desse geoparque brasileiro, totaliza uma área de 3.441km². 

 

Figura 20 – Propostas de geoparques no Brasil relacionadas à preservação do carste e 

das cavernas: A) Lapa dos Brejões, Chapada Diamantina (BA); B) Gruta Teminina, 

Alto Vale do Ribeira (SP e PR). 

 
Fonte: Fotografias de Bernardo Machado Corbani (B) e da autora. 

 

A primeira unidade de conservação estabelecida em Minas Gerais foi o Parque 

Estadual do Rio Doce, em 1944, que abriga a maior floresta tropical do estado. Em 1967, com 

a criação do Parque Estadual do Itacolomi os esforços para o estabelecimento de unidades de 

conservação se tornaram mais evidentes e impulsionaram a criação do Sistema Estadual de 

Áreas Protegidas. Este sistema é administrado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), uma 

agência governamental instituída em 1962 e subordinada à Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). Atualmente existem 563 unidades de 

conservação cadastradas no sistema, sendo que 121 estão classificadas como áreas de 

proteção integral, 419 estão classificadas no grupo de uso sustentável e 23 estão classificadas 

em outros tipos de categorias de áreas protegidas (PEREIRA, 2015; IEF, 2018).  
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Figura 21 – Floresta de Petrificada do Cariri, geossítio do Geoparque Araripe, Ceará. 

 
Fonte: FREIRE, 2014. 

 

A partir das informações disponibilizadas por Pereira (2015) e IEF (2018), é possível 

concluir que a maioria das unidades de conservação do estado estão classificadas na categoria 

de uso sustentável. Tal fato configura-se como uma importante ferramenta para promoção da 

conservação do ambiente, aliado ao desenvolvimento socioeconômico das comunidades 

locais. Ainda que exista um número relativamente expressivo de unidades de conservação, 

Pereira (2015) ressalta que a grande maioria delas não tem uma estrutura mínima para garantir 

a preservação do seu patrimônio natural ou a sua gestão. A autora ainda pondera que as áreas 

de proteção integral também apresentam sérios problemas relacionados ao seu gerenciamento, 

como a falta de regularização fundiária; de estruturas físicas, como sede e centro de visitantes; 

e de recursos humanos para atividades de gerenciamento, supervisão e monitoramento. Faz-se 

necessário, ainda, grandes esforços, tanto da parte técnica dos órgãos de gestão das áreas 

protegidas como, principalmente, por parte dos líderes governamentais nas definições e 

direcionamento de investimentos para estruturar as UCs. Um outro aspecto importante a ser 

considerado é que a grande maioria destas unidades de conservação preserva elementos 

importantes da geodiversidade, mesmo que tenham sido estabelecidas com outros objetivos. 
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Desta maneira, é importante que sejam inseridos em seus roteiros de visitação pontos de 

observação para os geossítios, garantindo assim valorização da geoconservação no estado. 

Ostanello (2012), Evangelista (2013) e Bento (2014) desenvolveram pesquisas neste 

sentido, enriquecendo os roteiros turísticos já existentes no Parque Estadual do Itacolomi 

(PEIT), Parque Estadual do Sumidouro (PESU) e Parque Estadual de Ibitipoca (PEI), 

respectivamente. As autoras tiveram como objetivo principal a seleção de locais de interesse 

geológico nestas unidades de conservação para inventariá-los, avaliá-los e classificá-los de 

modo que possam subsidiar outros estudos nas unidades de conservação estudadas. 

 

Figura 22 – Geodiversidade do Parque Estadual do Ibitipoca, Lima Duarte (MG): A) 

Vista do Mirante dos Gaviões; B) Gruta do Manequinho, e; C) Detalhe da 

infraestrutura do Mirante dos Gaviões. 

 
Fonte: Fotografias da autora.  
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O PEI é uma unidade de conservação de proteção integral localizada na Zona da Mata 

do estado de Minas Gerais. A região faz parte do domínio geológico-geomorfológico em que 

litologias siliciclásticas associadas ao relevo acidentado proporcionaram um riquíssimo 

potencial turístico. O inventariamento elaborado por Bento (2014) permitiu a descrição de 21 

geossítios, entre cavernas, cachoeiras, mirantes, praias e picos (Figura 22). A partir de 

metodologias consagradas de quantificação, a autora definiu os geossítios de maior valor 

educativo e turístico como sendo: Gruta dos Coelhos, Pico do Pião, Cachoeira dos Macacos e 

Prainha. 

O PESU pode ser considerado uma área privilegiada em termos de geodiversidade. 

Localizado em uma bacia sedimentar na região de Lagoa Santa, o parque guarda um 

patrimônio natural de grande relevância científica e cultural no cenário nacional e 

internacional, já que Peter Wilhelm Lund (naturalista dinamarquês) ali desenvolveu uma série 

de pesquisas no campo da paleontologia que, posteriormente, vieram a corroborar com as 

proposições de Charles Darwin relativas à evolução das espécies, em 1859 (Figura 23). Sua 

posição geográfica diferenciada e a variedade de elementos notáveis do patrimônio abiótico 

relacionado ao carste favoreceram a criação do parque já na década de 1980. Além disso, a 

Área de Proteção Ambiental Carste de Lagoa Santa e outras sete Unidades de Conservação 

(Monumentos Naturais) também foram criadas a partir da década de 1990, no entorno desta 

unidade de conservação. O inventariamento permitiu a identificação e caracterização de 06 

geossítios com presença de 10 LIGeom classificados como formas isoladas, tipo área e 

panorâmicas. A caracterização dos locais inventariados foi o ponto de partida para a aplicação 

da metodologia quantitativa que permitiu definir, comparar e analisar suas potencialidades, 

tendo em conta a gestão voltada para a valorização da geodiversidade. Os resultados obtidos 

confirmaram a importância do patrimônio geomorfológico do PESU e permitiram a 

elaboração de propostas geoconservacionistas como trilhas geoturísticas e painéis 

interpretativos que buscam a promoção, valorização e divulgação do patrimônio 

geomorfológico ali existente (EVANGELISTA, 2013; EVANGELISTA; TRAVASSOS, 

2014). 
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Figura 23 – Geodiversidade do Parque Estadual do Sumidouro, Lagoa Santa (MG): A) 

Entrada da Gruta da Lapinha; B) Feições de dissolução freática nas paredes do Abrigo 

do Girassol, e; C) Vista panorâmica do maciço da Lapinha. 

 
Fonte: Fotografias da autora.  

 

 

O PEIT constitui um importante sítio natural do Estado de Minas Gerais, localizado 

nos municípios de Ouro Preto e Mariana (Figura 24). Como sua relevância geológica é 

notória, o trabalho de Ostanello (2012) buscou reconhecer seu patrimônio geológico através 

de um inventário de lugares de interesse geológico (LIGs), demonstrando sua potencialidade 

geoturística. O levantamento foi executado de forma sistemática ao longo de trajetos 

existentes no parque. Cada LIG foi caracterizado quanto ao uso (didático, turístico ou 

científico), tipologia (ponto, área, estação ou paisagem) e interesse (geomorfológico, 

espeleológico, estrutural, mineralógico, petrológico ou estratigráfico). No total foram 

identificados e caracterizados 50 LIGs, distribuídos por cinco trilhas da unidade de 

conservação e ao longo de algumas estradas de acesso. Eles ilustram parte significativa da 

história geológica do PEIT e, quando transformados em atrativos e devidamente posicionados 

ao longo das trilhas, se tornarão importantes instrumentos turísticos multidisciplinares com 

vistas ao lazer e educação, mas também promoverão o desenvolvimento geocientífico da 

região (OSTANELLO, 2012). 
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Figura 24 – Geodiversidade do Parque Estadual do Itacolomi, Mariana e Ouro Preto 

(MG): A) Entrada da Gruta Kiwa; B) Monumento geológico que configura o símbolo da 

unidade de conservação, e; C) Vista panorâmica do município de Mariana, visto do alto 

do Pico do Itacolomi. 

 
Fonte: Fotografias da autora.  

 

No ano de 2007, tiveram início as primeiras ações sobre a criação do primeiro 

geoparque de Minas Gerais: o Geoparque Quadrilátero Ferrífero. Esta proposta foi 

incialmente elaborada por Ruchkys (2007). Por meio de sua tese de doutorado, a autora 

inventariou os sítios geológicos representativos da história geoecológica e da história da 

mineração na região do Quadrilátero Ferrífero baseada em critérios internacionais. Foram 

selecionados 11 sítios representativos da história geoecológica do Quadrilátero Ferrífero e 6 

sítios associados à história da mineração (Figura 25). A autora concluiu sobre o potencial de 

criação de um geoparque nesta região e sobre as estratégias de divulgação e conservação deste 

que é um exemplo significativo do patrimônio geológico pré-cambriano da Terra e um 

patrimônio cultural ligado à história da mineração. 

O estado de Minas Gerais também abriga a única unidade de conservação sugerida na 

World Heritage List da UNESCO, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (WILLIAMS, 

2008). Este parque não consta na lista oficial, mas na lista de áreas protegidas com potencial 

para ser incluída nesta classificação. A unidade de conservação preserva feições cársticas 

relevantes, como por exemplo, possivelmente, o mais profundo cânion cárstico de colapso de 

uma caverna no mundo. O carste da região apresenta cavernas com excepcional ornamentação 
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(espeleotemas), grandes dolinas de colapso, pontes naturais, nascentes e florestas de pedra. 

Neste Parque é possível observar registros rupestres nas paredes das cavernas com idade 

aproximada de 12.000 B.P. (Figura 26). 

 

Figura 25 – Vista panorâmica do sítio geológico Cenozoico descrito por  

Ruchkys (2007), Serra do Rola Moça, Belo Horizonte (MG). 

 
Fonte: Fotografia da autora.  

 

 

Figura 26 – Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. A) Gruta do Janelão, B) Dolina dos 

Macacos e C) Pinturas rupestres na entrada da Gruta do Caboclo. 

 
Fonte: Fotografia da autora.  
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Em 2010 a CPRM lançou o LEVANTAMENTO DA GEODIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS com o objetivo de estimular a empreitada de implantar os 

princípios da geoconservação no estado. Trata-se de um produto concebido para oferecer aos 

diversos segmentos da sociedade mineira, uma tradução do conhecimento geológico-

científico estadual, com vistas a sua aplicação ao uso adequado do território. Destina-se a um 

público alvo variado, desde empresas mineradoras tradicionais, passando pela comunidade 

acadêmica, gestores públicos da área de ordenamento territorial e gestão ambiental, 

organizações não governamentais até a sociedade civil (MACHADO; SILVA, 2010). 

Em 2018, o CECAV publicou o mapa das áreas prioritárias para a conservação do 

Patrimônio Espeleológico Brasileiro dividindo as áreas prioritárias em quatro categorias de 

preservação: CATEGORIA 1 - Áreas com ações prioritárias voltadas para: i) criação ou 

ampliação de unidades de conservação; ii) fiscalização e monitoramento; iii) educação 

ambiental e patrimonial; CATEGORIA 2 - Áreas com ações prioritárias voltadas para: i) 

criação ou ampliação de unidades de conservação; ii) manejo (inclui elaboração e implantação 

de plano de manejo espeleológico ou de plano de manejo de unidades de conservação, bem 

como demais ações de manejo para conservação); iii) educação ambiental e patrimonial; 

CATEGORIA 3 - Áreas com ações prioritárias voltadas para: i) fiscalização e monitoramento; 

ii) ampliação do conhecimento (pesquisa, prospecção espeleológica, validação de 

coordenadas); iii) educação ambiental e patrimonial; CATEGORIA 4 - Áreas com ações 

prioritárias voltadas para: i) ampliação do conhecimento (pesquisa, prospecção espeleológica, 

validação de coordenadas); ii) educação ambiental e patrimonial. O estado de Minas Gerais 

apresentou áreas prioritárias em todas as quatro categorias. 

É notável a evolução do Estado de Minas Gerais com relação às estratégias para a 

geoconservação. Contudo, muitas das iniciativas ainda estão em fase de projeto, sendo 

necessário o investimento de recursos humanos e financeiros, bem como parcerias público-

privadas para que a infraestrutura necessária para a efetiva implantação destas estratégias seja 

instalada.  

 

2.4 Inventariamento, cartografia e avaliação do Patrimônio Geológico 

 

Apenas nos últimos anos a questão da inventariação do patrimônio geológico tem 

começado a surgir de modo sistemático em alguns trabalhos científicos no âmbito de 

inventariação de geossítios. No Brasil ainda não existe uma estratégia unificada para a 

identificação, caracterização e conservação do patrimônio geológico. O conhecimento que 
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existe encontra-se disperso e resulta de ações pontuais de vários investigadores ou dos 

esforços empreendidos pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM). 

O desenvolvimento de uma estratégia de geoconservação tem início com um 

inventário do patrimônio geológico do território, isto é, o conjunto de geossítios que 

correspondem às ocorrências da geodiversidade com valor excepcional (BRILHA et al., 

2010). A realização de um inventário do patrimônio geológico deve ser baseada numa 

metodologia específica e, na medida do possível, reconhecida internacionalmente. Um 

inventário de geossítios deve ter em conta quatro questões prévias essenciais (LIMA, 2008; 

BRILHA et al., 2010): i) o objeto que se pretende inventariar (assunto ou o tema que se 

pretende inventariar, por exemplo: o patrimônio geológico, o patrimônio geomorfológico, o 

patrimônio mineiro etc.); ii) o valor (científico, estético, pedagógico, econômico, cultural 

etc.); iii) o âmbito (área geográfica onde vai decorrer a inventariação) e iv) a utilidade (uso 

que se pretende atribuir aos geossítios inventariados, por exemplo: apoiar uma estratégia de 

valorização e divulgação de geossítios, promover o geoturismo ou a educação etc.). No caso 

do inventário da tese, foi determinado que o objetivo seria o de inventariar o patrimônio 

geológico relacionado ao carste, de valor científico, de âmbito regional, com vista a suportar o 

estabelecimento de uma estratégia de geoconservação na Região Cárstica Arcos-Pains. 

 

2.5 Divulgação do Patrimônio Geológico: Sistemas de Informações Geográficas, 

painéis interpretativos, internet e multimídia 

 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e as novas tecnologias tem se tornado 

cada vez mais importantes como ferramentas para a gestão e divulgação do patrimônio 

geológico e geomorfológico. Esta técnica é fundamental para a avaliação espacial e, além de 

fornecer subsídios para a gestão, pode potencializar exponencialmente, a sua divulgação a um 

vasto público (FORTE, 2008). 

A interpretação se caracteriza por ser uma atividade de educação patrimonial informal, 

que é aquela exercida em outros espaços sociais, muito variados, diferentes da sala de aula. 

Este é um processo de comunicação de significados e valores inerentes a um patrimônio, para 

um público em um ambiente informal e recreativo. O objetivo da interpretação é desenvolver 

um senso de cuidado e responsabilidade dos visitantes em relação ao patrimônio que visitam 

(RUCHKYS, 2007). 

O valor educativo da geologia consiste no fato de o seu estudo constituir a única forma 

de sensibilizar as pessoas para a proteção do patrimônio geológico, levando-as à 
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conscientização da importância da geodiversidade (RUCHKYS, 2007). Os percursos urbanos 

que integram a geodiversidade (minerais, rochas, fósseis) à história e cultura do local em que 

estão inseridos constituem ótimo instrumento de aquisição de conhecimentos, funcionando 

como uma importante ferramenta para promover educação patrimonial e ambiental 

(NASCIMENTO; CARVALHO, 2013). Desta forma, a proposição de trilhas educativas e a 

instalação de painéis com informações importantes em locais estratégicos pode oferecer uma 

oportunidade para uma aproximação com o público, além de ser um novo produto de turismo 

direcionado a pessoas motivadas por conhecimento intelectual e por atividades que envolvam 

aprendizado, exploração, descoberta e imaginação (NASCIMENTO; RUCHKYS; 

MANTESSO-NETO, 2008). A visitação a sítios geológicos pode proporcionar o encontro 

com a história evolutiva do planeta e, ao mesmo tempo, a descoberta de algo totalmente novo 

aos sentidos dos visitantes. Nestes locais é possível desenvolver estudos científicos de 

investigação minuciosa e sistemática em diversos campos do conhecimento. O turismo nestas 

áreas pode funcionar como opção de lazer, educação, recreação e contemplação da beleza 

cênica, além de promover a divulgação, proteção e conservação de forma eficiente e 

interessante (RUCHKYS, 2007). 

Como principais resultados da utilização do geoturismo, destacamos a possibilidade de 

inserção da comunidade, a realização de diferentes ações (minicursos, palestras, oficinas, 

entre outros) que visem à sensibilização, valorização e interpretação ambiental das 

comunidades locais sobre o patrimônio geológico, bem como a efetivação de estratégias 

promocionais acerca dos geossítios e melhorias na infraestrutura dos lugares. Desta forma, o 

geoturismo pode se tornar um importante fator de desenvolvimento socioeconômico para as 

localidades, bem como para a conservação do Patrimônio Geomorfológico dos geossítios 

estabelecidos (BEZERRA et al., 2013). É importante ressaltar que o geoturismo é um tema de 

políticas públicas (NASCIMENTO; RUCHKYS; MANTESSO-NETO, 2008). O objetivo da 

geoconservação não é preservar toda a geodiversidade e muito menos todo o patrimônio 

natural abiótico, mas sim o patrimônio geológico que apresente significativa relevância 

(SHARPLES, 2002). Acredita-se que a atividade turística, se bem orientada, pode contribuir 

para a proteção do patrimônio por meio da sensibilização do turista em relação à importância 

dos atrativos que visita (NASCIMENTO; RUCHKYS; MANTESSO-NETO, 2008). 

Na Europa existem alguns exemplos de sucesso. Na cidade de Budapeste, Hungria, 

existem cinco cavernas de origem hidrotermal localizadas na área urbana. Todas estas 

cavernas são abertas para a visitação de massa e são monitoradas. A Szemlő-hegyi Cave, tem 

um museu espeleológico em sua entrada onde o turista pode visualizar uma maquete em 3D 
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da planta-baixa da cavidade e painéis explicativos sobre o processo de gênese do carste da 

cidade (Figura 27).  

O Carste da Morávia (Moravian Karst), na República Tcheca, também é uma região 

bastante visitada, onde o sistema mais conhecido é o Punkevní Cave. No local não é permitido 

o trânsito de veículos automotores. Assim, o percurso para a visitação deste sistema começa 

em uma pequena estação de trem que conduz o turista pelo vale do rio Punkva até a entrada 

da caverna. No local é possível acessar restaurantes, lojas de suvenires e banheiros. O 

percurso no interior da caverna é feito em duas etapas, a primeira ocorre em condutos secos e 

bastante ornamentados por espeleotemas e a segunda ocorre nos condutos alagados e o 

percurso é feito através de um bote. Ao sair da caverna segue-se a pé para a estação teleférica, 

onde o turista pode ascender o Macocha Abyss, que tem 168 metros de profundidade, 

enquanto observa outros aspectos do exocarste da região (Figura 27).  

A Caverna de Postojna (Postojnska jama), localizada na Eslovênia, recebe muitos 

visitantes durante o ano. Esta caverna é visitada desde o século XI e seus primeiros 2 

quilômetros de percurso são visitados em um trem (Figura 27). A caverna é grande e 

ornamentada, apresentando espeleotemas de diversos tamanhos e formas. Durante a visita é 

possível observar uma estação bioespeleológica com espécimes do Proteus anguinos (Figura 

27), espécie endêmica do Carste Dinárico, e uma loja de souvenir, que se localiza dentro da 

caverna. Do lado de fora é possível acessar restaurantes, sanitários, lojas de souvenires, uma 

outra estação bioespeleológica e um museu do carste. 

Um outro exemplo interessante é o da Domica Cave, localizada na Eslováquia. 

Durante a exploração da caverna foram identificados vários vestígios arqueológicos 

importantes e, para que o visitante possa entender melhor como é o processo de escavação e 

resgate dos vestígios, uma exposição representando esta atividade foi montada em um dos 

condutos da caverna abertos à visitação (Figura 27). 

É preciso ressaltar que todas estas cavidades foram abertas à visitação somente depois 

de pesquisas sérias sobre o seu processo de evolução e, atualmente, passam por um 

monitoramento complexo e constante de todos os parâmetros que envolvem a atividade 

turística (Figura 27). Assim, a capacidade de carga é respeitada para que as gerações futuras 

também possam ter a oportunidade de conhecer tais ambientes. 

O Racov Škocjan, na Eslovênia, está situado entre os Cerkniško e Planinsko polje e 

também é muito visitado. O sistema é um Parque Natural formado pelo rio Rak e toda a região 

é repleta de fenômenos cársticos. Ao longo da trilha é possível ter acesso, em pontos 

estratégicos, a painéis interpretativos que disponibilizam informações sobre o 
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desenvolvimento do relevo cárstico em uma linguagem acessível ao turista com diferentes 

níveis educacionais (Figura 27). 

  

Figura 27 – Manejo da geodiversidade. A) Museu espeleológico na entrada da Caverna 

Szemlő-hegyi, Budapeste, Hungria; B) Teleférico no Carste de Moravian, República 

Tcheca; C) Primeira parte do roteiro de visitação na Caverna de Postojna, Eslovênia, 

realizado dentro de um trem; D) Estação bioespeleológica dentro da Caverna de 

Postojna, Eslovênia; E) Exposição arqueológica dentro da Caverna Domica, Eslováquia; 

e F) Estação de monitoramento climático na Caverna Zbrašovské Aragonitové, Carste 

Hranice, República Tcheca. 

 
Fonte: Fotografias da autora. 
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O geoturismo requer um planejamento prévio e adequado para se consolidar e se 

desenvolver garantindo o sucesso da atividade. Este processo demanda tempo e a participação 

das comunidades locais e dos setores público e privado. Contudo, favorece a geração de 

emprego e renda, promove a minimização dos impactos ambientais e dos problemas sócio-

econômicos, além de conservar o patrimônio natural para as gerações atuais e futuras 

(NASCIMENTO; SANTOS, 2013). 

Com o intuito de potencializar o valor dos geossítios, sobretudo do viés turístico com 

exploração didático-científica, sugere-se um investimento na elaboração de painéis 

interpretativos que compõem a etapa de divulgação do patrimônio geomorfológico. Os painéis 

contribuem para a fixação e ampliação das informações obtidas no contato direto com a 

natureza, de forma espontânea e ao mesmo tempo atraente. Essa divulgação do patrimônio 

potencializa a conservação do ambiente natural e cultural onde estão inseridos os geossítios. 

Brilha (2005) reforça que a localização dos painéis interpretativos deve ser estratégica (Figura 

28). Os painéis devem estar próximos aos geossítios ou conexos a percursos temáticos que 

abranjam um conjunto de geoformas. E ainda devem apresentar uma linguagem plural que 

alcance o público geral, o específico (científico) e o escolar. 

 

Figura 28 – Painéis Interpretativos. A) Replica de Dinossauro em um sítio 

paleontológico em Duino, Itália; B) Painel evidenciando a evolução do carste no Museu 

do Carste de Postojna, Eslovênia; C) Painéis interpretativos em locais estratégicos em 

Kranjska Gora, Alpes Julianos; D) Painéis interpretativos do Geoparque de Idrija, 

Eslovênia, com textos curtos, mapas e fotos; e E) Bloco diagrama representando a 

evolução do Racov Škocjan, Eslovênia, através do tempo. 

 
Fonte: Fotografias de Luiz Eduardo Panisset Travassos (C) e da autora.
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3. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO CÁRSTICA ARCOS-PAINS 

 

3.1 Clima 

 

Segundo a classificação de Köppen-Geiger, o clima da região de Pains é do tipo Aw, 

tropical úmido de inverno seco e verão chuvoso, a temperatura média no mês mais frio é 

superior a 18 oC e os totais pluviométricos variam entre 1.000 e 1.500 mm. A umidade média 

anual é de 67,8% e os meses mais úmidos são dezembro e janeiro, cuja média mensal atinge 

74,8% (INMET, 2013). O grande volume hídrico permite o surgimento de belos cenários com 

dolinas, ressurgências, sumidouros e ativação de vales secos. No período seco, de maio a 

setembro, ocorre deficiência hídrica (MENEGASSE et al., 2002). A vazão média total anual, 

7,6  m3/s ou 242 mim3/ano, inclui 68,5% de água subterrânea e apenas 24% de precipitação. 

Esta preponderância da contribuição subterrânea em relação à superficial ocorre devido a boa 

condição de recarga que é controlada por fraturas e feições cársticas, a capacidade de 

renovação das águas subterrâneas e ao bom grau de interconexão entre o sistema aquífero e o 

superficial (MENEGASSE et al., 2002; CPRM, 2008). 

A radiação solar no domínio do cerrado geralmente é intensa, sendo outubro o mês 

mais quente. O inverno é seco, quase sem nuvens, sendo que a radiação solar nesta época 

também é intensa, principalmente nas horas do meio do dia. Nos meses de agosto e setembro 

esta intensidade pode reduzir-se em virtude da abundância de névoa seca produzida pelos 

incêndios e queimadas da vegetação. 

 

3.2 Hidrografia 

 

Onde quer que se viva, o clima e a geologia da região influenciam fortemente a 

quantidade de água que se desloca de um reservatório a outro. O fator que mais exerce 

influência sobre a hidrologia local é o clima, que inclui a precipitação e a temperatura 

(PEIXINHO; FEITOSA, 2008). 

A Região Cárstica Arcos-Pains está localizada na Macro Região Hidrográfica do São 

Francisco. Um dos mais importantes rios brasileiros, o rio São Francisco é fundamental pelo 

volume de água transportada de regiões com grande potencial hídrico para o semiárido 

brasileiro, onde tal recurso é escasso. A Região Hidrográfica do São Francisco abrange 521 

municípios em seis estados: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Goiás, 

além do Distrito Federal. Com 2.700 km, o rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, no 
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estado de Minas Gerais, e escoa no sentido Sul-Norte atravessando os estados da Bahia e 

Pernambuco, quando altera seu curso para o sudeste, chegando ao Oceano Atlântico na divisa 

entre os estados de Alagoas e Sergipe. Devido à sua extensão e aos diferentes ambientes que 

percorre, a região está dividida em Alto, Médio, Sub-Médio e Baixo São Francisco (ANA, 

2016). 

A área de estudos está localizada na porção do Alto São Francisco e as principais 

drenagens da região correspondem ao ribeirão dos Patos e ao rio São Miguel, ambos situados 

na margem direita da bacia do São Francisco, no centro-oeste de Minas Gerais (Figura 29). A 

bacia hidrográfica destas drenagens abrange cerca de 1.050 km2, englobando parte dos 

municípios de Doresópolis, Pains, Iguatama e Arcos (CPRM, 2008). As águas superficiais 

distribuem-se por uma rede hidrográfica pouco densa, favorecida pela infiltração direta nas 

fissuras dos calcários e nas feições de absorção cársticas tais como sumidouros e dolinas 

(MENEGASSE et al. 2002). Apesar de situado em área cárstica, o curso destes rios é perene e 

superficial, na sua maior parte, e os usos do solo abrangem campos de pastagens para 

pecuária, agricultura, ocupação urbana, mineração e beneficiamento de rochas carbonáticas 

(HADDAD, 2007). O autor ainda afirma que estas atividades antrópicas favorecem a 

alteração da qualidade das águas, sendo a predisposição à poluição facilitada por feições 

cársticas, como dolinas e sumidouros, que muitas vezes promovem ampla conexão entre as 

drenagens superficial e subterrânea. 

O balanço hídrico climático de Thornthwaite-Mather para a área total das bacias 

hidrográficas mostra dois períodos distintos, um com excedente de água de novembro a abril 

(meses úmidos) e o outro com deficiência de água (meses secos) de maio a setembro, com a 

substituição em outubro (MENEGASSE et al., 2002). De acordo com o autor, do fluxo médio 

anual de cada bacia, cerca de 68,5% representa o escoamento total e 24% é contribuição da 

precipitação. Há uma preponderância da contribuição subterrânea em relação ao contributo 

superficial em todos os meses do ano, sendo mais significativo nos meses secos, de abril a 

outubro, com uma média de 95% em julho e 54% em dezembro. 

A superioridade da contribuição subterrânea em todos os meses do ano mostra uma 

grande capacidade de infiltração das rochas carbonáticas, fator que favorece a expansão de 

seu uso em setores de desenvolvimento econômico. Cerca de 1% desse total é usado (CPRM, 

2008). Isso indica o alto potencial de consumo para expansão de setores econômicos 

importantes, como a agricultura, a indústria e o turismo. 
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Figura 29 – Principais drenagens da Região Cárstica Arcos-Pains. A) Vista do rio São 

Francisco na porção alta do seu curso durante a estação chuvosa, Piumhi (MG); B) 

Vista do rio São Miguel quando corta o município de Pains (MG); C) Vista do ribeirão 

dos Patos próximo à região do Córrego do Cavalo, Piumhi (MG). 

 
Fonte: Fotografias da autora. 

 

Os sistemas aquíferos da bacia do São Francisco foram individualizados por Mourão 

et al. (2001), com base nos aspectos litoestratigráficos e na natureza da permeabilidade das 

rochas. Na Região Cárstica Arcos-Pains ocorrem, principalmente, dois sistemas aquíferos 

representados por rochas carbonáticas pré-cambrianas pertencentes ao Supergrupo Paraopeba, 

Grupo Bambuí (Formações Lagoa do Jacaré, Serra de Santa Helena e Sete Lagoas) e aos 

Grupos Vazante e Paranoá: o Aquífero Cárstico e o Aquífero Cárstico-Fissurado. O Aquífero 

Cárstico tem porosidade secundária, resultante do alargamento, por dissolução, de superfícies 

C 

A B 

C 
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de descontinuidade, como fraturas, planos de acamamento e falhas, que favorecem a 

circulação altamente anisotrópica e heterogênea formada por uma intrincada rede de 

condutos. Essas características de dissolução são mais desenvolvidas em locais onde camadas 

de calcário ou dolomito exibem espessuras significativas. O Aquífero Cárstico-Fissurado tem 

características estruturais marcadas por falhas e dobras observadas nas rochas localizadas nas 

bordas do Cráton e nas zonas de cisalhamento. No restante da área praticamente não há 

deformação. Existe um maior potencial hidrogeológico nas porções tectonizadas e com a 

ocorrência de camadas de carbonato mais espessas. Como resultado da constituição litológica 

e da diferenciação estrutural, exibem aspectos hidráulicos contrastantes e variações de 

aquíferos cársticos para aquíferos fissurados, passando por características intermediárias para 

os dois sistemas. A porosidade é secundária, relacionada à presença de descontinuidades 

resultantes de tensões tectônicas e por dissolução e ampliação de descontinuidades 

(MOURÃO et al., 2001). 

A bacia hidrográfica do ribeirão dos Patos abrange os municípios de Pains, Pimenta, 

Doresópolis e Iguatama (Figura 30). O rio tem direção geral de fluxo de sul para norte, com 

cerca de 50 km de comprimento. O seu padrão morfológico é meandrante, até sua confluência 

com o rio São Francisco. As principais sub-bacias da margem oeste, seguindo de montante 

para a jusante, são o ribeirão Lambari, córrego do Ouro, córrego do Cavalo e córrego do 

Barreado. Na margem leste, as principais sub-bacias são o córrego da Matinha (cuja 

confluência com o ribeirão Lambari forma o ribeirão dos Patos) e o córrego da Vaca, cuja 

recarga é autogênica (difusa e concentrada). O ribeirão dos Patos tem origem autogênica, mas 

recebe contribuição importante de afluentes alogênicos, como o córrego do Cavalo (recarga 

concentrada). Devido à região de contato litológico, as precipitações afetam fortemente o 

escoamento dos rios, observando-se inundações rápidas depois de chuvas torrenciais. A 

mistura das águas é capaz de aumentar o processo de dissolução da rocha, e o resultado pode 

ser visto no tamanho das cavernas e das feições cársticas desta unidade geomorfológica. A 

altura topográfica, que é maior nesta região, também pode influenciar a espeleogênese. O tipo 

mais comum de dolinas na região são as de subsidência, sendo que pontualmente ocorrem 

dolinas de abatimento. Quando o processo de dolinamento está em estágio avançado e 

progredindo lateralmente, é possível identificar a existência de uvalas. Entre dezembro e 

fevereiro, muitas dolinas se enchem de água e formam lagoas cársticas efêmeras. No entanto, 

também podem ser observadas lagoas cársticas perenes, como a Lagoa Martins. A maioria das 

cavidades nesta região possui condutos alagados durante todo o ano. 
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O rio São Miguel também tem direção geral de fluxo de sul para norte, com cerca de 

40 km de extensão e aproximadamente 525 km² de área de drenagem (Figura 30). Abrange os 

municípios de Pains e Arcos, em sua maior parte, seguidos por áreas dos municípios de 

Iguatama, Formiga e Córrego Fundo. Sua morfologia é meandrante até a sua confluência com 

o rio São Francisco, a 630 m de altitude. 

 

Figura 30 – Localização das bacias hidrográficas dos principais cursos d’água da Região 

Cárstica Arcos-Pains. 

 
Fonte: Produzido pela autora. 

 

As principais sub-bacias da margem oeste, seguindo de montante para a jusante, são os 

córregos Moedas, da Mina (perto e a montante do centro urbano de Pains), Mandengo (perto e 

a jusante do centro urbano de Pains) e do Fundão. Na margem leste, as principais sub-bacias 

são do córrego da Barra (cuja confluência com o córrego Moedas forma o rio São Miguel) e 

do rio Candonga, que abrange a sub-bacia do córrego Santo Antônio, ambos localizados 

principalmente na cidade de Arcos. O rio São Miguel e seus afluentes tem origem autogênica. 

Não recebe contribuição alógena. A contribuição alogênica ocorre após o rio atravessar a 

Região Cárstica Arcos-Pains. Da mesma forma que na bacia hidrográfica do ribeirão dos 

Patos, as dolinas são essencialmente formadas pelo processo de subsidência, com lagoas 
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cársticas efêmeras, mas podem ser observadas lagoas cársticas perenes localmente, como a 

Lagoa do Retiro. A maioria das cavidades naturais subterrâneas nesta região tem condutos 

secos ao longo do ano, mas a água de circulação aparece na estação chuvosa. Esta água é 

proveniente, principalmente, do escoamento pluvial, mas a água subterrânea pode aflorar em 

regiões com cotas altimétricas menores. 

 
3.3 Vegetação 

 

O município de Pains encontra-se dentro dos limites do Bioma Cerrado (IBGE, 2004), 

Figura 31. Porém, devido às características edáficas e climáticas da região, estão presentes 

variações do Bioma Mata Atlântica. A área se encontra em um ambiente de transição entre os 

biomas da Mata Atlântica e do Cerrado, dois dos mais biodiversos e ameaçados ecossistemas 

do mundo (MYERS et al., 2000). 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, sendo superado em área apenas pela 

Amazônia. Ocupa 21% do território nacional e é considerado a última fronteira agrícola do 

planeta (BORLAUG, 2002). Para Ribeiro et al. (1981), o termo Cerrado é comumente 

utilizado para designar o conjunto de ecossistemas (savanas, matas, campos e matas de 

galeria) que ocorrem no Brasil Central.   

Os atuais remanescentes de Cerrado se desenvolveram sobre solos muito antigos, 

intemperizados, ácidos e depauperados de nutrientes, mas que possuem concentrações 

elevadas de alumínio. Assim, muitos arbustos e árvores nativos do Cerrado acumulam o 

alumínio em suas folhas (HARIDASAN, 1982).  

A destruição dos ecossistemas que constituem o Cerrado vem ocorrendo de forma 

acelerada. Segundo Viadana e Cavalcanti (2006) esta formação vegetal passou por 

transformações e processos degenerativos que conduziram a destruição quase total, restando, 

na atualidade, menos de 5% de sua área original que era da ordem de aproximadamente 

1.900.000 km². Tais transformações originaram grandes danos ambientais tais como a 

fragmentação de habitats, extinção da biodiversidade, invasão de espécies exóticas, erosão 

dos solos, poluição de aquíferos, degradação de ecossistemas e, possivelmente, modificações 

climáticas locais e regionais.  

Nesse contexto, medidas de preservação da biodiversidade do Cerrado devem ser 

adotadas, sendo preciso investimentos para sua conservação e fiscalizações mais rígidas sobre 

atividades extrativistas para que, dessa forma, seu patrimônio genético seja assegurado. 

A Mata Atlântica é considerada um mosaico diversificado de ecossistemas, 
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apresentando estruturas e composições florísticas diferenciadas em função de diferenças de 

solo, relevo e características climáticas existentes na ampla área de ocorrência desse bioma no 

Brasil (IBAMA, 2013). Trata-se de um ecossistema ameaçado e que possui mais de 8.000 

espécies endêmicas (MYERS et al., 2000). 

 

Figura 31 - Vegetação da área de estudo. 

 
Fonte: Produzido pela autora. 

 

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

remanescentes florestais localizados, principalmente, em áreas de difícil acesso (IBAMA, 

2013). Esse ambiente possui um alto grau de endemismo sendo que, hoje, restam menos de 

10% de sua cobertura original distribuídos apenas em pequenos fragmentos e algumas 

florestas contínuas (MYERS et al., 2000).  

A conservação da Mata Atlântica tem sido buscada por setores do Governo, da 

sociedade civil organizada, instituições acadêmicas e setor privado. Diversos estudos e 

iniciativas têm sido desenvolvidos nos últimos anos, gerando experiência e conhecimentos 

significativos. Vale ressaltar a existência de um amplo arcabouço legal para a proteção do 

bioma (IBAMA, 2013), embora nem sempre cumprido. 
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No Brasil, nas áreas de cerrado ocorre largamente a fitofisionomia classificada como 

Mata Seca (Floresta Tropical Seca) associada às rochas carbonáticas (RODRIGUES, 2011; 

RODRIGUES; TRAVASSOS, 2016). De acordo com os autores, em Minas Gerais, as Matas 

Secas estão associadas, em grande parte, à Província Espeleológica do Grupo Bambuí 

(Grupos Bambuí e Formação Vazante) e à Formação Salinas, no Vale do Jequitinhonha, com 

ocorrências nos municípios de Arcos, Bambuí, Cordisburgo, Itacarambi, Januária, Lagoa 

Santa, Monjolos, Montes Claros, Pains, Salinas, Santo Hipólito, Unaí e Vazante. O autor 

ressalta, ainda, que uma característica das espécies (sobretudo arbóreas) das “matas secas” é a 

perda de parte ou grande parte das folhas. Este recurso no período da seca é uma das 

principais estratégias de economia hídrica destas comunidades vegetais. A eliminação dos 

estômatos nas folhas diminui a evapotranspiração superficial dos vegetais, com isso tem-se 

resposta biológica de acordo com o período do ano (Figura 32). 

 

Figura 32 – A “marcha estacional” das matas secas no Maciço da Lapinha, Parque 

Estadual do Sumidouro (PESU), Lagoa Santa (MG). 

 
Fonte: Fotografias de Bruno Durão Rodrigues. 

 

Na Região Cárstica Arcos-Pains, a vegetação já foi utilizada extensivamente, restando 

poucos remanescentes ainda intactos. No carste, as Matas Secas ocorrem apenas sobre as 

feições residuais (Figura 33). No restante da área, a pressão antrópica se faz presente por meio 
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de atividades tradicionais como a pecuária extensiva e cultivos para o abastecimento regional 

(e.g. feijão e milho). 

 

Figura 33 – Vista geral da região de Corumbá, Pains (MG). Notar a ocorrência da Mata 

Seca apenas sobre as feições residuais. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 

 

3.4 Geologia 

3.4.1 Contexto Geotectônico 

 

O Cráton do São Francisco (Figura 34), definido e delimitado como componente da 

Plataforma Sul-Americana não envolvido na tectogênese brasiliana do final do 

Neoproterozóico (ALKMIM, 2004), é uma importante unidade geotectônica responsável por 

cerca de 25% da produção mineral brasileira, além de encerrar cerca de 30% das reservas de 

minérios metálicos do País (MISI, 1993). Encontra-se margeado por faixas de dobramentos 

que apresentam vergência para o Cráton, dentre as quais destaca-se, em sua margem 

ocidental, a Faixa de Dobramentos Brasília, e na margem oriental a Faixa de Dobramentos 

Araçuaí (ALMEIDA, 1993). Os seus limites são delineados pela presença de escarpamentos 

genericamente associados a falhas de empurrão e a sistemas transcorrentes (CASTRO, 1997). 

São diferenciadas duas grandes feições morfotectônicas, a Bacia do São Francisco e o 

Aulacógeno do Paramirim (ALKIMIN; MARTINS-NETO, 2001; ALKIMIN, 2004). A Bacia 

do São Francisco ocupa o segmento meridional do Cráton homônimo e cobre uma área de 

cerca de 500.000 km2 nos estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás. Pode ser classificada como 

uma bacia intracratônica, poli histórica, composta por bacias sucessoras; e os seus limites 

oeste, noroeste e leste coincidem com os limites do Cráton. O limite sul é de natureza erosiva. 

Um trecho do limite nordeste é também marcado pelo contato embasamento-cobertura e, na 
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parte restante, a bacia se justapõe ao Aulacógeno do Paramirim (CASTRO, 1997; ALKIMIN; 

MARTINS-NETO, 2001; ALKIMIN, 2004). 

A área estudada situa-se no extremo meridional da Bacia Intracratônica do São 

Francisco, parte sudeste do Cráton homônimo (Figura 34), na fronteira com a Faixa de 

Dobramentos Brasília. A principal unidade litoestratigráfica aflorante é o Supergrupo São 

Francisco, subordinadamente ocorrem fragmentos de outras unidades metassedimentares de 

idade neoproterozoica, associadas a escamas tectônicas marginais, além de coberturas 

sedimentares fanerozoica (MARTINS-NETO; PINTO, 2001). 

 

Figura 34 - Localização do Cráton São Francisco e suas faixas no contexto geotectônico 

regional. Na porção sudoeste da Bacia do São Francisco, podem ser observados 

falhamentos transcorrentes associados à falhas de empurrão e o posicionamento da 

região estudada, evidenciada na cor vermelha. 

 
Fonte: Modificado de Castro (1997, p. 51); Alkmin (2004, p. 21). 

 

Duas grandes unidades morfotectônicas podem ser diferenciadas, A Bacia do São 

Francisco, onde a área de estudo se localiza, e o Aulacógeno Paramirim (ALKIMIN; 

MARTINS-NETO, 2001; ALKIMIM, 2004). A Bacia do São Francisco ocupa o segmento sul 

do cráton homônimo e abrange uma área de cerca de 500.000 km2 nos estados de Minas 

Gerais, Bahia e Goiás. Pode ser classificado como uma bacia poli histórica intracratônica, 
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composta por bacias sucessivas; e suas bordas oeste, noroeste e leste coincidem com os 

limites do Cráton. O limite sul é erosivo por natureza. Uma seção do limite nordeste também 

é marcada pelo contato com coberturas Fanerozoicas e, no restante, a bacia se justapõe ao 

Aulacógeno Paramirim (CASTRO, 1997; ALKIMIN; MARTINS-NETO, 2001; ALKIMIN, 

2004). 

Na Bacia do São Francisco as unidades litoestratigráficas maiores aflorantes são: o 

Supergrupo Espinhaço de idade paleo/mesoproterozóica, o Supergrupo São Francisco de 

idade neoproterozóica, o Grupo Santa Fé de idade permo-carbonífera e os sedimentos 

cretácicos dos grupos Areado, Mata da Corda e Urucuia. Tais unidades, separadas por grandes 

lacunas, registram regimes tectônicos de praticamente todos os acontecimentos geológicos 

significativos que tiveram lugar nos domínios extracratônitos circunvizinhos e conferem à 

bacia o caráter poli histórico, típico das suas congêneres intracratônicas (ALKIMIN; 

MARTINS-NETO, 2001; ALKIMIM, 2004; CPRM, 2008). O modelo geológico evolutivo 

(Figura 35) envolve estágios divergentes, bacias tipo rifte-margem passiva e estágio 

convergente relacionado à colagem do Gondwana, seguido do desenvolvimento de bacias de 

retro-arco (backarc) e de ante-país (foreland).  
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Figura 35 – Cartoon esquemático (sem escala) ilustrando, em seções oeste-leste, a 

evolução da Bacia do São Francisco nos domínios do Cráton do São Francisco e nas 

Faixas Brasília e Araçuaí. 

 
a) Estágio final das bacias Paleo / Mesoproterozoicas (Araí e Espinhaço); b) Deposição da Megassequencia 

Canastra / Paranoá em contexto rift a margem passivanos domínios da Faixa Brasília, sem atividade nos 

domínios da Faixa Araçuaí; c) Cenário do Neoproterozoico inferior mostrando subducção e 

desenvolvimento de arcos magmáticos nos domínios da Faixa Brasília e deposição da Megassequência 

Araxá/Ibiá em bacia de backarc, concomitante à deposição da Megassequência Macaúbas em context rifte 

a margem passive nos domínios da Faixa Araçuaí; d) Cenário do Neoproterozooico médio mostrando 

acresção de arcos magmáticos e/ou microplacas nos domínios da Faixa Brasília, flexura na região 

cratônica e deposição da Megassequência Bambuí, simultaneamente à continuidade da evolução da 

margem passive na Faixa Araçuaí; e) Cenário do Neoproterozoico superior mostrando colisão final na 

Faixa Brasília e deposição da Megassequencia Capelinha na Faixa Araçuaí em bacia associada a arco 

magmático; f) Cenário do final do Neoproterozóico mostrando fechamento da Faixa Araçuaí e deposição 

final da Megassequencia Bambuí ( Formação Três Marias). 

Fonte: MARTINS-NETO; PINTO, 2001. 



115 

 

 

3.4.2 Caracterização das Unidades Estratigráficas 

 

A Bacia do São Francisco constitui importante fonte de exploração calcária e de 

ardósias. A unidade de maior expressão espacial da bacia é o Supergrupo São Francisco, 

composto pelos Grupos Macaúbas e Bambuí (DARDENE, 1978; CASTRO; DARDENE, 

2000; DOMINGUEZ, 1993). O Grupo Bambuí constitui unidade característica da bacia, 

exibindo a maior área de afloramento de todas as unidades. É composto por uma sucessão de 

rochas marinhas carbonáticas e pelíticas, que, nas bordas da bacia e no topo, passam a 

conglomerados e arenitos, respectivamente, dividido nas formações (Figura 36): Carrancas 

(ruditos), Sete Lagoas (margas, calcilutitos, calcarenitos, biolititos), Samburá 

(conglomerados, pelitos), Serra de Santa Helena (pelitos), Lagoa do Jacaré (calcarenitos, 

pelitos), Serra da Saudade (pelitos) e Três Marias (pelitos, arenitos). Registra uma 

generalizada transgressão marinha e marca o comportamento flexural de antepaís que o 

interior cratônico passou a exibir como resposta à sobrecarga criada pelo desenvolvimento 

dos cinturões orogênicos brasilianos à sua volta, iniciando-se pelo desenvolvimento da Faixa 

Brasília (MADALOSSO; VERONESE, 1978; NOBRE-LOPES, 1995;  CASTRO, 1997; 

ALKIMIN; MARTINS-NETO, 2001; ALKIMIM, 2004). 

Na região em estudo afloram rochas da Formação Samburá, composta por 

conglomerados e pelitos, e da Formação Sete Lagoas, composta por dolomitos, calcários e 

pelitos. A unidade clástica é formada por uma associação de arenitos arcoseanos e pelitos 

parcialmente interdigitados e, subordinadamente, paraconglomerados e ortoconglomerados, 

compostos de clastos de quartzo, quartzitos, granitóides, carbonatos e xistos diversos, 

paraderivados e ortoderivados. A unidade carbonática é composta por calcários e dolomitos 

de tonalidade acinzentada a negra, apresentando-se, por vezes, laminada, oolítica, 

calcirrudítica e, mais raramente, estromatolítica. Margas também estão presentes (Figura 37). 

Esta unidade assenta-se discordantemente sobre os granitóides e rochas metamórficas de alto 

grau que compõem o embasamento. 
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Figura 36 - Coluna Estratigráfica do Grupo Bambuí 

 
Fonte: Modificado de Martins-Neto e Alkmin (2001). Nesta Figura acrescenta-se a subdivisão apresentada 

em Dardene e Schobbenhaus (2000). 

 

A deposição dos carbonatos do Grupo Bambuí aconteceu em uma bacia do tipo 

foreland, gerada por cavalgamentos e sobrecarga tectônica durante a orogênese brasiliana na 

Faixa Brasília ao longo da margem oeste do Cráton do São Francisco, em resposta a colisões 

arco-continente e continente-continente, ocorridas no período entre 800 Ma e 600 Ma 

(DOMINGUEZ, 1993; MARTINS-NETO; ALKIMIN, 2001; KUCHENBECKER et al., 

2016). 

Camadas carbonáticas basais do Grupo Bambuí foram sedimentadas sobre depósitos 

portadores de diamictitos da Formação Jequitaí e Grupo Macaúbas, evidenciando condições 

climáticas opostas. Os diamictitos Jequitaí-Macaúbas e feições associadas representam clima 

glacial e os carbonatos da base da Formação Sete Lagoas registram retorno a condições de 

clima quente e mostram características típicas de deposição carbonática que sucede 

imediatamente a um clima glacial, os chamados carbonatos de capa conhecidos como cap 

carbonates, os quais apresentam atributos isotópicos muito específicos (ALKIMIN; 

MARTINS-NETO, 2001; PEDROSA-SOARES et al. 2015). 
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Figura 37 - Geologia da área de estudo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.4.3 Geologia Estrutural 

 

O sistema de empurrões gerado durante a orogênese neoproterozóica brasiliana inclui 

unidades metassedimentares paleoproterozóicas e neoproterozóicas e na base uma lasca de 

faixa greenstone arqueana com metagranitóides associados. As escamas tectônicas foram 

empurradas sobre a Formação Samburá e está sobre os carbonatos da Formação Sete Lagoas. 

O metamorfismo regional associado a orogênese brasiliana diminui em direção ao Cráton. 

Passa de fácies xisto-verde com muscovita, clorita e localmente cloritóide no sistema de 

empurrões a fácies subxisto-verde de metamorfismo incipiente com sericita e clorita na zona 

pericratônica. No domínio parautóctone-autóctone as rochas não desenvolveram clivagem 

penetrativa, exceto incipiente clivagem ardosiana local em rochas pelíticas (CPRM, 2008). 

Caracterizam-se, desta forma, três compartimentos estruturais na bacia (Figura 37): i) 

um compartimento oeste (W), que corresponde à porção externa das faixas Brasília e Rio 

Preto; ii) um compartimento central (C) no qual os sedimentos do Supergrupo São Francisco 

encontram-se indeformados; iii) um compartimento leste (E), que corresponde à porção 

externa da Faixa Araçuaí. Os cinturões de antepaís dos compartimentos W e, tipicamente 

formados por uma associação de falhas de empurrão e dobras, envolvem somente as unidades 

pré-cambrianas da cobertura. Este seu caráter epidérmico é comprovado pelas muitas 

exposições do descolamento basal na porção sudeste do compartimento E, para o 

compartimento W. Os cinturões de ante país dos compartimentos W e exibem diferenças 

significativas. Dentre as mais importantes têm-se a ausência de metamorfismo e clivagem 

penetrativa no compartimento W. Além disso, zonas transcorrentes desempenham um papel 

importante neste compartimento. No seu extremo sudoeste, a bacia é atravessada por um feixe 

de falhas transcorrentes sinistrais, que nucleadas tardiamente em relação às falhas de 

empurrão e dobras, produzem rotação local destas, dando origem a uma grande complexidade 

estrutural. Além disso, tais estruturas envolvem o embasamento na deformação e se estendem 

Cráton adentro, para além dos limites da cobertura (ALKIMIN; MARTINS-NETO, 2001; 

ALKIMIM, 2004). 
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Figura 37 - Domínios estruturais da parte sul da Bacia Sanfranciscana. Em vermelho a 

localização aproximada da área de estudo. 

 
Fonte: ALKMIM; MARTINS NETO (2001, p. 17). 

 

A área estudada encontra-se no Compartimento Oeste (W), na porção mais a sul. Esta 

região sofre importante influência das faixas Brasília e Rio Preto, cuja porção externa está 

representada por um cinturão de dobramentos e cavalgamentos de ante país. As unidades 

envolvidas constituem rochas do Grupo Bambuí, ora denominado Subgrupo Paraopeba 

indiviso. 

Na região é possível observar uma série de evidências diretas e indiretas - 

sedimentológicas, morfológicas e geofísicas - que comprovam a atuação de uma importante 

atividade neotectônica, enquanto mais uma etapa de uma tectônica recorrente desde o Pré-

cambriano até o Quaternário. As evidências neotectônicas são representadas por dois grabens 

de direção N30W (a SW de Arcos) e N45W (a NE de Doresópolis), os quais comportam 

sequências aluviais pleistocênicas de planícies sobrepostas a leques, onde a análise 

microtectônica (método de Arthaud) permitiu determinar uma tectônica de transcorrências, 

associada a compressão NW-SE. Ocorrem associados numerosos falhamentos e 

basculamentos sin e pós sedimentares em depósitos aluviais pleistocênicos (SAADI, 1993). 

Saadi et al. (1998) consideram a neotectônica e um elevado índice pluviométrico os principais 

fatores da gênese do carste da região. 

O nível de base regional é o Rio São Francisco no seu alto curso e um relevo cárstico 

relativamente suave domina grande parte da paisagem. 
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3.5 Compartimentação Geomorfológica 

 

A Província Cárstica Arcos-Pains-Doresópolis situa-se no alto Rio São Francisco. É 

constituída por carste ruiniforme erodido, cavernas e escarpas em corpos contínuos ou 

isolados de calcários. Estes corpos são cortados por diáclases e abismos e separados por 

relevo aplainado com dolinas, uvalas, sumidouros, surgências e vales cegos. Segundo Barbosa 

(1961) a evolução da morfologia cárstica reflete variações pluviométricas e paleoclimáticas. 

Rolff (1953) sugeriu que falhas e fraturas exerceriam um controle sobre os fluxos d’água. O 

relevo cárstico na região tem sido alvo de estudo desde a década de 50, destacando-se os 

trabalhos pioneiros de Rolff (1953), Tricart (1956) e Barbosa (1961). Trata-se de uma região 

bastante arrasada, onde as rochas carbonatadas, mais resistentes a erosão, formam escarpas 

abruptas e feições cársticas características (MADALOSSO; VERONESE, 1978). 

Segundo Martins (2013), o relevo onde se localiza a Região Cárstica Arcos-Pains pode 

ser dividido em dois grandes domínios morfoestruturais: o Cráton São Francisco e a Faixa de 

Dobramentos Brasília. De acordo com a autora, o complexo morfoestrutural do Cráton São 

Francisco pode ser divido em três unidades morfoestruturais distintas. Estas são classificadas 

em Depósitos Aluvionares Cenozoicos, Bacia Sedimentar do São Francisco e Embasamento. 

Tal classificação considera a gênese, idade e tipos litológicos das unidades. A autora sugere, 

ainda, que a Faixa de Dobramentos Brasília pode ser denominada Sistema de Empurrões de 

Piumhi (Figura 38). 

Assim, considerando a classificação elaborada por Martins (2013), a área desta 

pesquisa se localiza na unidade morfoestrutural classificada como a Bacia Sedimentar do São 

Francisco. Tal unidade morfoestrutural desenvolveu-se ao longo da drenagem do rio São 

Francisco, inicialmente nos vales dos grandes rios orientados por fraturas, alargando-se 

posteriormente por processos de aplainamento. Predominam, portanto, formas aplainadas, 

superfícies onduladas e pedimentos ravinados, exceto nas áreas cársticas que apresentam 

morfologia peculiar (SUPRAM, 2013). 

De acordo com o CETEC (1983), o arranjo espacial das formas de relevo da 

Depressão do Alto São Francisco resulta da conjugação de fatores litológicos e estruturais 

associados a eventos de dissecação, aplainamento, acumulação fluvial e dissolução das 

rochas.  

A Faixa de Dobramentos Brasília relaciona-se com as rochas do Grupo Canastra que 

são constituídas por quartzitos e filitos, possivelmente provenientes do Cráton São Francisco, 

e que afloram a oeste de Minas Gerais (BAPTISTA et al. 2010). 
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A dissecação do relevo é mais marcante ao sudoeste da unidade, onde os litotipos do 

Grupo Bambuí são interceptados pela cadeia dobrada da Serra da Canastra. Em todo o 

restante da região, a ação da drenagem resulta em colinas com vertentes recobertas por 

sedimentos superficiais resultantes da alteração local dos pacotes de rocha (BAPTISTA et al., 

2010). 

 

Figura 38 - Geomorfologia. O retângulo vermelho na legenda evidencia as unidades 

geomorfológicas existentes na área de estudo. 

 

Fonte: Produzido pela autora. 

3.5.1 A Região Cárstica Arcos-Pains 

 

A evolução da paisagem é controlada por diferentes forças. Estas forças são 

provenientes tanto dos movimentos tectônicos verticais, resultantes da interação entre placas 

tectônicas (processos endógenos), quanto da erosão e deposição (processos exógenos), que 

são controlados por uma gama de processos cuja importância relativa depende das condições 

climáticas locais, vegetação e tipo de rocha (KAUFMANN, 2003). 

Os relevos desenvolvidos sobre rochas solúveis (calcários, gesso, sal, evaporitos) além 

de terem seus modelados esculpidos e estruturados pelos processos endógenos e exógenos, 
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são ainda corroídos pelos processos químicos de dissolução e erosão do calcário pelas águas 

meteóricas (superficiais), vadosas e freáticas (subterrâneas). O enriquecimento do escoamento 

superficial com dióxido de carbono torna a água pouco agressiva. Contudo capaz de remover 

calcita por dissolução química. A potencialidade da água em reter o CO2 varia em função da 

pressão parcial do gás carbônico no ar e da temperatura da água. Águas de temperaturas mais 

baixas tem uma potencialidade maior de reter gás carbônico. Por outro lado, temperaturas 

mais altas aceleram a dissolução, porem diminuem o CO2 dissolvido em função da baixa 

potencialidade da água em reter o CO2. Isto explica a ocorrência de diferentes formas 

cársticas nas diferentes zonas climáticas do globo (KOHELER, 1989). 

A atuação conjunta de dois processos, abertura dos condutos através da drenagem 

subterrânea e a denudação superficial do relevo cárstico, tem como consequência o 

modelamento das paisagens cársticas, formando suas feições típicas como cânions, dolinas, 

drenagem subterrânea e cavernas. Assim os vales tornam-se secos, os riachos desaparecem 

nos sumidouros e dolinas, e os processos superficiais dirigidos pelo fluxo superficial tornam-

se menos eficientes (JENNINGS, 1985; KOHELER, 1988; KAUFMANN, 2003). 

A evolução da paisagem cárstica depende principalmente do tempo disponível para os 

processos operarem e das condições geográficas e geológicas das rochas expostas. Quanto 

maior o tempo disponível, maior o gradiente hidráulico, maior o teor de carbonato de cálcio e 

maior a quantidade de água que entra no sistema, mais evoluído será o carste em todos os seus 

modos de ocorrência (exo, epi e endocarste). Ao lado dos processos químicos, ocorrem ainda 

os processos físicos (mecânicos) de abatimentos dos vazios subterrâneos e dos desabamentos 

de blocos das lapas e paredões (KOHELER, 1989; BÓSAK, 2003). 

Um sistema cárstico é similar à uma bacia hidrográfica, com propriedades 

comparáveis, definidas pela extensão, morfologia e características das fronteiras. A extensão e 

a morfologia são condicionadas pela geologia e geomorfologia. As características das 

fronteiras do sistema têm relação com o tipo de recarga, se difusa ou concentrada 

(BAKALOWICZ, 2005). 

Em áreas cársticas, as águas superficiais e subterrâneas estão fortemente conectadas e 

frequentemente constituem um único e dinâmico sistema (TAYLOR; GREENE, 2008). 

Existem diversas feições geomorfológicas que podem indicar a presença de água subterrânea, 

como o lineamento de dolinas, vales secos, sumidouros e cavernas. As dimensões, a 

morfologia e a orientação, entre outros aspectos, também podem viabilizar a obtenção de 

informações importantes sobre a presença ou ausência de processos ativos de carstificação 

(STEVANOVIĆ; MILANOVIĆ; MILANOVIĆ, 2015). Nestas regiões, deve-se dar grande 



124 

 

 

ênfase na delimitação das bacias de contribuição hídrica, na identificação das fontes de 

recarga e na caracterização das propriedades hidráulicas e estruturais dos condutos por onde 

ocorre a circulação da água no sistema. A obtenção destes dados requer a realização de 

estudos multidisciplinares que incluem a utilização de métodos especializados de investigação 

como testes com traçadores, análise da variação das descargas nas surgências e caracterização 

hidroquímica (FORD; WILLIAMS, 2007).  

Quando não é possível a utilização destas técnicas, levantamentos de campo de detalhe 

(incluindo o mapeamento geomorfológico e a topografia das cavidades mais relevantes) e o 

sensoriamento remoto são métodos reconhecidos para o estabelecimento dos limites do 

sistema cárstico. Tais métodos fornecem informações relevantes sobre a geologia estrutural e 

a tectônica, ao mesmo tempo que esclarecem os processos de gênese e comportamento das 

feições cársticas, tamanho das bacias de contribuição e direção do fluxo subterrâneo. A 

aplicação deste método depende da cobertura vegetal, relevo, litologia, estrutura e tectônica 

da rocha, clima, urbanização e grau de antropização, além da experiência do pesquisador 

(STEVANOVIĆ; MILANOVIĆ; MILANOVIĆ, 2015). 

A Região Cárstica Arcos-Pains situa-se no alto Rio São Francisco e foi classificada 

como sendo um carste ruiniforme que erodiu cavernas e escarpas em corpos de calcário 

contínuos ou isolados. São cortados por diáclases e abismos, separados por relevo aplainado 

com dolinas, uvalas, sumidouros, surgências e vales cegos (FELIX; FREITAS JR., 2000; 

CPRM, 2008). A evolução da morfologia cárstica reflete variações pluviométricas e 

paleoclimáticas, sendo que falhas e fraturas (neotectônica) exerceram um controle sobre os 

fluxos d’água (BARBOSA, 1961; CPRM, 2008). 

Santos (2002) atribui a morfogênese cárstica regional à neotectônica e sua associação 

entre soerguimento e cisalhamento transcorrente N50W. Considerando o autor, a evolução 

cronológica desta região cárstica se deu nas seguintes etapas (Figura 39): 1) Durante o Eoceno 

a região estava aplainada. O princípio do processo de carstificação gerou dolinas 

possivelmente controladas por falhas passivas N50W a N70W. Com o soerguimento do Alto 

Estrutural de Bom Despacho, fraturas N-S foram abertas e aproveitadas para a formação da 

primeira geração de cavernas da província. 2) Em consequência da ativação do carste, 

formam-se os grabens de Arcos (N30W) e Doresópolis (N40W). Com isto, o nível de base 

local é rebaixado, favorecendo a gênese do cânion do rio São Francisco. Outra consequência 

deste processo é a erosão da cobertura pelítica na porção sul da província. As cavernas da 1ª 

geração são então esvaziadas e os topos dos maciços calcários começam a ser expostos e 

lapiezados. 3) Uma segunda geração de cavernas começa a se formar a partir do novo nível de 
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base estabelecido, provavelmente no Pleistoceno Inferior. A formação de dolinas passa então 

a ser controlada por falhas de distensão ativas nas direções N30W e N40W. Com a parte sul 

mais soerguida (embasamento) o processo de dissecação atinge os gnaisses do embasamento, 

alimentando os terraços com quartzo. 4) O soerguimento continua mais intenso a sul, 

mantendo o arqueamento na direção N-S. Este processo favorece a incisão dos principais 

cursos d’água da província, o ribeirão dos Patos e o rio São Miguel. Durante a incisão, o nível 

de base é mais uma vez rebaixado, possibilitando que dolinas e uvalas funcionem como 

sumidouros na porção sul. 5) Fase atual de carstificação. As cavernas encontram-se secas em 

sua maioria. 

 

Figura 39 – Esquema simplificado (sem escala) da evolução cronológica da Região 

Cárstica Arcos-Pains. 

 
A cor magenta representa o Embasamento (>1,8 Ga), a cor azul representa as rochas carbonáticas, a linha 

trazejada em azul escuro representa o nível da água e as áreas pretas representam os cavernamentos. 

Fonte: Desenhado por Juliana Barbosa Timo, a partir de Santos (2002). 
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Quanto à sua compartimentação geomorfológica, Pizarro (1998) divide a Região 

Cárstica Arcos-Pains (no sentido E-W) em quatro blocos identificados pelos principais cursos 

d’água que os cortam e suas peculiaridades geológicas e geomorfológicas. Apesar de não 

apresentar a delimitação, o autor dividiu os blocos em: 1) Bloco São Miguel, 2) Bloco 

Intermediário, 3) Bloco Ribeirão dos Patos e 4) Bloco São Francisco.  

O Projeto Arcos Pains Espeleologia (PROAPE), executado pela Sociedade 

Excursionista Espeleológica (SEE) no período de 2010 a 2012, diferenciou a região em três 

domínios espeleogenéticos, como resultado da integração dos conhecimentos da geologia 

local com os do levantamento espeleológico efetuado (SEE, 2012; TEIXEIRA-SILVA et al., 

2013). Para os autores, o Domínio Espeleogenético I, caracteriza-se pela ocorrência 

predominante de rochas indeformadas e situando-se a leste do rio São Miguel. O Domínio 

Espeleogenético II, caracteriza-se pela ocorrência predominante de rochas medianamente 

deformadas e situa-se entre o rio São Miguel e o ribeirão dos Patos. O Domínio 

Espeleogenético III caracteriza-se pela ocorrência de rochas mais deformadas e localiza-se a 

oeste do ribeirão dos Pato. O cânion do rio São Francisco foi considerado neste domínio. 

Em 2013, Martins propôs a compartimentação topográfica da Folha Piumhi, e Timo 

(2014) apresentou a delimitação da Região Cárstica Arcos-Pains, incluindo uma atualização 

da nomenclatura dos domínios espeleológicos, baseada nas definições estabelecidas por 

Martins (2013). Neste trabalho utilizaremos a nomenclatura proposta por Martins (2013), por 

ser a mais atualizada, contudo realizaremos atualizações nos limites apresentados por Timo 

(2014), devido ao grau de aprofundamento nas pesquisas deste carste alcançado com esta tese 

(Figura 40). 

Muitos fatores geológicos e hidrológicos influenciam o desenvolvimento do carste e 

nem todas as feições cársticas estão presentes ou bem desenvolvidas em qualquer área 

cárstica. Cvijić (1895/2017) classificou os tipos de carste usando como base as características 

das feições geomorfológicas em holocarste e merocarste, mas esta classificação não é muito 

comum nos dias atuais. Ford, Palmer e White (1988) propuseram uma nova classificação, que 

será utilizada neste trabalho. De acordo com os autores o carste da região de Arcos-Pains 

pode ser classificado em duas categorias: 1) fluviocarste, onde as feições geomorfológicas 

dominantes são vales que tiveram sua gênese condicionada por rios superficiais que foram 

parcialmente ou completamente capturados pelos condutos subterrâneos das cavidades. Neste 

tipo de carste os principais rios permanecem na superfície porque o seu fluxo é muito grande 

para ser absorvido pelo aquífero ou porque a rede de canais subterrâneos ainda não se 

estendeu para interceptar as nascentes. Na maioria das vezes este carste se desenvolve em 
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rochas carbonáticas que têm baixa permeabilidade intrínseca; e 2) carste de dolinas, onde 

praticamente não existem cursos d’água em superfície e quase toda a drenagem foi capturada 

e circula internamente nas dolinas. Este tipo de carste é típico de rochas carbonáticas que 

possuem alta permeabilidade intrínseca. 

 

Figura 40 - Identificação do Distrito Geomorfológico Ribeirão dos Patos no contexto da 

Unidade Espeleológica Arcos-Pains. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com Martins (2013), as características estruturais desta região são 

provenientes da proximidade do Cráton São Francisco, que, circundado pela Faixa de 

Dobramentos Brasília a oeste, foi influenciada pelas suas movimentações. Os falhamentos 

diminuem à medida que se aproxima do interior do Cráton. Tais estruturas favoreceram o 

desenvolvimento das unidades geomorfológicas que serão descritas a seguir. 

 

➢ Planalto Cárstico do Leste São Miguel (Bloco São Miguel, Domínio Espeleogenético I) 

 

Corresponde à porção da província onde é possível a visualização de toda a sequência 

estratigráfica das Fácies Carbonáticas de Muzzi Magalhães et al. (1989) e é a unidade 

geomorfológica que se localiza mais no interior do Cráton. Apesar das ocorrências de calcário 

mais contínuas serem predominantes, há porções onde as intercalações de rochas pelíticas 
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estão presentes e feições residuais como torres, verrugas e banquetas são recorrentes 

(PIZARRO, 1998). Martins (2013) considera que o surgimento do Graben de Arcos elevou as 

rochas carbonáticas da Região Cárstica de Arcos-Pains e a existência de um longo falhamento 

N-S na calha do rio São Miguel proporcionou a divisão do planalto em duas unidades 

geomorfológicas distintas (leste e oeste do São Miguel).  

As principais cavidades deste domínio são secas, quando estão em níveis topográficos 

mais elevados (zona vadosa) ou húmidas e com fluxo aquoso quando situadas na zona 

intermediária (epifreática). Elas possuem, normalmente, plantas baixas lineares ou 

meandrantes com perfil horizontal e, também, edificado com predominância de cortes 

elipsoidais verticais (TEIXEIRA-SILVA et al., 2013). 

 

Figura 41 - Vale seco na região de Corumbá.  

 
Fonte: Fotografias da autora e de Frederico Lopes (período chuvoso). 

Período seco 

Período chuvoso 
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Figura 42 – Planalto Cárstico do Leste do São Miguel: A) Vista geral da Lagoa do 

Retiro; B) Afloramento calcário na região do Timburé; C) Verrugas calcárias na região 

do Timburé, e; D) Torre basculhada na região do Corumbá. 

 
Fonte: Fotografias da autora. 

 

Esta unidade geomorfológica apresenta os maiores e mais contínuos maciços, 

atingindo alguns quilômetros de extensão e alturas de até 50 m, marcados por lapiás (karren) 

(PIZARRO, 1998). Esta característica, provavelmente, se deve a um maior soerguimento 

desta área em relação às demais (TEIXEIRA-SILVA et al., 2013). No entorno dos maciços, a 

superfície apresenta declividade moderada representando amplas colinas (MARTINS, 2013). 

São frequentes as feições exocársticas, os sistemas de sumidouros-ressurgências, vales cegos, 

dolinas e uvalas, indicando que o carste é bem desenvolvido e ainda está ativo. Foi observado 

um vale seco na região de Corumbá. A calha de drenagem deste rio permanece seca ao longo 

do ano, mas no período das chuvas, o volume de água é muito grande, quando é possível 

A 

B C 

D 
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perceber o curso superficial do rio (Figura 41). De acordo com a classificação de Ford, Palmer 

e White (1988), este é um carste de dolinas. 

 

➢ Planalto Cárstico do Oeste São Miguel (Bloco Intermediário, Domínio 

Espeleogenético II) 

 

Compreende uma faixa norte-sul, a oeste do Planalto Cárstico do Leste São Miguel, 

limitado a leste pela localidade da Mina, a sudoeste pela Vila Costina, a oeste pela Vila 

Capoeirão e a localidade dos Cunhas (PIZARRO, 1998). Geomorfologicamente, hospeda 

colinas e cristas suaves, típicas de rochas pelíticas, com afloramentos calcários esparsos e/ou 

maciços, medianamente deformados. O padrão das drenagens é geralmente dendrítico à 

subparalelo, orientado principalmente segundo direções E-W e NE-SW, apresentando 

sistemas de sumidouros-ressurgências com dolinas alagadas. O rio São Miguel mantém seu 

curso superficial, sem indícios de captura subterrânea.  

A porção centro-sul desta unidade geomorfológica é caracterizada por lentes de 

calcários esparsas, afloramentos métricos e maciços isolados devido à interferência das rochas 

pelíticas (Figura 43). A porção norte é constituída por um conjunto de maciços contínuos 

bastante deformados por processos tectônicos. De acordo com Martins (2013) e Teixeira-

Silva et al. (2013), nesta região percebe-se uma intercalação entre carste exumado e carste 

encoberto. 

As cavernas são controladas, principalmente, por estruturas como os planos axiais de 

dobras, clivagens de fraturas e planos de falhas. A morfologia geral das cavidades deste 

domínio é caracterizada por plantas baixas ramificadas e lineares, perfis horizontais e 

inclinados, secundariamente edificados e cortes predominantemente irregulares e elipsoidais 

(TEIXEIRA-SILVA et al., 2013). As principais cavernas desta unidade são a Gruta do Tio 

Rafa, a Gruta do Mandengo e a Gruta do Zé da Fazenda. Na estrada do Capoeirão observam-

se extensos afloramentos calcários, marcados por lapiezamento horizontal e vertical, bem 

como um grande número de dolinas. A maioria delas apresenta água durante todo o ano, 

provavelmente devido à influência das rochas pelíticas na permeabilidade (Figura 44). 
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Figura 43 - Maciços isolados de dimensões métricas com influência de rochas pelíticas, 

Distrito da Mina, Pains (MG). 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 

Figura 44 - Maciço com lapiezamento horizontal e vertical interceptado por dolina 

alagada na estrada do Capoeirão. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 
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➢ Depressão Cárstica do Ribeirão dos Patos (Bloco Ribeirão dos Patos, Domínio 

Espeleogenético III) 

 

Esta Unidade Geomorfológica é caracterizada por apresentar afloramentos calcários 

em praticamente toda a sua extensão (MARTINS, 2013). Segundo a autora, esta área é 

bastante plana e está alagada em alguns pontos e em outros está suscetível à inundação. 

Teixeira-Silva et al. (2013) pondera que esta é a unidade que apresenta rochas do Grupo 

Bambuí mais deformada em relação às rochas das outras unidades geomorfológicas 

caracterizadas. Os autores consideram também o cânion do rio São Francisco, delimitação que 

não foi acatada neste trabalho. 

Estruturalmente apresenta maciços calcários contínuos, orientados segundo direções 

NW-SE, decorrentes de sistemas de falhamentos transcorrentes relacionados ao lineamento 

Doresópolis-Pains. Na margem leste do ribeirão dos Patos, a geomorfologia é caracterizada 

pelos extensos maciços calcários, dolinas, uvalas, sumidouros, surgências e campos de lapiás 

com grande beleza cênica.  

Na margem oeste do ribeirão dos Patos observa-se o contato com o embasamento, 

favorecendo a dissolução da rocha carbonáticas. Na região de contato, a altitude é maior, e o 

direcionamento pluviométrico é favorecido para a região cárstica. O resultado pode ser 

observado na dimensão das cavernas e na quantidade de dolinas que, na maioria das vezes, 

está alagada. Destaque para a Lagoa dos Martins que, segundo Martins (2013), é um exemplo 

representativo de uma das feições mais características desta unidade geomorfológica (Figura 

45). 

 

Figura 45 – Vista da Lagoa dos Martins (direita da foto) e da torre da igreja (esquerda), 

que também leva este nome. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 
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As cavernas mais representativas deste compartimento são as grutas do Brega e 

Santuário, localizadas na margem leste do ribeirão dos Patos e Zezinho Beraldo, localizada na 

margem oeste (Figura 46). 

 

Figura 46 – Principais cavernas na Depressão Cárstica do ribeirão dos Patos. A) Vista 

geral da entrada da Gruta do Santuário; B) Espeleotema excêntrico observado no 

interior da Gruta do Santuário; C) Espeleotema métrico em um dos salões da Gruta do 

Zezinho Beraldo, e; D) Salão de entrada da Gruta do Brega. 

 
Fonte: Fotografias da autora. 

 

A 
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➢ Planalto Cárstico do São Francisco (Bloco São Francisco) 

 

É constituído por dois tipos de calcários, localizados às margens do rio São Francisco: 

1) Faixa Cânion do São Francisco, onde os calcários são contínuos e deformados, constituindo 

o cânion deste rio (2,5 Km ao sudoeste da cidade de Doresópolis). Destaca-se um alinhamento 

de dolinas em sentido N-S nas proximidades do cânion; 2) Faixa Arraial Novo, a qual é 

caracterizada por maciços isolados, localizados principalmente, na margem esquerda do rio (a 

nordeste da localidade de Arraial Novo), sendo as rochas desta unidade fortemente 

tectonizadas. 

 

Figura 47 – Cânion do rio São Francisco, Doresópolis, MG. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 
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A feição cárstica mais representativa desta Unidade Geomorfológica é o Cânion do 

São Francisco (Figura 47) que foi esculpido na rocha chegando a medir aproximadamente 80 

metros de altura em alguns pontos. Ainda podem ser observadas dolinas, uvalas, vales cegos e 

afloramentos calcários. Sua morfologia provavelmente está relacionada à ocorrência de 

falhamentos, permitindo um maior aprofundamento do rio à montante e a formação de 

paredões rochosos escarpados em ambas as margens (MARTINS, 2013).  

As cavernas possuem grandes dimensões, normalmente encontram-se nos cânions do 

ribeirão das Araras e do rio São Francisco e a maioria apresenta condutos alagados durante 

todo o ano. A morfologia predominante das cavidades desta região é a de plantas baixas 

lineares, cortes elipsoidais e perfis edificados e horizontais (TEIXEIRA-SILVA et al., 2013). 
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4. INVENTARIAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

GEOMORFOLÓGICO DA REGIÃO CÁRSTICA ARCOS-PAINS 

 

O inventariamento é um passo importante para a geoconservação. É nesta fase que 

serão identificados os geossítios que farão parte do programa de conservação. O ato de 

inventariar envolve a realização de um levantamento, avaliação e catalogação, seguida da 

descrição minuciosa dos bens ou locais de interesse de um determinado local (PEREIRA, 

2010). 

Esta etapa deve ser feita de forma sistemática, em toda a área em estudo, depois de se 

ter concluído o reconhecimento geral da mesma, de modo que as características de destaque 

de cada geossítio sejam evidenciadas (BRILHA, 2005; PEREIRA, 2010). 

Na inventariação e avaliação de geossítios, não existem critérios ou métodos 

infalíveis. Há sempre certa subjetividade que deve ser minimizada pela boa formação 

científica dos geocientistas envolvidos nessas tarefas e pelo uso de uma metodologia sólida. 

A caracterização quantitativa da geodiversidade, etapa que pode ser realizada 

concomitante ou logo depois ao inventário, é importante para o planejamento do uso da terra, 

conservação da natureza e manejo da paisagem. Além disso, esta atividade favorece o 

desenvolvimento de novas tendências em estudos aplicados de geodiversidade, como a 

possibilidade de comparar os resultados das avaliações de geodiversidade com outras 

características naturais ou culturais, como a biodiversidade (BRILHA et al, 2018). 

 

4.1 Critérios adotados no inventariamento da Região Cárstica Arcos-Pains 

 

O inventário de sítios com interesse para a preservação da geodiversidade é o primeiro 

passo em qualquer estratégia de geoconservação, independentemente o tamanho da área sob 

análise. Uma estratégia de geoconservação baseia-se em várias etapas sucessivas: inventário, 

quantificação, avaliação (enquadramento legal), conservação, interpretação e divulgação, e, 

finalmente, monitoramento (BRILHA, 2005). 

Antes de iniciar um inventário, seus objetivos devem ser claramente definidos levando 

em conta quatro questões (LIMA, 2008): a temática, os valores, a escala de trabalho e o tipo 

de uso. A temática refere-se ao tipo de patrimônio que será inventariado. Como exemplo 

podemos citar o patrimônio geológico (como um todo), o patrimônio paleontológico, o 

patrimônio geomorfológico, uma estrutura geológica, etc. O valor está relacionado ao uso 

potencial dos sítios e pode ser científico, educacional e / ou turístico. A escala refere-se ao 
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tamanho da área onde a inventariação ocorrerá (um parque natural, um geoparque, um 

município, um estado, um país, um continente etc). Finalmente, o uso está relacionado à 

finalidade dos locais inventariados, por exemplo, apoiar uma estratégia nacional de 

geoconservação, desenvolver um projeto geoturístico, promover a geodiversidade local ou um 

programa educacional, etc. A definição clara do objetivo do inventário é essencial para a 

seleção do método correto para identificar os geossítios.  

No caso desta pesquisa, a temática tem o objetivo de abordar o patrimônio cárstico e 

espeleológico e pretende definir geossítios para utilização científica, educacional e turística. A 

escala definida foi a Região Cárstica de Arcos-Pains. A finalidade do inventário é desenvolver 

um projeto geoturístico que de subsídios para uma melhor gestão territorial e auxilie o órgão 

ambiental nas estratégias de licenciamento ambiental dos empreendimentos instalados na 

região. 

A primeira etapa do inventário aqui apresentado consistiu em uma revisão da literatura 

de todos os dados geológicos publicados sobre a Região Cárstica Arcos-Pains (mapas 

geológicos, relatórios técnicos, teses, artigos publicados em periódicos, bancos de dados 

oficiais etc). A revisão da literatura é importante para conhecer o contexto geológico da área e 

para estabelecer uma lista de locais de interesse geológico potenciais, tais como locais para a 

obtenção de dados relevantes (BRILHA, 2016). 

A partir da bibliografia consultada, foi estabelecida uma lista inicial de sítios de 

interesse geológico relacionado ao carste a serem visitados. Esta listagem considerou também 

a experiência da pesquisadora. 

Definidos os sítios que serão visitados, seguiu-se para a etapa de levantamento de 

dados em campo com dois objetivos principais: identificar e caracterizar todos os locais 

incluídos na lista que poderiam ser classificados como possíveis geossítios e reconhecer 

novos geossítios potenciais. Considerando que o interesse desta pesquisa é identificar 

geossítios com potencial para uso científico, educacional e turístico, a avaliação dos sítios 

considerou os critérios apresentados na Figura 48. A avaliação e caracterização dos sítios foi 

realizada por meio do preenchimento de uma ficha de campo contendo informações 

padronizadas para que seja possível a posterior comparação entre os sítios. A aplicação desta 

metodologia pode implicar na remoção de potenciais geossítios da lista preliminar porque o 

local não apresenta o potencial adequado, considerando os critérios selecionados (Figura 48). 

Finalizada a etapa de levantamento de campo, a lista com os potenciais geossítios foi 

reavaliada e uma lista definitiva estabelecida (Figura 49). Cada sítio selecionado foi 

caracterizado, evidenciando suas características evolutivas, didáticas e seu potencial turístico, 
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quando for o caso. 

 

Figura 48 - Critérios de quantificação dos geossítios. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Brilha (2016). 

 

Uma etapa importante do inventário é a avaliação do risco de degradação dos sítios. 

Esta informação é importante para a definição das estratégias para a geoconservação da área 

de estudo. A combinação de um sítio com alto valor (científico, educacional e/ou turístico), 

com um alto valor de degradação, por exemplo, justifica uma prioridade de elaboração de um 

plano de ação para uma determinada região (BRILHA, 2016). 

Após a consolidação das informações coletadas em campo e da listagem dos sítios, a 

próxima etapa é a quantificação. A quantificação é importante para diminuir a subjetividade 

associada a qualquer procedimento de avaliação. Esta é uma avaliação numérica e o seu 

resultado é uma lista ordenada de sítios, que é uma ferramenta poderosa para o 

estabelecimento de prioridades de gestão. 

Os critérios para a quantificação não são fixos, mas devem ser feitas avaliações 

independentes, considerando o valor (científico, educacional e turístico) de uso de cada sítio. 

Tais critérios podem ser adaptados, dependendo da área de estudo em que serão aplicados. Os 

critérios utilizados nesta pesquisa foram compilados dos trabalhos de Lima (2008), Pereira 

(2010) e Brilha (2016), conforme detalhado no Capítulo 1, subitem 1.4. 

Após a hierarquização dos sítios, o próximo passo foi a definição da lista dos 

geossítios. Para Brilha (2016), os geossítios são ocorrências in situ de elementos de 

geodiversidade com alto valor científico. Considerando que o interesse desta pesquisa é 
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identificar geossítios com potencial para uso científico, educacional e turístico, o critério para 

a definição dos sítios da geodiversitade que terão status de geossítios foi ter a nota do valor de 

uso científico (VUC), educacional (VUE) e turístico (VUT) acima da média. Além disso, os 

sítios devem ter relevância nacional e internacional. 

A próxima etapa foi a definição das estratégias de divulgação e valorização dos 

geossítios e o zoneamento das regiões com potencial para o estabelecimento de novos 

geossítios. A última etapa foi a definição do plano de gestão e monitoramento da região 

(Figura 49). 

 

Figura 49 - Processo sequencial para o inventariamento do Patrimônio Geológico e 

definição dos geossítios na Região Cárstica Arcos-Pains. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Brilha (2016). 

 

 

4.2 Caracterização dos sítios do Patrimônio Geológico inventariado 

 

Neste subitem será apresentada a caracterização resumida de todos os sítios 

inventariados, seguida de fotografias representativas de aspectos relevantes do local. Quando 

possível, um desenho esquemático foi elaborado, a partir de dados coletados durante as 

atividades de campo. As informações são apresentadas de maneira simplificada, no intuito de 

facilitar e ampliar a sua compreensão. Informações mais detalhadas estão disponíveis nas 

fichas de campo, anexas a esta pesquisa. 



141 

 

 

4.2.1 Planalto Cárstico do Leste do São Miguel 

 

✓ Afloramentos carbonáticos da região de Posse Grande (Sítio 2) 

 

Na região de Posse Grande tem-se os expressivos afloramentos carbonáticos 

amplamente conhecidos na região. Os maciços são contínuos chegando a ter quilômetros de 

extensão e 20 metros de altura em alguns pontos. Os afloramentos apresentam lapiezamento 

horizontal, característico dos maciços da região cárstica Arcos-Pains (Figura 50). No topo do 

maciço podem ser observados lapiás em forma de agulhas (Spitzkarren). A sua gênese é 

controlada pela tectônica e pela litologia, pois desenvolvem-se em calcários intensamente 

fraturados, ao longo das juntas de estratificação de camadas e com elevada percentagem de 

carbonatos (RODRIGUES, 2012). 

 

Figura 50 – Afloramentos carbonáticos na região de Posse Grande, Arcos (MG). 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 

Na região também pode ser visitado o maior conjunto de registros rupestres descrito 

até o momento nesta região cárstica. Trata-se de um grande maciço calcário com parte 

abrigada de 30 m de extensão, onde ocorre um conjunto estilístico pictural com 
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aproximadamente 250 figuras rupestres desenhadas nas partes menos acessíveis da parede. As 

figuras mostram temas antropomorfos e zoomorfos, além de variadas formas geométricas. A 

característica mais rara desse conjunto é o preenchimento das figuras com duas ou três cores, 

o que não é muito comum na região central de Minas Gerais. Por essa razão este sítio é 

importante, na medida em que apresenta influências estilísticas originárias de outras regiões, 

no caso, do Médio e Baixo São Francisco (CPRM, 2008). 

Os registros estão expostos às intempéries e um processo de degradação natural pode 

ser observado. Em alguns locais o desplacamento da rocha interfere na visualização dos 

registros. Impactos antrópicos, como pichações, também podem ser observados. São 

necessárias intervenções para a proteção e salvaguarda deste patrimônio. 

 

✓ Cálice (Sítio 4) 

 
A feição cárstica conhecida localmente como “cálice” pode ser caracterizada como 

uma torre isolada que surge em meio a uma grande planície cárstica (Figura 51). Possui 

vertente abrupta e altura estimada em 10 metros. Apresenta lapiezamento horizontal com a 

formação de pequenos canalículos na base da fácie mais íngreme. Em seu entorno podem ser 

observados os blocos que se abateram durante a evolução do relevo local. Atualmente o local 

é utilizado por grupos de escalada para prática esportiva e se encontra em bom estado de 

conservação. 

O “cálice” de Pains provavelmente teve sua gênese enquanto a rocha carbonática 

estava encoberta. É mais largo na porção superior. A porção inferior é mais estreita porque 

pode ter permanecido encoberta por um período mais longo. As dimensões e as formas 

retangulares da porção superior foram delineadas pela presença de fraturas e rachaduras na 

rocha exposta às condições intempéricas superficiais. As feições formadas sob o solo foram 

retrabalhadas quando a rocha foi exposta pela água da chuva. 
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Figura 51 – Vista geral do “cálice” de Pains. 

 
Fonte: Fotografia de Bárbara Cólen. 

 

✓ Gruta da Cazanga (Sítio 7) 

 
A cavidade apresenta estado de conservação ruim devido a sua exploração prolongada, 

com grande visitação para peregrinações religiosas (Figura 55). Fato comprovado pela 

presença de imagens de santos localizadas mais ao fim do conduto principal. Próximo a essas 

imagens também é possível observar vestígios de velas, assim como ao longo de toda a 

cavidade. Outros pontos que chamam a atenção são as marcas de escavação, soterramento de 

alguns condutos e muitos espeleotemas quebrados, também explicados por muito tempo de 

exploração (extrativista, religiosa e turística). Há um grande conduto onde sua conexão com o 

restante do conduto principal encontra-se praticamente soterrada, sendo a parte mais externa 

do mesmo, usada como abrigo para animais como vacas e cavalos. Há muito lixo, troncos, 

galhos e vestígios de fogueiras espalhados por toda a caverna. Contudo, existem 

concentrações próximo a entrada, que possui lixeiras de coleta seletiva (Figura 52). Também 

foi observado um número exagerado de pichações, algumas com data avançada. Há ainda 
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duas placas comemorativas em seu interior (Figura 54). 

A caverna está localizada em média vertente, em encosta. Seu desenvolvimento 

ocorreu na base de maciço de aproximadamente 15 m de altura. A cavidade é ampla, com 

duas entradas e em sua maior parte o teto é alto. Possui paredes e teto regulares, perfil 

horizontal ascendente e cortes arredondados e alveolares. Como feições morfológicas foram 

observadas patamar, paleopiso, pendentes e alvéolos. O padrão planimétrico da caverna em 

planta baixa pode ser considerado meandrante e sua projeção horizontal é de 388 m. O 

desenvolvimento do espaço subterrâneo pode ter se dado por erosão fluvial. Vestígios da 

passagem de água com forte fluxo foram observados na cavidade. 

Quanto aos depósitos químicos foram verificados espeleotemas do tipo coraloide, 

cortina, escorrimento, travertino, estalactites, helictites e colunas localizadas. Os 

escorrimentos e as estalactites aparecem acompanhando fraturas no teto. As estalactites estão 

em sua maioria quebradas (Figura 53). Quanto aos depósitos clásticos predomina argila no 

piso, também ocorrem matacões subordinados. Foram observadas áreas com amontoados de 

blocos centimétricos a métricos dispersos por toda a extensão da cavidade e vários buracos no 

chão.  

A presença de água foi observada na forma de gotejamentos localizados e percolação 

dando origem a poças. Vestígios arqueológicos e/ou paleontológicos não foram observados. 

 

 

Figura 52 - Entrada principal da caverna. 

 

 

Figura 53 - Espeleotema quebrado. 
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Figura 54 - Placa comemorativa 

 

Figura 55 - Altar no final do conduto. 

 
Fonte: Fotografias de Spelayon Consultoria. 

 

 

✓ Vale Seco (Sítio 8) 

 

A feição cárstica caracterizada como “vale seco” é uma drenagem subterrânea 

localizada próximo ao distrito de Corumbá. A calha de drenagem permanece seca ao longo do 

ano, mas no período das chuvas, o volume de água é muito grande, quando é possível 

perceber seu curso superficial. Esta drenagem tem fluxo principal na direção norte-sul, 

acompanhando o lineamento do afloramento contínuo de aproximadamente 5 km. Neste ponto 

o fluxo hídrico converge 90° para leste e passa a ter fluxo na direção oeste-leste até sua 

confluência com o córrego Santo Antônio. Este por sua vez é um dos principais afluentes do 

rio São Miguel. 

O vale seco provavelmente teve sua gênese durante a evolução da paisagem cárstica 

local. Inicialmente a drenagem teve seu fluxo sobre sedimentos impermeáveis. 

Consequentemente, o sistema fluvial percorria superficialmente na área. O processo de erosão 

fluvial removeu os sedimentos impermeáveis da calha de drenagem e promoveu o contato da 

água acidificada (rica em dióxido de carbono) com a rocha carbonática, dando início ao 

processo de carstificação. Com a evolução deste processo uma diferença de potencial 

hidráulico é alcançada e a drenagem passa a percorrer em subsuperfície. Este processo pode 

promover o estabelecimento de novas rotas de fluxo subterrâneo (Figura 56). 

Esta drenagem tem seu fluxo na base de maciço com aproximadamente 5 km de 

extensão. Existe uma mineração em operação no local. 
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Figura 56 – Bloco diagrama da provável gênese do vale seco. 

 
Fonte: SEN; HANSON, 2007. 

 

 

 

✓ Lagoa do Retiro (Sítio 11) 

 
Depressão cárstica alagada (Figura 57). A origem do alagamento não é conhecida, 

devido a carência de estudos científicos na região. De acordo com Travassos et al. (2015), o 

alagamento nas depressões pode ser proveniente do aumento da recarga no sistema cárstico ou 

devido ao entupimento de um sumidouro ou estavelle. Considerando a carta topográfica do 

município de Arcos (IBGE, 1970) e a imagem de satélite disponibilizada no programa Google 

Earth, não é possível identificar o curso d’água que pode estar contribuindo para a recarga 

desta lagoa, pois esta drenagem não ocorre em superfície. Contudo, é possível identificar um 

alinhamento de dolinas a montante que pode estar influenciando a direção do fluxo. Próximo 

a lagoa localiza-se a Loca do Retiro. Foi constatada a presença de fluxo hídrico perene em seu 

interior e uma ressurgência. A jusante é possível identificar uma sequência de depressões 

alagadas que podem indicar a sequência do fluxo. Durante uma entrevista com os 

trabalhadores da fazenda não foi possível constatar a presença de um sumidouro na lagoa. Os 

funcionários relataram que nunca viram a lagoa vazia e o proprietário não estava presente. 

Futuros estudos com traçadores podem esclarecer as dúvidas sobre este sistema hídrico. 
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Figura 57 – Depressão cárstica alagada, conhecida como Lagoa do Retiro. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 

✓ Gruta do Mastodonte - T040 (Sítio 12) 

 

A Gruta do Mastodonte, ou Loca do Angá (CNC, 2019), foi cadastrada no CANIE 

como nome de T040. Possui acesso fácil, através de trilha em pastagem em direção a dolina 

de abatimento (Figura 58). Encontra-se em excelente estado de conservação, apesar de terem 

sido observadas algumas pichações em seu interior (Figura 59).  

 

Figura 58 - Dolina onde localiza-se a Gruta 

do Mastodonte 

Figura 59 - Pichações observadas nas 

paredes da caverna. 

  
Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. 

 

A caverna situa-se em fundo de dolina de abatimento e para acessar seu interior são 

necessárias técnicas verticais de segurança. A litologia presente é um calcário calcítico 

cristalino e laminado. Com relação à morfologia, a cavidade possui planta baixa linear, perfis 

longitudinais horizontais e edificados, cortes transversais irregulares e retangulares (Figura 
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61). As dimensões da cavidade foram estimadas em 300 m de desenvolvimento linear, e 4 m 

de altura da entrada principal. A gruta é muito volumosa e apresenta ornamentação em pontos 

localizados (Figura 62). O conduto principal finaliza em um lago que parece ter fluxo. 

Provavelmente existem surgência e sumidouro no lago (Figura 64). Foi observada uma outra 

entrada após o lago, mas não foi possível a sua exploração.  

 

Figura 60 - Detalhe da entrada vertical da 

cavidade. 

Figura 61 - Morfologia do conduto principal. 

Notar o padrão retangular dos cortes. 

  
Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. 

 

Figura 62 - Conjunto de espeleotemas observado no início do conduto principal da 

caverna. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 

Apresenta uma grande ocorrência de espeleotemas, comuns contexto local, em pontos 

localizados. Foi observada grande ocorrência de estalactites, estalagmites, coraloides, 

microtavertinos, colunas, cortinas serrilhadas e lustres. Em sua maioria centimétricos, mas 

com algumas ocorrências métricas. Por toda a caverna foram observados sedimentos argilosos 

consolidados e inconsolidados e vestígios de abatimentos (Figura 63).  



149 

 

 

Figura 63 - Passagem estreita 

localizada ao final do conduto 

principal da caverna. Notar padrão 

de abatimento. 

Figura 64 - Grande lago localizado no 

final do conduto principal. O lago parece 

ter fluxo indicando a presença de 

surgência e sumidouro em seu interior. 

  
Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. 

 

Os sedimentos chegam a formar grandes depósitos. Os espeleotemas e as paredes 

estão cobertos pelos sedimentos, indicando que a caverna pode ficar totalmente alagada 

sazonalmente. 

Em seu interior foram resgatados fósseis do mastodonte da espécie Haplomastodon 

waringi. Os fósseis foram descritos pelo paleontólogo Cástor Cartelle e encontram-se 

depositados no Museu de História Natural da PUC Minas, em Belo Horizonte (MG). 

 

✓ Gruta X001 (Sítio 13) 

 
A caverna está inserida no fundo de dolina, com entrada principal estimada em 2,5 m de 

altura (Figura 65 

Figura 65). A litologia é calcário calcítico, com discreta estratificação. A cavidade 

apresenta morfologia da planta baixa linear, cortes transversais irregulares, perfil longitudinal 

inclinado e projeção horizontal estimada de 100 m. 

O conduto de acesso à cavidade possui grande desnível e ao final do salão o piso é 

horizontal. A cavidade desenvolve-se em um salão único com grandes volumes. O teto e as 

paredes apresentam marcas evidentes de fluxo freático. Formas arredondadas e alvéolos 

ocorrem localizados nas paredes e no teto. O desenvolvimento do espaço subterrâneo pode ter 

se dado por erosão fluvial e abatimento (Figura 66). Os depósitos químicos são representados 
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por cortinas, coraloides, estalactites, travertinos, microtravertinos e escorrimentos. Foi 

observado um grande escorrimento com travertino e microtravertinos no centro do salão de 

entrada. Quanto aos depósitos clásticos, foram observados predominante argila/silte e 

matacões angulosos de origem alogênica e autogênica, principalmente do conduto de acesso 

ao salão principal. Foi identificado fluxo hídrico intermitente e uma ossada recente próximo 

ao espeleotema métrico localizado no centro do salão de entrada. 

 

 

Figura 65 - Acesso à Gruta X001. Detalhe 

para a dolina onde localiza-se a cavidade. 

 

 

Figura 66 - Vista de dentro para fora da 

cavidade. Notar o piso coberto por blocos e 

matacões, provavelmente de origem 

autóctone. 

 
Fonte: Fotografias da autora. 

 

✓ Gruta do João Lemos – Boel (Sítio 14) 

 
A Gruta do João Lemos (Boel) ainda não foi cadastrada em nenhum banco de dados 

espeleológico brasileiro. Possui acesso fácil, através de trilha bem marcada no interior de 

dolina. Encontra-se em bom estado de conservação. Em seu interior foram observados restos 

de madeira e arame (Figura 68). No fundo do desnível acentuado ao final da caverna foi 

retirado um saco plástico de massa corrida. A caverna situa-se na base do maciço, em fundo 

de dolina de abatimento. A litologia presente é um calcário calcítico cristalino e laminado. 

Com relação à morfologia, a cavidade possui planta baixa linear-ramificada, perfis 

longitudinais horizontais e inclinados, cortes transversais triangulares e ogivais. As dimensões 

da cavidade foram estimadas em 300 m de desenvolvimento linear, e 4 m de altura da entrada 

principal (Figura 67). A gruta é muito volumosa e ornamentada. O conduto principal finaliza 

em uma passagem estreita (Figura 69). O próximo salão tem início com um abrupto de 

aproximadamente 15 m. Ao fundo deste abrupto foi observado um expressivo conjunto de 

espeleotemas. Não é necessário prosseguir na caverna utilizando-se de técnicas verticais. É 
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possível se esgueirar no canto do conduto por uma passagem de não mais do que 1 m de 

altura até o outro lado do abismo. Deste ponto em diante podem ser observados travertinos de 

aproximadamente 1,5 m de altura (Figura 71). 

Apresenta uma grande ocorrência de espeleotemas, comuns e raros em contexto local. 

Foi observada grande ocorrência de estalactites, estalagmites, coraloides, microtavertinos, 

travertinos, colunas, blisters (Figura 70), cortinas, cortinas tipo bacon, cortinas serrilhadas, 

lustres e pérolas de caverna. Em sua maioria métricos, mas com algumas ocorrências 

centimétricas. Os espeleotemas encontram-se espalhados por toda a caverna. Em seu piso 

foram observados sedimentos argilosos consolidados e inconsolidados. Vestígios de 

diferentes estágios de deposição também foram verificados. 

 

 
Figura 67 - Vista da entrada da Gruta João 

Lemos. 

Figura 68 - Detalhe do lixo encontrado na 

entrada da caverna. 

  
Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. 

 

Figura 69 - Passagem estreita localizada ao 

final do conduto principal da caverna. 

 

 

Figura 70 – Espeleotemas do tipo blister. 

  
Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. 
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Figura 71  Travertino métrico observado ao final da cavidade. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 

✓ Torre Basculada (Sítio 17) 

 

A feição cárstica conhecida localmente como “torre basculada” pode ser caracterizada 

como um grande afloramento de rocha carbonática que apresenta pontos de desplacamentos. 

Possui vertente abrupta e altura estimada em 10 metros (Figura 72). Apresenta lapiezamento 

horizontal com a formação de pequenos canalículos na base da fácie mais íngreme. Em seu 

entorno podem ser observados os blocos que se abateram durante a evolução do relevo local. 

Figura 72 - Visão geral do afloramento que apresenta desplacamentos. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 
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O afloramento, que também pode ser considerado uma feição residual, provavelmente 

teve sua gênese enquanto a rocha estava encoberta. As feições formadas no subsolo foram 

retrabalhadas quando a rocha foi exposta pela água da chuva.  

A parte exposta do perfil geológico é composta por calcário calcítico laminado. Sobre 

o afloramento podem ser observadas feições de lapiezamento (karren). Estas feições são 

formadas pela ação direta da água na rocha. 

 

✓ Gruta Sorvetão (Sítio 24) 

 
A Gruta Sorvetão, foi cadastrada no CANIE como nome de X045 no relatório do 

PROAPE (SEE, 2012). Possui acesso fácil, através de trilha em mata nativa em direção ao 

afloramento. Encontra-se em excelente estado de conservação, apesar de localizar-se bem 

próximo ao centro urbano de Pains. A caverna situa-se em média vertente. A litologia 

presente é um calcário calcítico cristalino e laminado. Com relação à morfologia, a cavidade 

possui planta baixa ramificada, perfis longitudinais inclinados, cortes transversais elipsoidais 

e triangulares (Figura 74). As dimensões da cavidade foram estimadas em 100 m de 

desenvolvimento linear, e 3 m de altura da entrada principal (Figura 73). A gruta é muito 

volumosa e ornamentada. O conduto principal finaliza em um sumidouro intermitente que 

pode ter profundidade de mais de 5 m. O conduto é muito estreito, não permitindo a sua 

exploração.  

 

Figura 73 - Entrada da Gruta do Sorvetão 

(X045). 

Figura 74 - Detalhe da morfologia do corte 

da entrada da cavidade. 

  
Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. 
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Apresenta uma grande ocorrência de espeleotemas, comuns contexto local, em pontos 

localizados. Foi observada grande ocorrência de cascas finas, coraloides, dentes de cão, 

escorrimentos, estalactites, helictites e travertinos (Figura 75). Em sua maioria centimétricos, 

mas com algumas ocorrências métricas. Uma estalactite se destaca entre as demais lembrando 

a casquinha de um sorvete, o que deu nome à cavidade, segundo moradores locais. 

Por toda a caverna foram observados sedimentos argilosos inconsolidados e vestígios 

de abatimentos, tanto de blocos quanto de espeleotemas. 

 
Figura 75 - Conjunto de espeleotemas observado no início do conduto principal da 

caverna. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 

✓ Gruta da Ninfeta (Sítio 29) 

 
A Gruta da Ninfeta, foi cadastrada com o nome de X071 no relatório do PROAPE 

(SEE, 2012). Possui acesso fácil, a partir de trilha em meio a pastagem. Encontra-se em 

excelente estado de conservação. A litologia presente é um calcário calcítico cristalino e 

deformado. Com relação à morfologia, a caverna apresenta planta baixa labiríntica, cortes 

transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. Apresenta várias entradas e janelas 

(Figura 77). As dimensões da cavidade foram estimadas em 200 m de desenvolvimento linear, 

e 3 m de altura da entrada principal (Figura 76). A gruta tem volume, mas é pouco 

ornamentada.  

Apresenta uma ocorrência de espeleotemas, comuns contexto local, em pontos 

localizados. Foi observada ocorrência de coraloides. Em sua maioria centimétricos. Foram 
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observados sedimentos argilosos inconsolidados e vestígios de abatimentos de blocos 

autóctones em pontos localizados da caverna. O local é conhecido como sendo um sítio 

arqueológico. 

 

 

Figura 76 - Vista da entrada principal da 

Gruta da Ninfeta.  

 

Figura 77 - Detalhe de sedimentos 

inconsolidados no piso. Ao fundo, exemplo 

de suas várias entradas. 

 
Fonte: Banco de dados. Fonte: Banco de dados. 

 

 

✓ Loca do Retiro (Sítio 30) 

 
A caverna está inserida à meia encosta, com entrada principal medida de 2 m de altura. 

A litologia é calcário calcítico com discreta estratificação. De acordo com SEE (2012), a 

cavidade apresenta morfologia da planta baixa ramificada, cortes transversais irregulares, 

perfil longitudinal horizontal e projeção horizontal medida de 273,46 m. 

O conduto de acesso à cavidade possui grande desnível, onde é necessária uma 

pequena escalada descendente. No geral a cavidade apresenta paredes e teto estreitos e 

irregulares. O teto e as paredes apresentam marcas evidentes de fluxo freático. Formas 

arredondadas e alvéolos ocorrem localizados nas paredes e no teto. As feições morfológicas 

observadas foram pendentes, scallops e alvéolos. O desenvolvimento do espaço subterrâneo 

pode ter se dado por erosão fluvial e abatimento (Figura 78).  

Os depósitos químicos são representados por cortinas, coraloides, estalactites, 

travertinos, microtravertinos e escorrimentos. Quanto aos depósitos clásticos foram 

observados predominantemente argila/silte e matacões angulosos de origem alogênica e 

autogênica. Foi identificado fluxo hídrico perene com a presença de um sumidouro no final da 

cavidade. 
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Figura 78 – Conduto alagado da Loca do Retiro. 

 
Fonte: Fotografia de Thiago Lucon. 

 

 

 

✓ Gruta da Casca Fina (Sítio 31) 

 
A caverna situa-se na base do maciço. A litologia presente é um calcário calcítico 

cristalino e laminado. A rocha é cinza escuro, com granulometria fina e vênulos de calcita 

recristalizada. Este calcário apresenta níveis estromatolíticos. Com relação à morfologia, a 

cavidade possui planta baixa linear-ramificada, perfis longitudinais horizontais e inclinados, 

cortes transversais triangulares e retangulares. As dimensões da cavidade equivalem a 137,73 

m de desenvolvimento linear, e 1,85 m de altura da entrada principal. Apresenta grande 

volume para os padrões locais e possui dois condutos principais paralelos e duas entradas 

amplas. A entrada principal possui aproximados 12 m de largura e 2,5 m de altura (Figura 79). 

O início da caverna é inclinado descendente e foi observada muita matéria orgânica vegetal 

(serapilheira), blocos de calcário métricos e centimétricos e espeleotemas abatidos. A gruta 

tem condutos com piso inclinado, sendo a cota mais alta à direita, e com o nível do piso atual 

à esquerda. A diferença de cotas entre os dois extremos chega a 6 m em alguns pontos. A 

gruta possui ainda um nível inferior, que recebe material advindo do primeiro nível através de 

um abismo. Parece que também há comunicação como exterior. 
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Apresenta uma grande ocorrência de espeleotemas, havendo espeleotemas comuns e 

também raros, em contexto local. Foi observada grande ocorrência de espeleotemas comuns 

(estalactites, estalagmites, coraloides, microtavertinos, travertinos, colunas e cortinas) em sua 

maioria centimétricos, mas com algumas ocorrências métricas (Figura 80). Também 

observados espeleotemas raros como pérolas de caverna, helictites e cascas finas. Em seu piso 

foram encontrados muitos blocos abatidos, bancos de sedimento brechoides consolidados, 

inclusive blocos métricos em meio ao conduto.  

 

Figura 79 - Entrada principal da Gruta da 

Casca Fina. 

 

Figura 80 - Espeleotemas da Gruta da 

Casca Fina. 

 
Fonte: Banco de Dados. 

 

4.2.2 Planalto Cárstico do Oeste do São Miguel 

 

✓ Grutas do Tio Rafa – W046 (Sítio 9) 

 
As Grutas do Tio Rafa, foram cadastradas com o nome de W046 no relatório do 

PROAPE (SEE, 2012). São duas cavidades volumosas e vizinhas, talvez a topografia possa 

uni-las pela linha d’água. Possuem acesso fácil, através de trilha em mata nativa em direção 

ao afloramento. Encontra-se em bom estado de conservação, apesar de terem sido 

identificadas algumas pichações em suas paredes. A litologia presente é um calcário calcítico 

cristalino e laminado. Com relação à morfologia, planta baixa meandrante, cortes transversais 

circulares e irregulares e perfil longitudinal horizontal, com salões amplos. As dimensões da 

cavidade foram estimadas em 500 m de desenvolvimento linear (considerando as duas 

cavernas), e 10 m de altura da entrada principal (Figura 81). A gruta é muito volumosa, 

ornamentada e de muito fácil progressão, sendo ideal para a realização de atividades turísticas 
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e didáticas para um público de qualquer idade. 

 

Figura 81 - Entrada da Gruta do Tio Rafa 

(W046). 

Figura 82 - Entrada da Gruta vizinha. 

 

  
Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. 

 

Apresenta uma grande ocorrência de espeleotemas, comuns contexto local, espalhados 

por toda a caverna. Foi observada grande ocorrência de calcita cintilante, casca fina, colunas, 

coraloides, escorrimentos, estalactites, estalagmites, helictites, microtavertinos, pérolas de 

caverna e travertinos. Em sua maioria métricos (Figura 83), mas com algumas ocorrências 

centimétricas.  

Por toda a caverna foram observados sedimentos argilosos e vestígios de abatimentos 

de blocos autóctones. Curso d’água da drenagem intermitente também foi constatado, assim 

como a presença de surgência e sumidouro. Ao final do conduto da caverna secundária foram 

observados diversos fragmentos cerâmicos de tamanhos variados. 
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Figura 83 - Espeleotema métrico no salão principal da caverna. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 

✓ Gruta Paranoá – R159 (Sítio 18) 

 

A Gruta Paranoá, foi cadastrada com o nome de R159 no relatório do PROAPE (SEE, 

2012). Possui acesso fácil, através de trilha em mata nativa em direção ao afloramento. 

Encontra-se em bom estado de conservação, apesar de localizar-se bem próximo ao centro 

urbano de Pains e dentro de área industrial. A visita da equipe da SEE ocorreu em 2012, 

quando o empreendimento ainda não tinha cercado o entorno da caverna. Sendo assim, o 

relatório do PROAPE classificou a caverna como tendo péssimo estado de conservação. 

Passados 7 anos, a vegetação no entorno cresceu e encontra-se em estágio secundário de 

regeneração. Tal fato contribuiu bastante para reduzir o impacto por poeira proveniente da 

atividade industrial. Atualmente o impacto visível são as pichações, que podem ser 

observadas em todas as paredes da caverna que se situa em média vertente. A litologia 

presente é um calcário calcítico cristalino e laminado. Com relação à morfologia, planta baixa 

meandrante, cortes transversais circulares e perfil longitudinal horizontal, com amplo salão 

principal (SEE, 2012). As dimensões da cavidade foram estimadas em 500 m de 

desenvolvimento linear, e 8 m de altura da entrada principal (Figura 84). A gruta é muito 

volumosa e ornamentada (Figura 86).  

Apresenta uma grande ocorrência de espeleotemas, comuns contexto local, em pontos 
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localizados. Foi observada grande ocorrência de calcita cintilante, colunas, coraloides, 

escorrimentos, estalactites, estalagmites, pérolas de caverna e travertinos. Em sua maioria 

centimétricos, mas com algumas ocorrências métricas.  

 

 

Figura 84 - Entrada da Gruta Paranoá 

(R159) 

Figura 85 - Detalhe da morfologia 

irregular do conduto de entrada da 

cavidade. 

  
Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. 

 

 
Figura 86 - Volume notável do conduto principal da caverna. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 
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Por toda a caverna foram observados sedimentos argilosos e vestígios de abatimentos 

de blocos autóctones. Na entrada da caverna foi instalada uma placa do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) indicando que o local é patrimônio 

cultural. Contudo, não foi observado qualquer vestígio arqueológico em seu interior. 

 

✓ Gruta do Zé da Fazenda – X044 (Sítio 22) 

 
A Gruta do Zé da Fazenda, foi cadastrada com o nome de X044 no relatório do 

PROAPE (SEE, 2012). Possui acesso fácil, através de trilha em pastagem até a margem do rio 

São Miguel, onde localiza-se a entrada da caverna. Encontra-se em bom estado de 

conservação, apesar de localizar-se bem próximo ao centro urbano de Pains. A litologia 

presente é um calcário calcítico cristalino e laminado. Com relação à morfologia, planta baixa 

linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal inclinado. As dimensões da 

cavidade foram estimadas em 70 m de desenvolvimento linear, e 3 m de altura da entrada 

principal (Figura 87). A gruta é muito volumosa e ornamentada.  

Apresenta uma ocorrência de espeleotemas, comuns contexto local, em pontos 

localizados. Foi observada ocorrência de casca fina, colunas, coraloides, cortinas, 

escorrimentos, estalagmites, estalactites, helictites, lustres, microtravertinos, pérolas de 

caverna e travertinos. Em sua maioria centimétricos, mas com algumas ocorrências métricas.  

Por toda a caverna foram observados sedimentos argilosos inconsolidados e vestígios 

de abatimentos de blocos autóctones. 

A caverna possui cachoeira e drenagem perenes (Figura 88). O curso d’água é o rio 

São Miguel, nível de base local. 

 

Figura 87 - Entrada da Gruta do Zé da 

Fazenda (X044). 

Figura 88 - Detalhe da cachoeira 

observada em seu interior. 

  
Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. 
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✓ Gruta do Mandembo – N044 (Sítio 27) 

 
A Gruta do Mandembo, foi cadastrada com o nome de N044 no relatório do PROAPE 

(SEE, 2012). Possui acesso fácil, no fundo do curral de propriedade particular rural. Encontra-

se em bom estado de conservação, apesar de localizar-se no fundo do curral e de terem sido 

observados uma grande quantidade de excrementos de gado na sua entrada. A litologia 

presente é um calcário calcítico cristalino e deformado. De acordo com SEE (2012), com 

relação à morfologia, a caverna apresenta planta baixa linear bifurcada, cortes transversais 

elipsoidais e perfil longitudinal inclinado. As dimensões da cavidade foram estimadas em 200 

m de desenvolvimento linear, e 3 m de altura da entrada principal (Figura 89). A gruta tem 

volume e é ornamentada.  

Apresenta uma ocorrência de espeleotemas, comuns contexto local, em pontos 

localizados. Foi observada ocorrência de coraloides, cortinas, escorrimentos, estalagmites, 

estalactites, lustres, microtravertinos e travertinos. Em sua maioria centimétricos. Foram 

observados sedimentos argilosos inconsolidados e vestígios de abatimentos de blocos 

autóctones em pontos localizados da caverna. 

 

Figura 89 - Entrada da Gruta do Mandembo (N004). Notar a deformação na parte 

superior do maciço e as feições hídricas na base, onde a lama delimita o nível de água 

empoçada em épocas de cheia. 

 
Fonte: Fotografias da autora. 

 

✓ Gruta do Rala Coco – C076 (Sítio 32) 

 

A Gruta do Rala Coco, foi cadastrada com o nome de C076 no relatório do PROAPE 

(SEE, 2012). Possui acesso fácil, a partir de trilha em meio a pastagem. Encontra-se em 
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excelente estado de conservação. A litologia presente é um calcário calcítico cristalino e 

deformado. Com relação à morfologia, a caverna apresenta planta baixa ramificada, cortes 

transversais irregulares e perfil longitudinal inclinado. As dimensões da cavidade foram 

estimadas em 70 m de desenvolvimento linear, e 3 m de altura da entrada principal (Figura 

90). A gruta tem volume, mas é pouco ornamentada.  

Apresenta uma ocorrência de espeleotemas, comuns contexto local, em pontos 

localizados. Foi observada ocorrência de coraloides, cortinas, escorrimentos, estalagmites, 

estalactites e microtravertinos. Em sua maioria centimétricos. Foram observados sedimentos 

argilosos inconsolidados e vestígios de abatimentos de blocos autóctones em pontos 

localizados da caverna. 

 

Figura 90 - vista de dentro para fora da 

entrada da gruta do rala coco. 

Figura 91 - Detalhe de feições impressas 

pela água nas paredes da caverna. 

  

Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. 

 

 

✓ Uvala (Sítio 33) 

 
A uvala localizada na saída para o acesso ao município de Pimenta pode ter conexão 

com o rio São Miguel (Figura 92). Ainda não existem estudos indicando o fluxo hídrico ou de 

descrição aprofundada deste local. 

Um teste com um traçador pode identificar a dinâmica do carste local e regional, além 

de indicar a possível contaminação da água. 
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Figura 92 – Vista geral de uma das dolinas que formam a uvala. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 

✓ Gruta Passagem do Duca – N001 (Sítio 34) 

 
A Gruta Passagem do Duca, foi cadastrada com o nome de N001 no relatório do 

PROAPE (SEE, 2012). Possui acesso fácil, no fundo do curral da propriedade particular rural. 

Encontra-se em estado de conservação ruim devido à localização do curral. Por toda a 

cavidade é possível observar o pisoteamento do gado e excrementos. A litologia presente é 

um calcário calcítico cristalino e dobrado. Com relação à morfologia, a caverna apresenta 

planta baixa ramificada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal e 

inclinado. As dimensões da cavidade foram estimadas em 70 m de desenvolvimento linear, e 

6 m de altura da entrada principal (Figura 93). A gruta tem volume, mas é pouco 

ornamentada.  

Apresenta uma ocorrência de espeleotemas, comuns contexto local, em pontos 

localizados. Foi observada ocorrência de coraloides, cortinas, escorrimentos, estalagmites, 

estalactites e microtravertinos. Em sua maioria centimétricos. Foram observados sedimentos 

argilosos inconsolidados e vestígios de abatimentos de blocos autóctones, de tamanho 

métrico, em pontos localizados da caverna. 

A gruta já recebeu romarias religiosas, o que pode ser constatado pela imagem sacra 

observada logo na entrada (Figura 94). 
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Figura 93 - Entrada da Gruta Passagem 

do Duca (N001). 

Figura 94 - Detalhe da imagem sacra 

localizada na entrada da caverna. 

  

Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. 

 

4.2.3 Depressão Cárstica do Ribeirão dos Patos 

 

✓ Gruta do Brega (Sítio 03) 

 
A Gruta do Brega localiza-se no setor sul da Depressão Cárstica do Ribeirão dos 

Patos. A entrada é de fácil acesso, contudo é necessária a melhoria da infraestrutura para 

permitir a visitação contínua. 

De acordo com SEE (2012), a cavidade possui entrada de aproximadamente 2 m de 

altura em formato retangular, e está localizada à meia encosta (Figura 95). 

 

Figura 95 – Entrada principal da Gruta do Brega. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 
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✓ Lagoa dos Martins (Sítio 05) 

 

A Lagoa dos Martins localiza-se no setor noroeste da Região Cárstica do Córrego do 

Cavalo. Seu entorno abriga outras feições geomorfológicas de relevância (dolinas, banquetas). 

A vegetação no entorno encontra-se descaracterizada. O acesso é fácil, contudo, é necessária a 

melhoria da infraestrutura. 

A lagoa (Figura 96) localiza-se a noroeste da área de estudo e, de acordo com Martins 

(2013), pode ser considerada um exemplo representativo de uma feição peculiar da depressão 

cárstica do ribeirão dos Patos, onde podemos observar lagoas cársticas em grande quantidade 

e com diferentes tamanhos. 

O entorno da lagoa é ocupado pelo distrito também denominado Lagoa dos Martins 

(Figura 97), por plantações de eucaliptos e pastagens para o gado. Além disso compõem a 

paisagem feições residuais como as verrugas. Esta lagoa pode ser uma das nascentes do 

córrego do Barreado. 

 

Figura 96 – Vista geral da Lagoa dos 

Martins. 

Figura 97 – Entrada do distrito 

denominado Lagoa dos Martins, Piumhi 

(MG). 

  
Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. 

 

 

✓ Gruta do Santuário (Sítio 06) 

 
A Gruta do Santuário localiza-se no setor sul da depressão cárstica do Ribeirão dos 

Patos, próximo à Gruta do Brega. A entrada é de fácil acesso, contudo é necessário um trecho 

de aproximadamente 10 metros de rastejo para acessar seu interior. A partir daí o percurso 

pode ser feito em pé no interior da caverna. 

De acordo com SEE (2012), a cavidade possui entrada principal com 2,5 m de altura 

em formato triangular horizontal, e está localizada em fundo de dolina (Figura 98). 
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Figura 98 – Entrada da Gruta do Santuário. A seta amarela indica a entrada da 

cavidade. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 

O seu desenvolvimento linear é estimado em 400 m. Sua morfologia apresenta planta 

baixa linear, cortes transversais elipsoidais horizontais e ogivais e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por calcário laminado. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos finos consolidados. Os depósitos 

químicos são caracterizados por anemolites, calcitas cintilantes, colunas, cortinas, 

escorrimentos, escorrimentos em cascata, estalactites, estalagmites, excêntricos, flores de 

calcita, lustres, microtravertinos e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade 

possui gotejamento, lago e surgência perene. Foi observado a presença de colônia de 

quirópteros e ninho de opiliões. 

 

✓ Gruta dos Aspargos (Sítio 15) 

 
A Gruta dos Aspargos possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Situa-se na média vertente. A litologia presente é um 

calcário calcítico cristalino laminado e dobrado, com eixos caindo ora para WNW, ora para 

ESSE (SEE, 2012). As dobras são abertas e suaves, a distância entre as cristas é de 50 cm. 

Com relação à morfologia, a cavidade possui planta baixa linear-ramificada, perfis 

longitudinais inclinados, cortes transversais triangulares, irregulares e ogivais. As dimensões 

da cavidade foram estimadas em 200 m de desenvolvimento linear, e 1,5 m de altura da 
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entrada principal. A cavidade tem dois condutos paralelos até o salão principal (Figura 99). O 

percurso nestes condutos e feito agachado, devido ao teto baixo. O conduto principal é 

interceptado por um abrupto de aproximadamente 6 m. Ao fundo deste abrupto foi observado 

o local de uma possível surgência. Existem indicativos de alagamento temporário da 

cavidade. 

  

Figura 99 - Vista geral do maciço onde 

localiza-se a Gruta dos Aspargos. É possível 

observar dobras no afloramento. 

 

Figura 100 - Detalhe para a entrada 

principal da cavidade. 

 

 
Figura 101 - Vista de dentro para fora 

da entrada principal da cavidade. Notar 

desnível da entrada. 

 
Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. 

 

A origem da água é desconhecida. Considerando informações obtidas através de 

sensoriamento remoto, a água pode ter relação com o córrego do Tamboril, que ainda tem 

parte do seu percurso desconhecido, ou com uma mina d’água, localizada à menos de 2 km de 

distância da cavidade. A origem da água desta mina ou o seu destino também são 

desconhecidos. 

Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos centimétricos e sedimentos 

finos consolidados e inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas 

finas, cortinas em bacon, cortinas serrilhadas, discos voadores, escorrimentos, estalactites, 
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estalagmites, excêntricos, flores de aragonita (cristalinos e translúcidos) e travertinos. Os 

depósitos estão concentrados no salão principal da caverna, em região de gotejamento intenso. 

Esta região fica alagada em períodos de cheia. 

Quanto aos aspectos hidrológicos, a cavidade possui gotejamento perene e sumidouro 

temporário. Foram observadas feições morfológicas de origem freática nas paredes e teto 

como scallops, bell holes e pendentes. 

 

✓ Gruta do Sumidouro – N064 (Sítio 16) 

 
A Gruta do Sumidouro foi cadastrada no CECAV com o nome N064. Possui acesso 

fácil, ao fundo de casa com moradores constatados, e encontra-se em bom estado de 

conservação. Situa-se na base do maciço, em fundo de dolina. A litologia presente é um 

calcário calcítico cristalino laminado (SEE, 2012). Com relação à morfologia, a cavidade 

possui planta baixa linear-ramificada, perfis longitudinais horizontais e inclinados, cortes 

tranversais irregulares. As dimensões da cavidade foram estimadas em 200 m de 

desenvolvimento linear, e 3 m de altura da entrada. A cavidade tem um conduto principal com 

altura do teto média estimada em 4 m (Figura 102). Este conduto é bem ornamentado, com 

espeleotemas métricos. O conduto secundário tem altura do teto média estimada em 1,5 m, 

sendo necessário agachar para prosseguir em seu interior. Segundo relato do morador local, 

uma das drenagens do Ribeirão dos Patos percola no interior da cavidade. Em seu interior foi 

possível identificar o local por onde a drenagem percola. Esta drenagem é temporária.  

A cavidade possui gotejamento, drenagem e sumidouro temporários. A entrada da 

cavidade é a surgência da drenagem. Foram observadas feições morfológicas de origem 

freática nas paredes e teto como scallops e pendentes.  

Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e argila. Foi identificada uma 

ossada de mamífero da fauna atual, mas a espécie não pode ser identificada. Tal fato indica o 

potencial paleontológico da cavidade. Os depósitos químicos observados foram colunas, 

coraloides, cortinas, escorrimentos, escorrimentos em cascata, estalactites, estalagmites, 

lustres, microtravertinos, travertinos e ninho de pérolas (Figura 104). 
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Figura 102 - Vista geral da entrada da 

Gruta do Sumidouro (N064). 

Figura 103 - Vista de dentro para fora da 

entrada da caverna. 

  
Fonte: Fotografia da autora. 

 

Fonte: Fotografia da autora. 

Figura 104 - Conjunto de espeleotemas 

observado no interior da caverna. 

Figura 105 - Expressivo conjunto de 

espeleotemas observado no interior da 

caverna. 

  

Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. 

 

✓ Sumidouro do córrego Tamboril (Sítio 19) 

 

O córrego do Tamboril é, provavelmente, um dos afluentes da margem direita do 

Ribeirão dos Patos, principal drenagem da Depressão Cárstica do Ribeirão dos Patos.  

O Ribeirão dos Patos, atravessa os municípios de Pains, Pimenta, Doresópolis e 

Iguatama. O ribeirão tem direção principal de fluxo de sul para norte, e tem aproximadamente 

50 km de extensão. O uso do solo no seu entorno inclui pastagens, agricultura, ocupação 

urbana, mineração e indústrias de calcinação. Estas intervenções antropogênicas influenciam 

a qualidade da água, que já tem uma predisposição à poluição devido à existência de feições 

cársticas como dolinas e sumidouros, as quais promovem uma rápida conexão entre a 

drenagem superficial e a subterrânea. Sua morfologia é meandrante até a sua confluência com 

o rio São Francisco. Os principais afluentes da margem oeste são os córregos Lambari, Ouro, 
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Cavalo e Barreado. Na margem direita, os principais afluentes são o córrego da Matinha (o 

qual a confluência com o córrego Lambari forma o Ribeirão dos Patos) e o córrego da Vaca, o 

qual apresenta recarga autogênica (difusa e concentrada). O Ribeirão dos Patos, tem origem 

autogênica, mas recebe uma importante contribuição de recarga alogênica, como a do córrego 

do Cavalo (concentrada). A mistura de águas pode influenciar a corrosão da rocha, o que pode 

ser observado no tamanho das cavernas e feições cársticas observadas nesta unidade 

geomorfológica. Na estação chuvosa, a drenagem excedente percola em superfície 

aumentando o processo de corrosão.  

 

Figura 106 – Vista geral de uma das nascentes do córrego Tamboril. 

 
Fonte: Fotografia da autora 

 

Figura 107 – Vista de um dos sumidouros do córrego do Tamboril. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 

A vazão média no ribeirão dos Patos, é de 8.700 l/s e a contribuição é dividida em 

68,5% promovida pelo lençol freático e 24% promovida pela precipitação (MENEGASSE et 

al., 2002). O ribeirão é o nível de base local. Embora situado em área cárstica, seu curso é 

superficial e perene. Contudo, alguns de seus afluentes tem ainda conexões desconhecidas que 

precisam ser investigadas. Este é o caso do córrego do Tamboril. Próximo a este córrego 
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existem dois sumidouros que tem possível conexão com o córrego Tamboril, que tem a maior 

parte do seu percurso desconhecida (Figura 106 e Figura 107). 

Considerando as investigações realizadas a partir do sensoriamento remoto é possível 

levantar duas possibilidades: 1) o córrego do Tamboril conecta com o córrego da Vaca, ou 2) 

o córrego do Tamboril é um afluente independente do Ribeirão dos Patos. Existe também a 

dúvida sobre uma lagoa perto do córrego do Tamboril. Esta lagoa recebe algumas 

contribuições, mas não se sabe ao certo se os fluxos hídricos estão relacionados com o 

córrego Tamboril ou outro afluente do Ribeirão dos Patos.  

O uso de traçadores na água é uma ferramenta poderosa e aplicável em estudos de 

hidrogeologia cárstica porque permite a delimitação da área de recarga de uma bacia 

hidrográfica, a estimativa de velocidades de fluxo de água subterrânea e a identificação de 

possíveis fontes de poluição (FORD; WILLIAMS, 2007). 

Um teste básico consiste em colocar um traçador em um fluxo hídrico e então 

monitorar pontos pré-determinados após a aplicação (BENISCHKE et al, 2007). Os autores 

ainda pontuam que o uso de pontos intermediários no sistema cárstico, como a amostragem ou 

injeção, em gotejamentos em cavernas ou fluxos subterrâneos, possibilitam uma melhor 

caracterização do movimento da água e do transporte de contaminantes em diferentes partes 

do sistema. A sugestão é a inserção de traçadores no sumidouro do córrego do Tamboril 

(20°20’44,958”S/45°45’45,952”W) e na lagoa (20°20’54,981”S/45°47’17,779”W). Os pontos 

que deverão ser monitorados são o córrego da Vaca, em uma cota altimétrica inferior à do 

sumidouro onde o traçador foi injetado (20°19’53,819”S/45°45’49,891”W); uma drenagem 

próxima ao ribeirão dos Patos, existem dúvidas se esta drenagem é o córrego Tamboril 

(20°20’21,83”S/45°47’27,03”W); ribeirão dos Patos, antes da confluência com o córrego da 

Vaca (20°19’2,08”s/45°48’10,246”w); e a Gruta dos Aspargos (existe a possibilidade da água 

que se acumula sazonalmente em seu interior ter conexão com o córrego Tamboril 

(20°20'24.15"s/45°48'11.98"w), Figura 108. 

Os resultados esperados consistem em estabelecer as conexões de fluxo do córrego 

Tamboril. Espera-se obter uma caracterização hidrogeológica da unidade geomorfológica 

denominada depressão cárstica do ribeirão dos Patos. Espera-se também obter resultados a 

respeito da qualidade da água do córrego Tamboril. O córrego tem recarga alogência e o uso 

do solo no seu entorno é caracterizado por pastagem, agricultura, mineração e atividades 

industriais de calcinação da rocha carbonática. Estes usos podem provocar a alteração da 

qualidade da água e de seus parâmetros físico-químicos (temperatura, pH, oxigênio dissolvido 

etc.). 
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Figura 108 – Plano de uso de traçadores para verificar as conexões do córrego Tamboril. 

Fonte: Produzido pela autora. 
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✓ Loca da Mureta e entorno (Sítio 20) 

 

A Loca da Mureta e seu entorno localizam-se no setor leste da Região Cárstica do 

Córrego do Cavalo. O maciço carbonático abriga outras feições geomorfológicas de 

relevância (ressurgência, scallops) recobertos pela fitofisionomia vegetal denominada mata 

seca. A entrada é de fácil acesso, contudo é necessária a melhoria da infraestrutura.  Próximo 

à cavidade observa-se uma das inúmeras surgências do córrego do Barreado. 

A cavidade está localizada em baixa vertente em escarpa vertical. A entrada da 

cavidade se localiza em borda de drenagem. O maciço é composto por calcário calcítico com 

planos de acamamento de atitude 220/60. Foram medidos planos de fratura de atitude 110/50 

e 320/53.  

 

Figura 109 - Surgência do córrego do Barreado onde o maciço apresenta sulcos 

característicos de um fluxo hídrico turbulento (scallops). 

 
Fonte: Fotografias de Bruno Durão Rodrigues. 

 

 

A cavidade apresenta duas entradas, ambas com desnível abrupto, contudo no interior 

a inclinação é suave. O teto é regular e muito alto. As paredes são irregulares e recobertas por 

espeleotemas. As feições morfológicas observadas, além da claraboia, foram patamares, 
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pendentes e pontões estruturais. O padrão planimétrico da caverna em planta baixa pode ser 

considerado globular, devido a amplitude do salão principal. A projeção horizontal da 

cavidade é de aproximadamente 100 m. O desenvolvimento do espaço subterrâneo pode ter se 

dado por erosão fluvial e abatimento.  

Os espeleotemas observados foram cortinas, cortinas serrilhadas, colunas, coraloides, 

estalactites, estalagmites, travertinos e escorrimentos. Ocorrem muitos escorrimentos e as 

colunas são expressivas. Estas se concentram ao longo do amplo salão principal. Os depósitos 

clásticos são representados por argila/silte e matacões de origem alogênica e autogênica, 

respectivamente. Ocorre lago perene com provável conexão subterrânea com o córrego do 

Barreado. Além disso, ocorre gotejamento localizado e percolação.  

Próximo à entrada desta cavidade pode ser observada uma das inúmeras surgências 

perenes do córrego do Barreado. No maciço podem ser observados sulcos característicos de 

um fluxo subterrâneo turbulento (scallops). Podem ser observados sulcos de tamanhos 

diferentes indicando diferentes volumes hídricos na evolução deste carste (Figura 109). 

 

✓ Gruta dos Óculos (Sítio 25) 

 
A Gruta dos Óculos localiza-se no setor leste da Região Cárstica do Córrego do 

Cavalo. O maciço carbonático abriga outras grutas e abrigos recobertos pela fitofisionomia 

vegetal denominada mata seca. Também podem ser observadas feições superficiais como os 

lapiás (karren). A entrada é de difícil acesso, sendo necessária a melhoria da infraestrutura.   

A cavidade está localizada em média vertente com escarpa vertical. O afloramento tem 

aproximadamente 12 m de altura e a cavidade está na base do maciço (Figura 110). A rocha é 

composta por calcário calcítico. A cavidade possui duas entradas, com desnível descendente 

na entrada principal. Caverna é ampla e com teto muito alto, em grande parte coberta por 

água. No interior da cavidade o piso é descendente de forma acentuada para o interior. As 

paredes e teto são irregulares. As feições morfológicas observadas em seu interior foram 

pilares, patamares, pendentes, canalículos e alvéolos.  

Apresenta grande quantidade de espeleotemas, sendo que foram observados 

coraloides, cortinas e cortinas serrilhadas, colunas, estalactites, estalagmites, lustres, 

pingentes, pérolas de caverna e escorrimentos em grande quantidade. As estalactites ocorrem 

por todo o teto. Já as pérolas ocorrem localizadas em nichos específicos. Os depósitos 

clásticos são representados por argila/silte e matacão de origem alogênica e autogênica, 

respectivamente. Os matacões abatidos predominam nas entradas. Os sedimentos finos 
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compõem a parte interior da caverna e na parte mais baixa têm-se argilas transportadas pela 

água.  

Foi verificada a presença de um lago perene com grande volume de água, que cobre a 

parte baixa da cavidade. Ocorre também surgência perene com escoamento, percolação, 

condensação e gotejamento (provavelmente córrego do Barreado). O gotejamento 

apresentava-se intenso devido ao tempo chuvoso. No local ainda pode ser observada uma 

dolina de abatimento de grandes dimensões, com paredes íngremes, o que denota certa 

antiguidade, visto que as paredes anteriormente mais suaves foram erodidas durante a 

evolução do carste local. 

 

Figura 110 - Entrada principal da cavidade. 

 
Fonte: Fotografia de Rivelino Martins. 

 

Quanto aos vestígios arqueológicos/paleontológicos foi observada a presença de 

diversos cacos de cerâmica, uma urna de cerâmica inteira, conchas de moluscos, além de 

estalagmite incorporando pedaço de cerâmica. 

O padrão planimétrico da caverna em planta baixa pode ser considerado espongiforme 

com diversas intercomunicações entre os condutos. A projeção horizontal da cavidade é de 

aproximadamente 160 m. O desenvolvimento do espaço subterrâneo pode ter se dado por 

ampliação de canalículos, abatimento e erosão fluvial. O curso d’água perene presente na 

cavidade condiciona o seu desenvolvimento.  
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✓ Gruta do Zezinho Beraldo (Sítio 26) 

 
A Gruta do Zezinho Beraldo localiza-se no setor leste da Região Cárstica do Córrego 

do Cavalo. O maciço carbonático abriga outras feições geomorfológicas de relevância 

(dolinas) recobertos pela fitofisionomia vegetal denominada mata seca. A entrada é de fácil 

acesso, contudo é necessária a melhoria da infraestrutura. 

A entrada da cavidade se localiza no topo do maciço que é composto por calcário 

calcítico. A cavidade apresenta uma entrada, com desnível abrupto, e salões amplos e muito 

ornamentados (Figura 111). O teto é regular e muito alto. As paredes são irregulares e 

recobertas por espeleotemas. As feições morfológicas observadas, além da claraboia, foram 

patamares, pendentes e pontões estruturais. O padrão planimétrico da caverna em planta baixa 

pode ser considerado linear. A projeção horizontal da cavidade é de aproximadamente 180 m. 

O desenvolvimento do espaço subterrâneo pode ter se dado por erosão fluvial e abatimento. 

  

Figura 111 - Salão de entrada da cavidade. Figura 112 - Expressiva coluna. 

  
Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. 

 

Os depósitos clásticos são representados por argila/silte e matacões de origem 

alogênica e autogênica, respectivamente. Os matacões são abatidos do teto e predominam na 

entrada. Ocorre gotejamento localizado e percolação. Em alguns pontos podem ser 

observados acúmulo de água em espeleotemas (travertinos) e grandes depósitos de guano. Os 

espeleotemas observados foram cortinas, cortinas serrilhadas, colunas métricas, coraloides, 

estalactites, estalagmites, travertinos, escorrimentos e helictites localizadas. Ocorrem muitos 

escorrimentos e as colunas são expressivas, algumas vezes cobertas por calcita cintilante 

(Figura 112). 
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✓ Gruta U274 (Sítio 28) 

 

A Gruta U274 possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em excelente 

estado de conservação. Situa-se na base do maciço. A litologia presente é um calcário 

calcítico cristalino laminado. Com relação à morfologia, a cavidade possui planta baixa 

linear-ramificada, perfis longitudinais inclinados e cortes transversais triangulares (Figura 

113). As dimensões da cavidade foram estimadas em 200 m de desenvolvimento linear, e 5 m 

de altura da entrada principal. A cavidade tem dois condutos perpendiculares interceptados 

por uma claraboia. O percurso nestes condutos e feito em pé, o teto nos condutos tem uma 

altura média de 6 m.  

Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos métricos e sedimentos finos 

consolidados e inconsolidados. Nas paredes da caverna foram observados intraclastos 

residuais da própria rocha originados da erosão diferencial. Os depósitos químicos são 

caracterizados por cortinas serrilhadas, escorrimentos, estalactites e estalagmites. Os 

depósitos estão concentrados no salão principal da caverna, em região de gotejamento. 

Quanto aos aspectos hidrológicos, a cavidade possui gotejamento e sumidouro 

temporário. Foram observadas feições morfológicas de origem freática nas paredes e teto 

como scallops, e pendentes (Figura 114).  

 

Figura 113 - Detalhe da 

morfologia do conduto 

principal da cavidade. Notar 

inclinação do perfil 

longitudinal. 

 

Figura 114 - Detalhe da 

morfologia do conduto 

secundário da cavidade. 

 

  

 

Figura 115 - Claraboia 

localizada no final do 

conduto principal. 

 
 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 
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Próximo à caverna foi observado um afloramento de aproximadamente 4 metros de 

altura com dobras fechadas e sequenciais. Fraturas verticais marcam o plano axial das dobras. 

 

✓ Gruta Teto Baixo - Q135 (Sítio 35) 

 

A Gruta Teto Baixo foi cadastrada no CANIE com o nome de Q135. Possui acesso 

fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom estado de conservação. Situa-se na base do 

maciço. A litologia presente é um calcário calcítico cristalino e laminado. Com relação à 

morfologia, a cavidade possui planta baixa linear-ramificada, perfis longitudinais horizontais 

e inclinados, cortes transversais triangulares e ogivais. As dimensões da cavidade foram 

estimadas em 170 m de desenvolvimento linear, e 2 m de altura da entrada principal (SEE, 

2012), Figura 116. A gruta apresenta teto baixo em praticamente toda a sua extensão, sendo 

necessário realizar o percurso em seu interior engatinhando. O conduto principal é 

interceptado por um abrupto de aproximadamente 4 m (Figura 117). Ao fundo deste abrupto 

foi observado uma concentração de água na forma de lagoa. De acordo com SEE (2012) esta 

lagoa é efêmera. 

 

Figura 116 - Vista geral da 

entrada da Gruta Teto Baixo 

(Q135). 

Figura 117 - Detalhe de 

abrupto observado no 

conduto principal da 

cavidade. O lago localiza-se 

ao fundo deste abrupto. 

Figura 118 - Grande 

concentração de 

espeleotemas observada no 

interior da cavidade. 

   
Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. 

 

 

No entorno da cavidade foram observadas diversas lagoas cársticas perenes. Esta 

concentração de água no interior da cavidade pode ter relação com a água das dolinas.  
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Apresenta uma grande ocorrência de espeleotemas, comuns em contexto local (Figura 

118). Foi observada grande ocorrência de estalactites, estalagmites, coraloides, 

microtavertinos, travertinos, colunas e cortinas. Em sua maioria centimétricos, mas com 

algumas ocorrências métricas. Os espeleotemas encontram-se em pontos localizados da 

caverna. Em seu piso foram observados sedimentos argilosos consolidados. 

 

4.2.4 Planalto Cárstico do São Francisco 

 

✓ Cânion do rio São Francisco (Sítio 2) 

 

O cânion do São Francisco foi esculpido na rocha carbonática, chegando a medir 

aproximadamente 80 metros de altura em alguns pontos. Sua morfologia provavelmente está 

relacionada à ocorrência de falhamentos, permitindo um maior aprofundamento do rio à 

montante e a formação de paredões rochosos escarpados em ambas as margens (MARTINS, 

2013). 

A partir da comunidade de São Lourenço é possível fazer um passeio de barco até a 

confluência com o rio Samburá (Figura 119 e Figura 121).  

 

 

Figura 119 - Encontro do rio São Francisco com 

o rio Samburá. Detalhe dos barcos utilizados 

para o passeio. 

 

Figura 120 - Abrigos escavados pela erosão 

fluvial e dissolução. Notar espeleotemas no 

teto. 

 
Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. 
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Figura 121 – Percurso realizado durante o roteiro de barco. 

Fonte: Produzido pela autora. 
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Ao longo do cânion é possível observar diversas feições fluviocársticas (Figura 120), 

além de cavernas volumosas com a presença de espeleotemas e espécies de morcegos. 

Existem esforços do grupo de espeleologia local, o Espeleogrupo Pains (EPA) para a criação 

de uma unidade de conservação para a preservação desta região. Caso seja criada, a unidade 

de conservação será do tipo monumento natural e será denominada “Monumento Natural São 

Francisco do Carste Mineiro”. 

Uma imagem sacra foi instalada em um dos paredões do cânion. A imagem, que 

representa São Francisco de Assis, foi instalada a meia altura de um paredão de 

aproximadamente 30 metros de altura. Anualmente é promovida uma missa em frente à 

imagem caracterizando uma festa religiosa da comunidade. 

 

✓ Gruta da Ponte de Pedra (Sítio 10) 

 

A Gruta da Ponte de Pedra localiza-se no Planalto Cárstico do São Francisco e possui 

drenagem regular em seu interior. Localmente o curso d’água recebe o nome de ribeirão das 

Araras. O ribeirão tem origem alóctone. Suas nascentes localizam-se na Serra da Pimenta. O 

curso d’água, quando adentra na região das rochas carbonáticas, tem um maior poder de 

corrosão, propiciando a gênese de cavernas com grandes volumes e diversidade de 

espeleotemas.  

A caverna situa-se na base do maciço. A litologia presente é um calcário calcítico 

cristalino e laminado. Com relação à morfologia, a cavidade possui planta baixa linear-

ramificada, perfis longitudinais horizontais e inclinados, cortes transversais triangulares e 

retangulares. As dimensões estimadas da cavidade equivalem a 150 m de desenvolvimento 

linear, e 5 m de altura da entrada principal (Figura 122). Apresenta grande volume para os 

padrões locais e possui dois condutos secundários paralelos e duas entradas amplas, formando 

um arco. Os condutos secundários apresentam teto baixo. Em um deles é possível observar 

um pequeno cânion esculpido pela água durante a gênese da cavidade. Devido à influência do 

ribeirão Araras, a cavidade apresenta alguns bancos de sedimentos finos, depositados pelo 

curso d’água. 
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Figura 122 - Entrada principal da Gruta da Ponte de Pedra. 

 
Fonte: Fotografia de Willyam de Carvalho Costa. 

 

Apresenta uma grande ocorrência de espeleotemas, comuns em contexto local 

(estalactites, estalagmites, coraloides, microtavertinos, travertinos, colunas e cortinas), em sua 

maioria centimétricos, mas com algumas ocorrências métricas, principalmente no teto da 

entrada.  

Foi observada a presença de água na forma de gotejamento e de fluxo perene (ribeirão 

das Araras). Como exemplares da fauna hipógea, foram observados aranhas, mariposas, grilos 

e morcegos. 

 

✓ Toca do Índio II (Sítio 21) 

 

A caverna situa-se na base do maciço, com fáceis condições de acesso. A litologia 

presente é um calcário calcítico cristalino e laminado. Este calcário apresenta níveis 

brechoides. De acordo com SEE (2012) a cavidade possui entrada principal com 8 m de altura 

em formato retangular, e está localizada na base do maciço (Figura 123). O seu 

desenvolvimento linear é estimado em 15 m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, 

cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal.  

Apresenta ocorrência de espeleotemas, comuns em contexto local (estalactites, 
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estalagmites, coraloides e escorrimentos), em sua maioria centimétricos, mas com algumas 

ocorrências métricas. Em seu piso foram encontrados muitos blocos abatidos, bancos de 

sedimento brechoides consolidados, inclusive blocos métricos em meio ao conduto. 

Observado também sedimentos cascalhosos, arenosos e silto-argilosos inconsolidados.  

Não foi observada a presença de água, a caverna encontrava-se completamente seca. 

Contudo, as paredes e teto da cavidade preservam feições que caracterizam a sua gênese 

através de processos fluviais, como scallops e kamenitzas, por exemplo. 

 

Figura 123 - Entrada principal da Toca do Índio II. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 

✓ Toca da Igrejinha (Sítio 23) 

 

A caverna situa-se na base do maciço, na planície de inundação do rio São Francisco. 

A litologia presente é um calcário calcítico cristalino e laminado. Com relação à morfologia, a 

cavidade possui planta baixa linear-globular, perfil longitudinal e inclinado, cortes 

transversais triangulares. As dimensões da cavidade foram estimadas em 30 m de 

desenvolvimento linear, e 5 m de altura na entrada principal (Figura 124). Apresenta grande 

volume para os padrões locais e possui um conduto secundário perpendicular e duas entradas 

amplas.  

Apresenta uma grande ocorrência de espeleotemas, espeleotemas comuns em contexto 

local. Foi observada grande ocorrência de espeleotemas dos tipos estalactites, estalagmites, 
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coraloides e escorrimentos. Em sua maioria métricos, mas com algumas ocorrências 

centimétricas. Em seu piso foram encontradas muitas fezes de gado sobre sedimento fino e 

pulverulento.  

Apesar da proximidade com o rio São Francisco, não foi observada a presença de água 

em seu interior. Como exemplares da fauna hipógea, foram observados aranhas, mariposas e 

grilos e morcegos.  

Durante o percurso para o acesso à cavidade é possível ter uma vista panorâmica do 

cânion do rio São Francisco, no local onde ele faz uma curva de 90° duas vezes, 

caracterizando um meandro. Este local é bastante didático e pode ser utilizado para fins de 

educação ambiental. 

 

Figura 124 - Entrada principal da Toca da Igrejinha. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 

 

 

Nos mapas abaixo é possível identificar os sítios selecionados na pesquisa (Figura 

125) e os principais fenômenos cársticos da região (Figura 126).  
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Figura 125 - Localização dos sítios inventariados da Região Cárstica Arcos-Pains. 

Fonte: Produzido pela autora. 
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Fonte: Produzido pela autora. 

Figura 126 - Fenômenos cársticos na Região Cárstica Arcos-Pains. 
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4.3 Locais relevantes para a divulgação do Patrimonio Geológico da região 

 

✓ Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco e seu entorno 

 

O Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco foi inaugurado em 2010 e 

reúne vestígios arqueológicos encontrados em oito municípios da região: Pains, Arcos, 

Formiga, Córrego Fundo, Pimenta, Piumhi, Doresópolis e Iguatama. O museu fica em um 

casarão do século XIX, que foi restaurado e adaptado para receber o acervo (Figura 127). 

Aberto de quarta a domingo, recebe os visitantes e pesquisadores interessados em melhor 

compreender a ocupação pré-histórica na região.  

 

Figura 127 – Prédio onde funciona o Museu Arqueológico do Carste do Alto São 

Francisco (MAC). 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 

O patrimônio geológico deve considerar a conservação de geossítios in situ, mas 

também elementos da geodiversidade ex situ que, mesmo não estando mais em seu ambiente 

natural mantem uma alta relevância científica (BRILHA, 2016). O Museu Arqueológico do 

Carste do Alto São Francisco não apresenta uma coleção científica de elementos da 
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geodiversidade. Contudo apresenta uma infraestrutura sólida que permite a sua adaptação para 

esta finalidade. A intenção é utiliza-lo como ponto de partida para a divulgação dos princípios 

da geodiversidade na região. 

 

✓ Capela do Mandembo 

 
A Capela Nossa Senhora de Lourdes foi fundada foi fundada no século XIX na região 

de Mandembo pelos proprietários da fazenda de mesmo nome (Figura 128). Em seu interior 

podem ser observadas pinturas religiosas históricas. Além disso, seu altar representa as rochas 

calcárias, abundantes na região (Figura 129). Este é um importante ponto de parada religioso 

e cultural da região. 

 

Figura 128 – Vista geral da localização da 

capela na paisagem 

Figura 129 – Detalhe do altar 

representando as rochas calcárias. 

  

Fonte: Fotografia da autora. Fonte: Fotografia da autora. 

 

 

4.4 Quantificação dos sítios inventariados 

 

A quantificação do conjunto de sítios inventariados, no âmbito deste trabalho, 

demonstrou que a maioria destes locais (20) localiza-se no município de Pains (MG) e 

consiste essencialmente em geomorfossítios cársticos (Figura 130 e Figura 131). 
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Aproximadamente metade do conjunto avaliado apresenta valor científico e educacional 

acima da média dos sítios avaliados (Tabela 3). 

 

Figura 130 – Municípios onde localizam-se os sítios avaliados. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 131 – Tipos de interesse dos sítios analisados. Cada sítio pode ter mais de um tipo 

de interesse simultaneamente. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos trinta e cinco (35) sítios analisados, vinte e quatro (24) são cavernas (Figura 131) 

e foram classificados como tendo abrangência isolada (Figura 132). No entorno destes sítios 

existem feições exocársticas típicas de regiões cársticas como feições residuais (afloramentos, 

verrugas, torres cársticas, etc.), dolinas, lagoas cársticas, surgências, sumidouros, marmitas 

(kamenitzas), além de diversos tipos de lapiás (karren), Figura 133. 
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Figura 132 – Abrangência dos sítios 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 133 – Feições exocársticas observadas no entorno dos sítios analisados. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Com relação à conservação destes locais, constatou-se que poucos sítios (4) estão 

inseridos dentro de algum tipo de área protegida, conforme categorias estabelecidas pelo 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação- SNUC. Estes sítios são A Gruta da Cazanga, 

a qual teve o conjunto paisagístico tombado pela prefeitura de Arcos em 2009 e as cavernas 
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Gruta dos Óculos (Pote), Loca da Mureta e Gruta do Zezinho Beraldo, que localizam-se 

dentro de RPPNs. Mesmo assim, grande parte dos sítios encontra-se em estados de 

conservação considerado excelente ou bom. Apenas cinco geossítios tiveram seu estado de 

conservação considerado ruim. As Grutas da Cazanga, do Zezinho Beraldo e Toca do Índio II 

tem muitas pichações e espeleotemas quebrados. Além disso, a Gruta da Cazanga tem muito 

resíduo de velas provenientes das romarias que eram realizadas em seu interior no passado. A 

Gruta Duca e a Toca da Igrejinha, além das pichações, são utilizadas como curral para o gado. 

Na entrada destas cavidades tem muito excremento de vaca e pisoteamento (Figura 134). 

 

Figura 134 – Grau de proteção e estado de conservação dos geossítios analisados. 

 

     

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O conjunto amostrado mostrou-se relevante, apresentando principalmente importância 

ambiental (36%) e científica (33%), Figura 135. Os sítios são de fácil acesso, sendo que 

apenas um tem acesso moderado (Loca da Mureta) e um tem acesso considerado difícil (Gruta 

dos Óculos). É importante realizar uma aproximação com a comunidade local para a 

sensibilização quanto a geoconservação.  

Durante a análise quantitativa dos sítios, diversos parâmetros precisaram ser adaptados 

das metodologias propostas por Lima (2008), Pereira (2010) e Brilha (2016). Mesmo Pereira 

(2010) tendo trabalhado com a região da Chapada Diamantina e tendo adaptado a 

metodologia para os padrões brasileiros, a Região Cárstica Arcos-Pains tem uma 

peculiaridade que é a carência de literatura científica. Desta maneira, as adaptações mais 

significativas estão relacionadas a este parâmetro. As escassas publicações científicas na 

região não implicam necessariamente que ela não tenha valor científico. Pode significar 

apenas que a região é nova para a comunidade científica e que nenhum trabalho científico 

significativo foi feito até agora. 
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Figura 135 – Importância dos sítios analisados. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Foram identificados três sítios com relevância internacional: o Cânion do rio São 

Francisco, os Afloramentos de Posse Grande e a torre cárstica conhecida como Cálice. O 

Cânion do rio São Francisco não se encontra dentro dos limites propostos para esta tese. 

Contudo, o sítio foi incluído na amostra devido a sua destacada relevância. 

Nas Tabela 2 e Tabela 3 são apresentados os resultados da avaliação quantitativa 

realizada. 
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Tabela 2 - Síntese da quantificação dos sítios inventariados. Os sítios marcados em amarelo apresentam os parâmetros A-03 e A-06 iguais a quatro e os parâmetros A-01, A-02, B-02 e B-05 maiores ou iguais 

a dois, simultaneamente. 
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A1. Conhecimento Científico 4 4 1 1 2 4 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 2 1 1  

A2. Representatividade 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 1 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4  

A3. Abundância / Raridade 4 2 1 2 1 2 2 2 1 4 4 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 2 4 1 1 1  

A4. Diversidade de interesses / temáticas associados 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 
 

A5. Limitação de Uso 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

A.6 Integridade 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 Média 

 Valor Científico 4 3,6 2,5 3,3 2,4 3,4 2,8 3,2 2,3 3,8 3,7 2,5 3,3 2,2 2,5 2,3 2,3 2,5 2,3 3,3 3,6 3,6 2,8 3,6 3,6 3,4 3,1 2,3 2,3 3,7 3,1 4 2,4 1,9 3,1 2,99 
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B1. Vulnerabilidade 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3  

B.2 Acessibilidade 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 2 1 2 4 2 2 2  

B.3 Limitações de Uso 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

B.4 Segurança 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

B.5 Logística 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3  

B.6 Associação com outros valores 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 3 3 3 3  

B.7 Beleza Cênica 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 4 4 
 

B.8 Singularidade 3 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 3 
 

B9. Relevância didática 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 3 2 1 2 2 2 3 3 4 1 4 4 2 4 4 4 2 3 1 4 4 3 4 3 Média 

 Valor Educacional 3,1 3,2 2,4 3,2 2,4 3 3,2 3,5 2,4 3,2 2,4 2,7 2,6 2,3 2,4 2,3 2,4 2,9 2,9 3,1 2 2,8 2,8 2,2 2,8 3,2 3 2 2,5 1,7 2,8 3,5 2,7 3 2,9 2,70 
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C1. Beleza Cênica 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 4 4 
 

C2. Acessibilidade 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 1 1 4 2 2 4 2 2 2 1 4 4 2 2 2 
 

C3. Proximidade de áreas recreacionais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 
 

C4. Condições sócio-econômicas dos núcleos urbanos mais próximos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 
 

C5. Potencial interpretativo 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 3 2 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
 

C6. Vulnerabilidade 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 
 

C.7 Limitações de Uso 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

C.8 Segurança 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

C.9 Logística 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
 

C10. Singularidade 3 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 3 Média 

 Valor Turístico 2,7 2,8 2,4 2,9 2,4 2,6 2,8 3,2 2,4 2,9 2,5 2,5 2,8 2,4 2,4 2,2 2,4 2,7 2,8 3 2,4 2,4 2,7 2,4 2,6 2,9 2,6 2,1 2,4 2,3 2,8 3,5 2,6 2,8 3 2,61 
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D1. Degradação das formas ou processos geológicos 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 
 

D2. Proximidade de áreas / atividades com potencial para causar degradação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

D3. Nível oficial de proteção 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

D4. Acessibilidade 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 2 1 2 4 2 2 2 
 

D5. População do núcleo urbano mais próximo 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 Média 

 
Risco de Degradação 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 2,3 2,2 2,1 2,1 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 2,2 2,1 2,1 1,6 1,6 1,7 2,7 2,7 2,3 1,8 2,1 2,1 2,3 2,1 2,6 2,3 2,3 2,3 2,10 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Pereira (2010) e Brilha (2016). 
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Tabela 3 - Síntese da quantificação dos sítios inventariados. Os sítios marcados de laranja são os que apresentaram valores acima da média em todas as categorias analisadas. Os sítios marcados de rosa são 

os classificados como sendo geossítios. O sítios marcado de azul é o geossítio que apresenta relevância internacional. 

 
Valor de Uso Científico (VUC) 

 
Valor de Uso Educacional (VUE) 

 
Valor de Uso Turístico (VUT) 

 
Valor de Conservação (VC) 

 
Relevância (R) 

1 Cânion rio São Francisco 3,44 
 

Cânion rio São Francisco 3,14 
 

Cânion rio São Francisco 3,11 
 

Cânion rio São Francisco 3,59 
 

R
el

e
v

â
n

c
ia

 N
a

ci
o

n
a

l 

Cânion rio São Francisco 10,94 

2 Cálice 3,24 
 

Vale Seco 2,89 
 

Gruta Ponte de Pedra 2,72 
 

Cálice 3,32 
 

Afloramentos Posse Grande 9,87 

3 Gruta do Santuário 3,22 
 

Lagoa dos Martins 2,82 
 

Vale Seco 2,71 
 

Afloramentos Posse Grande 3,28 
 

Gruta do Brega 9,78 

4 Gruta do Brega 3,22 
 

Afloramentos Posse Grande 2,81 
 

Gruta do Tio Rafa 2,64 
 

Gruta do Brega 3,13 
 

Cálice 9,70 

5 Afloramentos Posse Grande 3,20 
 

Torre Basculada 2,77 
 

Afloramentos Posse Grande 2,63 
 

Lagoa do Retiro 3,09 
 

Lagoa dos Martins 9,43 

6 Gruta do Aspargo 3,14 
 

Gruta da Cazanga 2,72 
 

Lagoa dos Martins 2,61 
 

Lagoa dos Martins 3,08 
 

Gruta do Santuário 9,38 

7 Gruta do Mastodonte 3,06 
 

Toca da igrejinha 2,72 
 

Toca da igrejinha 2,60 
 

Vale Seco 3,04 
 

Gruta da Cazanga 9,27 

8 Gruta da Cazanga 2,96 
 

Gruta do Brega 2,71 
 

Gruta do Brega 2,59 
 

Gruta da Cazanga 3,02 
 

Vale Seco 9,23 

9 Lagoa dos Martins 2,94 
 

Cálice 2,70 
 

Torre Basculada 2,53 
 

Gruta do Mastodonte 3,01 
 

Gruta do Tio Rafa 9,13 

10 Lagoa do Retiro 2,90 
 

Gruta do Tio Rafa 2,67 
 

Gruta do Sumidouro (N064) 2,52 
 

Gruta do Tio Rafa 3,01 
 

Gruta Ponte de Pedra 9,12 

11 Gruta João Lemos 2,82 
 

Gruta Ponte de Pedra 2,66 
 

Gruta João Lemos 2,52 
 

Gruta do Santuário 2,99 
 

Lagoa do Retiro 9,02 

12 Gruta do Tio Rafa 2,82 
 

Gruta X001 2,65 
 

Gruta Paranoá 2,50 
 

Gruta X001 2,97 
 

Gruta do Mastodonte 8,93 

13 Gruta dos Óculos 2,78 
 

Lagoa do Retiro 2,63 
 

Gruta Zé da Fazenda 2,49 
 

Gruta Ponte de Pedra 2,92 
 

Gruta X001 8,83 

14 Loca da Mureta 2,78 
 

Gruta Paranoá 2,62 
 

Gruta da Cazanga 2,48 
 

Loca da Mureta 2,91 
 

Gruta João Lemos 8,80 

15 Gruta Ponte de Pedra 2,78 
 

Gruta Zé da Fazenda 2,55 
 

Gruta X001 2,47 
 

Gruta João Lemos 2,90 
 

Gruta do Aspargo 8,72 

16 Vale Seco 2,74 
 

Gruta do Sumidouro (N064) 2,52 
 

Gruta do Santuário 2,47 
 

Gruta do Aspargo 2,88 
 

Gruta do Sumidouro (N064) 8,70 

17 Gruta X001 2,74 
 

Toca do Índio II 2,51 
 

Cálice 2,46 
 

Gruta do Sumidouro (N064) 2,83 
 

Torre Basculada 8,68 

18 Gruta do Sumidouro (N064) 2,74 
 

Sumidouro do Tamboril 2,50 
 

Toca do Índio II 2,45 
 

Gruta dos Óculos 2,78 
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Gruta Paranoá 8,23 

19 Sumidouro do Tamboril 2,56 
 

Gruta Sorvetão 2,43 
 

Lagoa do Retiro 2,39 
 

Sumidouro do Tamboril 2,78 
 

Sumidouro do Tamboril 8,23 

20 Torre Basculada 2,56 
 

Gruta João Lemos 2,40 
 

Gruta do Mastodonte 2,34 
 

Torre Basculada 2,75 
 

Loca da Mureta 8,22 

21 Gruta Paranoá 2,38 
 

Gruta do Zezinho Beraldo 2,36 
 

Gruta Sorvetão 2,31 
 

Gruta do Zezinho Beraldo 2,59 
 

Toca do Índio II 8,07 

22 Gruta do Zezinho Beraldo 2,36 
 

Gruta do Santuário 2,35 
 

Gruta do Zezinho Beraldo 2,27 
 

Gruta Paranoá 2,55 
 

Gruta Zé da Fazenda 7,90 

23 Toca do Índio II 2,36 
 

Gruta U274 2,31 
 

Gruta do Aspargo 2,27 
 

Toca do Índio II 2,45 
 

Toca da igrejinha 7,87 

24 Gruta Sorvetão 2,34 
 

Loca da Mureta 2,27 
 

Uvalas 2,26 
 

Gruta Sorvetão 2,45 
 

Gruta Sorvetão 7,85 

25 Gruta Mandengo 2,34 
 

Gruta da Ninfeta 2,25 
 

Sumidouro do Tamboril 2,26 
 

Gruta Zé da Fazenda 2,43 
 

Gruta dos Óculos 7,84 

26 Loca do Retiro 2,26 
 

Gruta do Mastodonte 2,25 
 

Gruta da Ninfeta 2,25 
 

Gruta Mandengo 2,38 
 

Gruta do Zezinho Beraldo 7,79 

27 Gruta da Ninfeta 2,22 
 

Gruta Mandengo 2,25 
 

Gruta Mandengo 2,25 
 

Loca do Retiro 2,35 
 

Gruta Mandengo 7,65 

28 Gruta do Rala Coco 2,22 
 

Gruta do Rala Coco 2,22 
 

Gruta U274 2,25 
 

Gruta da Casca Fina 2,32 
 

Gruta U274 7,50 

29 Gruta Zé da Fazenda 2,22 
 

Gruta da Casca Fina 2,20 
 

Gruta da Casca Fina 2,20 
 

Toca da igrejinha 2,30 
 

Gruta da Ninfeta 7,45 

30 Gruta Teto Baixo (Q135) 2,22 
 

Uvalas 2,20 
 

Loca do Retiro 2,17 
 

Gruta U274 2,30 
 

Loca do Retiro 7,38 

31 Gruta U274 2,22 
 

Loca do Retiro 2,17 
 

Gruta Duca 2,17 
 

Gruta da Ninfeta 2,28 
 

Gruta da Casca Fina 7,33 

32 Gruta da Casca Fina 2,20 
 

Gruta Duca 2,17 
 

Gruta do Rala Coco 2,13 
 

Gruta Duca 2,25 
 

Gruta do Rala Coco 7,33 

33 Uvalas 2,14 
 

Gruta Teto Baixo (Q135) 2,01 
 

Gruta Teto Baixo (Q135) 2,10 
 

Gruta do Rala Coco 2,24 
 

Uvalas 7,28 

34 Gruta Duca 2,14 
 

Gruta do Aspargo 1,91 
 

Gruta dos Óculos 2,03 
 

Uvalas 2,23 
 

Gruta Duca 7,18 

35 Toca da igrejinha 2,06 
 

Gruta dos Óculos 1,82 
 

Loca da Mureta 2,03 
 

Gruta Teto Baixo (Q135) 2,18 
 

Gruta Teto Baixo (Q135) 7,13 

 
Média 2,64 

 
Média 2,46 

 
Média 2,41 

 
Média 2,73 

  
Média 8,45 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir de Pereira (2010) e Brilha (2016). 
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Os parâmetros analisados para a avaliação qualitativa dos sítios inventariados foram 

agrupados em categorias de valores, destacando os aspectos relacionados aos objetivos da 

quantificação. A metodologia utilizada considerou os trabalhos propostos por Lima (2008), 

Pereira (2010) e Brilha (2016). 

A primeira categoria analisada foi o Valor de Uso Científico (VUC). Nesta categoria 

dezoito (18) sítios apresentaram pontuação acima da média. Estes sítios apresentam destacada 

relevância científica, são representativos, raros, tem uma alta diversidade de interesses 

associada e estão íntegros. Dois sítios considerados relevantes durante a etapa de coleta de 

dados não alcançaram pontuação suficiente para serem considerados com valor nesta 

categoria, são eles: Sumidouro do córrego Tamboril e a Gruta Paranoá. O Sumidouro do 

córrego do Tamboril não alcançou a média porque o sítio não tem qualquer referência em 

estudos científicos, a feição cárstica não é rara e tem poucos tipos de interesse associados. A 

Gruta Paranoá provavelmente tem padrões espeleométricos de destaque. A Gruta foi 

topografada pelo Grupo Guano Espeleo. Contudo, o grupo não tem o registro da topografia. 

Além disso, a gruta encontra-se dentro de área industrial, sendo que seu acesso só é possível 

mediante liberação do proprietário do empreendimento. Foi possível notar impactos advindos 

da proximidade com a atividade industrial na cavidade, como pichações e poeira. Atualmente 

a empresa delimitou fisicamente uma área no entorno da caverna e a vegetação nativa 

encontra-se em estágio secundário de regeneração. A melhora no ambiente devido a esta 

prática é visível. 

A segunda categoria analisada foi o Valor de Uso Educacional (VUE). Nesta categoria 

dezoito (18) sítios apresentaram valores acima da média. Estes sítios apresentaram destacada 

relevância didática, além de apresentarem baixa vulnerabilidade à visitação, acessibilidade, 

pouca ou nenhuma restrição de acesso, logística facilitada, singularidade e associação com 

outros valores. Outros dois (02) sítios apresentam relevância didática, mas não alcançaram a 

pontuação necessária para serem considerados com valor nesta categoria, são eles: a Gruta 

João Lemos e a Loca da Mureta. A Gruta do João Lemos, apesar de ser bastante didática, 

apresenta dificuldades de progressão em seu interior, o que teve por consequência a limitação 

de visitação para estudantes do ensino médio. Já a Loca da Mureta é o contrário. A cavidade 

não apresenta dificuldades de progressão e, apesar de ser uma caverna, é um sítio de área 

devido a presença de elementos exocársticos relevantes em seu entorno, mas a sua 

acessibilidade é moderada, sendo necessário um longo trecho de caminhada a pé para a sua 

visitação.  

A terceira categoria analisada foi o Valor de Uso Turístico (VUT). Também dezoito 
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(18) sítios obtiveram pontuação acima da média nesta categoria. Os sítios classificados 

reúnem atributos que conferem potencial de utilização turística como beleza cênica, 

acessibilidade, potencial interpretativo, logística facilitada e singularidade. Dois (02) sítios 

com potencial de utilização turística não obtiveram pontuação suficiente para serem 

considerados com valor nesta categoria: Grutas do Zezinho Beraldo e Lagoa do Retiro. A 

Lagoa do Retiro localiza-se na mesma propriedade da Gruta X001, que foi pontuada nesta 

categoria. Contudo, por não ser uma feição cárstica singular, a lagoa não conseguiu a 

pontuação necessária. Importante ressaltar que a propriedade já possui infraestrutura de 

lanchonete e restaurante suficiente para receber turistas e estudantes. A Gruta do Zezinho 

Beraldo é bastante volumosa e apresenta beleza cênica considerável. Contudo, a localidade 

não apresenta cobertura de telefonia celular e fica a mais de 15 km de distância dos serviços 

de emergência. Além disso, as condições socioeconômicas do núcleo urbano mais próximo 

são inferiores às da média dos núcleos urbanos da área de pesquisa. 

O Valor de Conservação (VC) também foi quantificado. Este valor indica as regiões 

onde as ações de geoconservação devem ser priorizadas. Vinte (20) sítios foram classificados 

nesta categoria. Os parâmetros que conferiram este valor aos sítios foram os que apresentaram 

maior vulnerabilidade ou não estão localizados em unidades de conservação constituídas. O 

Cânion do rio São Francisco alcançou a marca do primeiro lugar não só nesta categoria, mas 

também em todas as outras analisadas. Mesmo assim, a região sequer é protegida por uma 

unidade de conservação, mesmo que não implementada. Existem esforços do grupo de 

espeleologia local, o Espeleogrupo Pains (EPA) de estabelecer uma unidade de conservação 

na região. Contudo as ações ainda estão em fase de planejamento. 

Cada sítio teve seu Risco de Degradação (RD) avaliado independentemente (Figura 

136). Esta categoria de avaliação é importante para a quantificação dos impactos potenciais a 

que o sítio estará exposto e a viabilidade da sua utilização. Um sítio com alto valor de uso e 

com alto risco de degradação deve ser utilizado somente mediante a aplicação medidas de 

controle efetivas.  

Nenhum dos sítios apresentou alto Risco de Degradação (RD). A maioria foi 

classificada como tendo risco moderado e onze (11) sítios apresentaram baixo RD. Os sítios 

com maior RD foram as Grutas Brega e Santuário, que já recebem visitação turística sem o 

planejamento adequado, e o Cânion do Rio São Francisco. Os sítios com menor RD foram a 

Loca da Mureta e a Gruta dos Óculos, devido à dificuldade de acessibilidade destes locais. 
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Figura 136 – Risco de degradação dos sítios analisados. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os sítios foram hierarquizados em uma categoria de Relevância (R). Esta 

categorização levou em consideração o potencial de uso científico dos sítios (que recebeu um 

peso maior), além dos potenciais de uso educacional e turístico e de seu risco de degradação. 

Um (01) geossítios alcançou relevância internacional: Cânion do rio São Francisco. Além 

destes, outros quinze (16) sítios tiveram pontuação suficiente para serem categorizados com 

relevância nacional. Entre eles estão as Grutas Brega e Santuário, o Vale Seco de Corumbá e 

a Gruta do Mastodonte, onde fósseis da espécie de mastodonte Haplomastodon waringi foram 

encontrados. 

Ao final da quantificação, onze (11) sítios foram classificados como geossítios. Estes 

sítios tiveram os valores de uso científico, educacional, turístico e de conservação acima da 

média e relevância nacional. Destaque para o Cânion do Rio São Francisco que alcançou 

relevância internacional. 

Peso Total Risco de Degração 

< 2 Baixo 

2,1 - 3 Moderado 

3,1 - 4 Alto 
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5 ESTRATÉGIAS PARA A VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

GEOMORFOLÓGICO DA UNIDADE ESPELEOLÓGICA ARCOS-PAINS 

 

A diversidade da natureza, que inclui elementos bióticos e abióticos, é a chave para a 

sustentabilidade da sociedade humana. De fato, nossa sociedade humana moderna se beneficia 

muito de viver em um planeta geodiverso, mas essa confiança não se reflete na compreensão 

pública ou na política pública. Por exemplo, sem a geodiversidade, haveria muito pouca 

biodiversidade.  

Há uma contradição particular em que a abordagem do capital natural geralmente 

inclui a geologia, ao passo que o conceito de serviços ecossistêmicos não inclui. Este fato 

compromete a obtenção de resultados efetivos e ignora o conhecimento científico que 

demonstra a estreita inter-relação entre processos naturais bióticos e abióticos. Qualquer 

perturbação em um desses processos pode causar efeitos em outros, independentemente de 

sua natureza biótica ou abiótica. 

 

5.1. A importância da valorização e divulgação do Patrimônio Geológico da Região 

Cárstica Arcos-Pains 

 

A partir dos levantamentos de campo e das análises realizadas durante a elaboração 

desta tese, serão apresentados a seguir as estratégias propostas para a geoconservação, 

valorização e divulgação da Região Cárstica Arcos-Pains. É importante enfatizar que as 

propostas aqui apresentadas não se encerram com este trabalho. As ações a serem 

implementadas são apenas o primeiro passo em busca da implantação dos preceitos da 

geoconservação da região. Diante da escassez de publicações científicas que pudessem ser 

consultadas para nortear este trabalho, a escolha dos geossítios foi fundamentada 

principalmente no conhecimento de campo da pesquisadora, no apoio do Espeleogrupo Pains 

(EPA), nos registros encontrados nos bancos de dados espeleológicos do Centro Nacional de 

Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV) e do Cadastro Nacional de Cavernas (CNC), 

além do relatório publicado pela Sociedade Excursionista e Espeleológica (SEE) em 2012, 

intitulado Projeto Arcos Pains Espeleologia (PROAPE). Com o avanço da implementação das 

ações aqui propostas, novos geossítios podem ser estabelecidos, sendo necessário atualizar a 

quantificação aqui realizada e a hierarquização dos geossítios. 
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5.1.1. Valor de Uso Científico (VUC)  

 

O Cânion do rio São Francisco é um geossítio de destaque entre os pontos 

inventariados. O cânion foi esculpido na rocha às margens do rio São Francisco e apresenta 

altura de aproximadamente 80 metros em alguns pontos. Para Santos (2002), a evolução 

cronológica deste fluviocarste pode ter acontecido durante o Eoceno, quando a região estava 

aplainada. O princípio do processo de carstificação gerou dolinas possivelmente controladas 

por falhas passivas N50W a N70W. Com o soerguimento do alto estrutural de Bom 

Despacho, fraturas N-S foram abertas e aproveitadas para a formação da primeira geração de 

cavernas da província. Em consequência da ativação do carste, formam-se os grabens de 

Arcos (N30W) e Doresópolis (N40W). Com isto, o nível de base local é rebaixado, 

favorecendo a gênese do cânion. 

A feição cárstica conhecida localmente como “Cálice” pode ser caracterizada como 

uma torre isolada que surge em meio a uma grande planície cárstica. Possui vertente abrupta e 

altura estimada em 10 metros. Apresenta lapiezamento horizontal com a formação de 

pequenos canalículos na base da fácie mais íngreme. Em seu entorno podem ser observados 

os blocos que se abateram durante a evolução do relevo local. Esta feição pode ter sido 

formada enquanto a rocha encontrava-se encoberta e é uma feição única na região. 

De acordo com a base de dados do CECAV (2018), a região conta com o registro de 

2.431 cavidades naturais subterrâneas. A descoberta do mastodonte Haplomastodon waringi 

na Loca do Angá ou Gruta do Mastodonte, Pains (MG), põe em destaque a importância das 

cavernas na compreensão da evolução e da extinção das espécies. As cavernas da região estão 

diretamente ligadas à circulação da água e gênese do relevo cárstico. Bons exemplos são o 

sumidouro do córrego do Tamboril e o rio subterrâneo da Gruta do Éden, além de várias 

surgências que alimentam o nível de base local: o rio São Miguel e o ribeirão dos Patos 

(CPRM, 2008). 

O relevo cárstico da região tem sido alvo de estudo desde a década de 50. A Sociedade 

Excursionista e Espeleológica (SEE/UFOP) apoia trabalhos de levantamento das cavernas da 

região desde a década de 70 quando Lima (1970) mapeou a Gruta da Cazanga em Arcos 

(MG). Depois surgiram outros grupos de espeleologia, tais como o ESPAM (Espeleogrupo 

Aníbal Matos), o GBPE (Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas), o NAE (Núcleo de 

Atividades Espeleológicas) e o GAPE (Grupo Agstaer de Pesquisas Espeleológicas), que 

também apresentam histórico de atuação na região (CPRM, 2008). 
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A Gruta da Cazanga tem acesso fácil, por estrada ao lado de pasto. A cavidade 

apresenta estado de conservação ruim devido a sua exploração prolongada, com grande 

visitação. Já foi palco de peregrinações religiosas, fato comprovado pela presença de imagens 

de santos localizadas mais ao fim do conduto principal. Próximo a essas imagens também é 

possível observar vestígios de velas, assim como ao longo de toda a cavidade. Outros pontos 

que chamam a atenção são as marcas de escavação, soterramento de alguns condutos e muitos 

espeleotemas quebrados, também explicados por muito tempo de uso (extrativista, religioso e 

turístico). Há um grande conduto cuja conexão com o restante do conduto principal encontra-

se praticamente obstruída, sendo a parte mais externa, usada como abrigo para animais como 

vacas e cavalos. Há muito lixo, troncos, galhos e vestígios de fogueiras espalhados por toda a 

caverna. Localizando-se predominantemente próximo a entrada, que possui lixeiras de coleta 

seletiva, também foi observado um número exagerado de grafites históricos. Observa-se duas 

placas comemorativas, sendo que uma delas evidencia a visita de Eschwege. Existem dúvidas 

sobre a visita do barão nesta cavidade, pois existem relatos da visita deste pesquisador na 

Loca Grande, também localizada em Arcos (MG). 

As Grutas Brega e Santuário são muito relevantes para a região. Possuem acesso fácil, 

através de estrada interna de propriedade particular. As cavernas encontram-se em bom estado 

de conservação. A Gruta do Brega possui entrada principal com 2 m de altura, em formato 

ogival, e localiza-se em média vertente. Seu desenvolvimento linear foi medido em 670 m. A 

Gruta Santuário localiza-se na base do maciço, possui entrada medindo 2,5 m de altura, em 

formato triangular horizontal. Seu desenvolvimento linear medido é de 400 m (SEE, 2012). 

As duas cavidades são próximas e muito conhecidas. O pesquisador Rodrigo Lopes Ferreira, 

da UFLA, vem realizando pesquisas sobre o ecossistema cavernícola destas cavidades há 

anos.  

A Gruta do Éden, descoberta em 1988 por espeleólogos do Grupo Agster de Pesquisas 

Espeleológicas, é a maior cavidade registrada na Região Cárstica Arcos-Pains e se destaca 

entre as demais cavidades cadastradas na região não só por suas dimensões, mas também pela 

sua importância bioespeleológica (existem registros de espécies troglóbias raras em seu 

interior). Além disso, possui espeleotemas raros e significativo volume de água perene que 

circula em seu interior. A gruta tem 3 níveis de desenvolvimento, sendo um superior, 

totalmente seco e superior, um intermediário, representado pelo curso d’água, e um terceiro 

completamente submerso. Possui, até o momento, cerca de 3.500 m de projeção horizontal, 

considerando a topografia realizada por mergulhadores nos condutos alagados. É uma das 10 

maiores cavernas do estado de Minas Gerais (SBE, 2018). A caverna se localiza em área de 
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mineração e, portanto, encontra-se impactada. Durante as atividades de exploração da frente 

de lavra, uma de suas galerias foi aberta, produzindo uma entrada artificial. Além disso, a 

estrada que dá acesso ao município de Pimenta (MG) foi construída sobre o conduto principal 

desta cavidade e a expansão do bairro Alvorada, município de Pains (MG), ocorre em direção 

à área de recarga da caverna. No momento encontra-se em processo de tramitação na 

Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SUPRAM) 

uma proposta para a criação do Monumento Natural da Gruta do Éden, com o objetivo de 

proteção deste geossítio. Além disso, existem esforços do Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Cavernas (CECAV) para o levantamento de dados técnicos confiáveis a 

respeito da caverna e de seu entorno. A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) também 

tem subsidiado pesquisas na região. Próximo a esta cavidade estão localizadas as Grutas 

Coqueiros. A mais relevante é a Gruta Coqueiro III que apresenta entrada principal medindo 

2,5 m em formato irregular e desenvolvimento linear estimado em 180 m. Em seu interior 

podem ser observados espeleotemas únicos em toda a região cárstica, caracterizados por 

agulhas de gipsita e flores de aragonita. A Gruta do Éden e a Gruta Coqueiro III não tem 

acesso permitido devido às implicações durante o processo de licenciamento de um 

empreendimento minerário. Sua utilização só pode ser feita mediante autorização especial, 

motivo pelo qual estes pontos não foram inventariados nesta pesquisa. 

O acervo arqueológico da Região Cárstica Arcos-Pains ocorre tanto a céu aberto como 

em abrigos sob rocha. Em toda a região existem evidências de um vasto acervo arqueológico 

que inclui desde urnas funerárias a ferramentas e utensílios pré-históricos tais como 

machados, pilões, batedores de pedra polida e vasilhames de cerâmica. Além disso, pinturas e 

inscrições rupestres são identificadas (CPRM, 2008). A maioria do material arqueológico da 

província, em especial aqueles do rio Santo Antônio, é considerado como parte das 

ferramentas de caçadores e guardadores, indicando ocupações de aproximadamente 2.500 

anos antes do presente até períodos próximos à época das primeiras frentes de colonização 

(KOOLE et al., 2001). Parte deste acervo está à disposição para visita pública no Museu do 

Carste do Alto São Francisco, que é mantido pela Prefeitura Municipal de Pains. Contudo, 

Posse Grande é o sítio que mais chama a atenção tanto por sua beleza cênica como pelo 

conjunto de pinturas rupestres.  

Existem muitas outras regiões com potencial para o desenvolvimento de pesquisas na 

região, como a utilização de traçadores para o estabelecimento das conexões subterrâneas, o 

entendimento da dinâmica do vale seco identificado na região de Corumbá ou os scallops de 

tamanhos diferenciados na região do Córrego do Cavalo, que indicam uma variação do 
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gradiente hidráulico do córrego do Barreado ao longo dos anos. 

É preciso o investimento em pesquisas para a melhor compreensão da dinâmica do 

carste para que as estratégias de preservação sejam efetivas. Atividades antrópicas como o 

licenciamento de atividades minerárias e industriais, supressão da vegetação nativa para a 

instalação de pastagens ou agricultura, expansão urbana e turismo desordenado tem sido uma 

ameaça às cavernas e outros componentes do carste regional. 

5.1.2. Valor de Uso Educacional (VUE) 

 

O Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco foi inaugurado em 2010 e 

reúne vestígios arqueológicos encontrados em oito municípios da região: Pains, Arcos, 

Formiga, Córrego Fundo, Pimenta, Piumhi, Doresópolis e Iguatama. O museu fica em um 

casarão do século XIX, que foi restaurado e adaptado para receber o acervo. Aberto de quarta 

a domingo, recebe os visitantes e pesquisadores interessados em melhor compreender a 

ocupação pré-histórica na região. 

O Centro de Educação Ambiental e Núcleo Museológico Estação Corumbá é um 

centro de pesquisa e museologia destinado à preservação ambiental da região. É resultado de 

uma parceria entre a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e o Instituto Estadual de 

Florestas de Minas Gerais (IEF). O centro foi idealizado para receber pesquisadores, 

educadores, estudantes e visitantes. Possui auditório, sala de multimeios, escritório, cantina, 

sanitários e área de reserva técnica (CPRM, 2008). Está fechado desde 2007 devido a um 

desmoronamento de rocha, razão pela qual não entrou no inventariamento desta pesquisa. 

Estes locais não são sítios de interesse geológico, mas sim locais relevantes para a divulgação 

do Patrimônio Geomorfológico da região. 

A região conta ainda com uma diversidade de cavernas com relevância didática. A 

Gruta do Tio Rafa localiza-se no Planalto Cárstico Oeste do São Miguel e possui acesso fácil, 

através de trilha em meio a pastagem. Sua entrada tem aproximadamente 10 m de altura em 

formato retangular. A caverna é de muito fácil progressão e muito ornamentada com 

espeleotemas comuns em contexto local. Seu desenvolvimento linear foi estimado em 450 m. 

Esta cavidade não foi descrita ou topografada por nenhum grupo de espeleologia. É um 

excelente local para a realização de aulas práticas para a formação de espeleólogos. Outra 

caverna importante para fins didáticos é a Gruta do Paranoá. A caverna localiza-se próximo 

do centro urbano do município de Pains e encontra-se atualmente em bom estado de 

conservação. Sua entrada principal tem aproximadamente 5 m de altura e seu 
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desenvolvimento linear foi estimado em 500 m. A caverna é muito ornamentada e de fácil 

progressão, sendo recomendada a sua visitação para alunos de todos os níveis educacionais. 

Próximo à região de Corumbá é possível observar o vale seco de um dos afluentes do 

córrego Santo Antônio. O vale é visível da estrada municipal que conecta os municípios de 

Arcos e Pains e é bastante didático. 

Outro geossítio importante para uso didático é a Lagoa dos Martins. Localizada 

exatamente na divisa entre os municípios de Doresópolis e Piumhi, a lagoa provavelmente é 

uma das nascentes do córrego do Barreado, importante afluente da margem esquerda do 

ribeirão dos Patos, nível de base local da Região Cárstica Arcos Pains. 

5.1.3. Valor de Uso Turístico (VUT)  

 

O Cânion do rio São Francisco também apresenta Valor de Uso Turístico. Com 

aproximadamente 2.700 km de extensão, o rio São Francisco é um dos maiores e mais 

importantes rios brasileiros e atravessa cinco estados, incluindo o Distrito Federal 

(CORDEIRO; SOUZA, 2015). Além da sua considerável capacidade hídrica, foram 

identificadas na região diversas espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção. A partir da 

comunidade de São Lourenço é possível fazer um passeio de barco até a confluência com o 

rio Samburá. Ao longo do cânion é possível observar diversas feições fluviocársticas, além de 

cavernas volumosas. Existem esforços do grupo de espeleologia local, o Espeleogrupo Pains 

(EPA) para a criação de uma unidade de conservação para a preservação desta região. 

Não existem cavernas com potencial para serem utilizadas no turismo de massa na 

região, mas existem cavernas que podem ser usadas para um turismo moderado, como as 

Grutas do Brega, do Santuário, da Cazanga e do Zezinho Beraldo. Estas cavernas já são 

visitadas, no entanto, não existem planos de manejo para seu uso turístico. 

O uso da terra, aliado à má gestão do patrimônio geomorfológico, tem causado 

impactos ambientais significativos no carste regional. É extremamente importante investir no 

manejo desta área antes que a degradação atinja níveis irreparáveis. O plano de gestão deve 

abordar a compreensão de todo o sistema cárstico, incluindo o diagnóstico de flora e fauna 

regional e o envolvimento das comunidades locais para que os objetivos de conservação 

propostos possam ser alcançados. O plano também deve abranger o estabelecimento e a 

manutenção adequada das áreas protegidas, a implementação de corredores ecológicos, a 

educação ambiental e as alternativas de promoção para o desenvolvimento sustentável. 
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5.1.4. Risco de Degradação (RD) 

 

A Região Cárstica Arcos-Pains é um importante polo industrial de calcário. Os 

municípios detêm quase 30% da reserva medida de calcário no Estado de Minas Gerais, 

contribuindo de maneira significativa na produção nacional de cimento. O polo industrial é 

constituído por mineradoras de pequeno, médio e grande porte e destaca-se na produção de 

cal, calcário agrícola e químico (carbonato de cálcio precipitado). As jazidas estão próximas 

do mercado consumidor e o calcário tem poucas impurezas. A extração de bens minerais para 

construção civil é restrita na região. Destacam-se a extração de diversos tipos de argila para 

produção de materiais cerâmicos nos municípios de Piumhi e Arcos. (CPRM, 2008). 

De acordo com o Sistema Integrado de Meio Ambiente (SIAM, 2018), até o momento 

existem 150 processos de licenciamento em avaliação e aproximadamente 250 aguardam 

informações complementares para a continuidade do processo de licenciamento ambiental. 

Isto significa que toda a região cárstica encontra-se em alguma fase de licenciamento (Figura 

137).  

O calcário calcítico da região é utilizado na siderurgia, na indústria do cimento, na 

fabricação de ração animal, de produtos farmacêuticos e veterinários, tintas, borracha, PVC, 

cerâmica e plásticos. Destaca-se a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Lafarge do 

Brasil, que atualmente opera em nome de um grupo irlandês denominado CRH. O calcário 

dolomítico também é usado na produção de ração animal, cerâmica, tintas, vernizes, 

perfumaria, incluindo sabões e velas, produtos farmacêuticos e veterinários, bem como na 

agricultura (CPRM, 2008). 

O Planalto Cárstico do Leste São Miguel é a região mais ativa economicamente. Esta 

região se destaca com o maior número de cavidades conhecidas, os mais extensos 

afloramentos calcários e um grande número de feições cársticas relevantes. Além disso, esta é 

a área de recarga do rio São Miguel. Mesmo com a grande importância ambiental, nesta 

região estão localizadas a maioria das empresas de calcário devido ao valor econômico e a 

qualidade deste bem mineral. Por isso, é a área mais ameaçada, mas também, a mais estudada 

considerando as pesquisas ambientais realizadas durante o processo de licenciamento mineral. 

Mesmo com tantos estudos, a agência responsável pela análise dos processos de 

licenciamento não tem acesso a um banco de dados capaz de apoiar a decisão estratégica. A 

informação registrada no banco de dados oficial se resume às coordenadas das cavernas 

(Figura 137).  
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Figura 137 – Requerimentos minerários no DNPM e fase de licenciamento. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A mineração não é o único risco de degradação do patrimônio geológico da Região 

Cárstica Arcos Pains. De acordo com dados levantados durante a elaboração desta pesquisa, o 

maior impacto observado nos geossítios foi a pichação. Este impacto é decorrente da falta de 

educação ambiental da população e expressa a urgente necessidade de implantação dos 

preceitos da geoconservação na região (Figura 138). 

Outro impacto observado foi o desmatamento de regiões sensíveis para o 

desenvolvimento da agricultura e a utilização das entradas das cavernas para o abrigo do 

gado. O segundo degrada o ambiente cavernícola através do pisoteamento, que compacta o 

solo e dificulta a infiltração da água, além da contaminação do lençol por coliformes fecais. 

Este impacto foi observado na Gruta Duca e Toca da Igrejinha. A Toca da Igrejinha foi 

classificada com potencial de uso turístico acima da média. 
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Figura 138 – Tipos de impactos observados nos sítios analisados. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

5.1.5. Valor de Conservação (VC)  

 

A Região Cárstica Arcos-Pains tem um enorme potencial para o estabelecimento de 

geossítios. Como exemplos podem ser citados o Cânion do Rio São Francisco, as Grutas 

Santuário e Brega; as Lagoas do Retiro e Martins; o vale seco e os extensos afloramentos na 

região de Corumbá, e os registros rupestres identificados na região de Posse Grande. Em 

contraste, ainda é tímido o investimento em políticas públicas voltadas para a proteção deste 

patrimônio, uma vez que a região também sofre uma grande pressão antrópica por atividades 

de extração e beneficiamento de calcário, agricultura, crescimento urbano e turismo informal. 

Atualmente, existem apenas três áreas de conservação estabelecidas na região: 1) em 

Pains o Parque Natural Municipal de Dona Ziza, que também abriga o Museu Arqueológico 

do Carste do Alto São Francisco e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pains; e 2) a 

Estação Ecológica de Corumbá, localizada no município de Arcos e 3) Conjunto Paisagístico 

da Gruta da Cazanga, também localizada no município de Arcos. 

Está em tramitação o pleito para criar uma quarta unidade de conservação, o 

Monumento Natural da Gruta do Éden, com o objetivo de proteger a gruta homônima, uma 

das maiores cavernas brasileiras com 3.500 m de desenvolvimento. 
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Como resultado da grande geodiversidade identificada nesta região cárstica, a 

proposição de geossítios e roteiros turísticos torna-se uma ferramenta importante para 

identificar o patrimônio geológico, sendo estratégico para estimular o desenvolvimento da 

geoconservação. Toda a Região Cárstica Arcos-Pains tem um grande potencial para o 

desenvolvimento de atividades voltadas para o geoturismo, como já evidenciado ao longo 

desta tese. Contudo, é importante aprofundar as pesquisas para o conhecimento da dinâmica 

deste carste com o objetivo de equalizar a preservação da geodiversidade ao mesmo tempo 

que permite sua utilização para o benefício da sociedade. 

 

5.2. Propostas de valorização e divulgação dos geossítios da Região Cárstica Arcos-Pains 

 

As propostas de geoconservação podem abranger medidas complexas, que envolvem 

ações governamentais. Como exemplo podemos citar a criação de geoparques, que representa 

também uma estratégia mais ampla. No entanto, existem ações pontuais que podem ser 

empregadas em curto prazo, para a conservação, valorização e divulgação dos geossítios 

inventariados. Estas medidas tem o objetivo de conscientização e envolvimento dos agentes 

que deverão estar envolvidos na sensibilização da comunidade local quanto à geoconservação 

e a sua implementação deverá incrementar a atividade turística na região (PEREIRA, 2010). 

De acordo com os dados evidenciados nesta pesquisa, dos quarenta (35) sítios 

inventariados, apenas quatro (4) localizam-se em região com algum tipo de proteção 

ambiental, sendo um (1) em unidades de proteção categorizadas como monumento natural 

(Gruta da Cazanga) e três (3) em RPPNs (Gruta do Zezinho Beraldo e dos Óculos e Loca da 

Mureta). Contudo, localizar-se em uma unidade de conservação não significa necessariamente 

que o geossítio esteja preservado. Como exemplo, podemos citar as Grutas da Cazanga e do 

Zezinho Beraldo que foram consideradas com estado de conservação ruim devido à visitação 

turística sem controle ou orientação. 

É importante o desenvolvimento de ações voltadas para a educação ambiental da 

população e a sensibilização com relação à geoconservação. O envolvimento da comunidade 

com os geossítios possibilitara a garantia de preservação do patrimônio geológico para futuras 

gerações. 

Não é necessário proteger toda a geodiversidade do planeta, porque a sociedade 

precisa da utilização de recursos para a sua subsistência. Entretanto, é necessário quantificar e 

proteger os elementos mais relevantes (GRAY, 2004; ERHATIČ; ZORN, 2012). O 

investimento na criação de unidades de conservação que preservem minimamente os 
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geossítios considerados com relevância nacional e internacional é importante para garantir a 

preservação ambiental e turística da região, além de direcionar as ações de preservação para 

os locais considerados mais relevantes.  

A limitação de acesso a alguns geossítios também pode ser uma importante estratégia 

de geoconservação. A Gruta dos Aspargos, por exemplo, apresenta uma quantidade 

expressiva de espeleotemas excêntricos e frágeis. A visitação intensa pode danificá-los com a 

quebra ou até mesmo com o pisoteamento. Neste caso, sugere-se que a visitação seja realizada 

apenas por pequenos grupos que tenham interesse científico para a coleta de dados. 

Algumas cavernas, como as Grutas Brega e Santuário são muito relevantes para a 

região. Existe um projeto em tramitação na Plataforma Sementes do Ministério Público para 

obter recursos para a elaboração de um Plano de Manejo Espeleológico que visa a utilização 

turística correta deste patrimônio espeleológico. Este estudo pode ser importante para a 

definição da capacidade de carga das cavernas e a delimitação do percurso que deverá ser 

seguido durante a visitação.  

A Gruta do Zezinho Beraldo também possui atributos que conferem a ela potencial 

para utilização turística. Tal cavidade vem sofrendo impactos desde que foi descoberta. 

Atualmente, o turismo desordenado causa grande depredação nesta cavidade, que é um 

importante exemplo da espeleologia local. A promoção de atividades de educação ambiental 

na região do Córrego do Cavalo, distrito onde localiza-se a caverna, com o objetivo de 

sensibilizar a população local para a importância do patrimônio espeleológico é então de suma 

importância para garantir a preservação deste ambiente. As ações devem envolver a criação 

de cartilhas, a realização de oficinas, atividades de recolhimento de lixo e remoção das 

pichações e restauração dos espeleotemas quebrados, para envolver o maior número de 

participantes possível. Esta atividade deve ser desenvolvida em parceria com o Espeleogrupo 

Pains (EPA), grupo de espeleologia local. Todas as ações propostas devem ser planejadas 

previamente e devem ser realizadas de acordo com metodologias consagradas. Esta é uma 

iniciativa para a preservação deste Patrimônio Espeleológico e um passo pioneiro para a 

regulamentação da atividade turística nesta região cárstica. 

Outra ação importante para a preservação dos geossítios é a elaboração de cartazes e 

painéis interpretativos dos geossítios inventariados. Os painéis são ferramentas importantes 

para a fixação e o entendimento das informações obtidas no contato direto com a natureza, de 

forma espontânea e ao mesmo tempo atraente. Durante a elaboração do material deve-se 

buscar responder perguntas sobre a gênese do geossítios, tempo geológico de sua formação, 

atributos de destaque e tipo de utilização do recurso. É importante que seja prevista a 
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divulgação da informação em outra língua, como o inglês por exemplo, com o objetivo de 

alcançar um público internacional. A linguagem utilizada na elaboração dos textos também 

deve ser plural para que seja possível o entendimento das informações abordadas pelo público 

geral, o científico e o escolar. Importante também planejar a localização dos painéis. Sua 

localização estratégica pode ser relevante para o entendimento e fixação da temática 

abordada. A utilização de tecnologias modernas também pode ser um facilitador, a inclusão 

de QRCode nos painéis permitirá que a leitura seja feita posteriormente à visitação, 

facilitando a fixação dos temas aprendidos durante a visitação em campo. 

Sugere-se ainda a utilização do MAC como o centralizador das atividades 

geoturísticas da região. Sendo assim, sugere-se a instalação de um painel próximo a sua 

entrada com o objetivo de localizar os principais geossítios da Região Cárstica Arcos-Pains. 

Neste painel deverão ser evidenciadas informações simples sobre cada geossítio. Informações 

detalhadas sobre cada um dos geossítios podem estar contidas em um link no site das 

prefeituras municipais onde os geossítios se localizam. Caso não seja possível, o 

desenvolvimento de um site específico para a divulgação dos geossítios pode ser uma 

estratégia interessante. 

A seguir serão apresentadas algumas sugestões de painéis interpretativos que deverão 

ser instalados na região. Foi elaborado o painel principal, a ser instalado em local estratégico 

no MAC (Figura 139), e dois (02) painéis interpretativos como sugestão (Figura 140 e Figura 

141). Os demais painéis interpretativos devem ser elaborados à medida que pesquisas 

científicas forem sendo realizadas nos sítios e geossítios para que seja possível disponibilizar 

informações relevantes sobre estes ambientes. 
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Figura 139 - Painel interpretativo contendo informações básicas dos principais geossítios da Região Cárstica Arcos Pains. O painel deverá ser instalado em local 

estratégico no MAC. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 140 - Painel interpretativo da Gruta da Cazanga. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 141 - Painel interpretativo da Loca da Mureta e seu entorno. 
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5.3. Zoneamento e Gestão Ambiental da Região Cárstica Arcos-Pains 

 

As estratégias de valorização de divulgação propostas ao longo deste trabalho devem 

ser suficientes para o início da sensibilização das comunidades diretamente ligadas à Região 

Cárstica Arcos-Pains quanto à geoconservação. Para garantir a efetividade das ações 

propostas, o monitoramento é uma importante ferramenta de controle. 

O monitoramento também é uma estratégia de geoconservação do patrimônio 

geológico. Para que seja possível o acompanhamento da efetividade das ações de 

conservação, sugere-se um monitoramento fotográfico. 

A fotografia pode ser entendida como sendo um registro visual que proporciona 

documentação, entretenimento e educação e pode ter diversos objetivos: diversão, 

documentação histórica, registro científico, caracterização, evidenciar mudanças ao longo do 

tempo (positivas ou negativas), divulgação para fins turísticos ou educacionais, entre outros. 

O registro fotográfico é uma ferramenta importante para auxiliar nas decisões estratégicas 

sobre o correto manejo do ambiente monitorado (SONTAG, 2001; HILDRETH-WERKER, 

2006).  

Hildreth-Werker (2006) consideram que três categorias de inventário fotográfico 

podem suportar as decisões sobre o correto manejo do patrimônio geológico: 

• Foto-documentação: são os registros fotográficos de eventos, projetos, 

procedimentos, expedições, vestígios e de coleta de amostras; 

 

• Foto-inventário: é uma coleção de fotografias que valorizam os recursos e as feições 

de uma caverna ou sistema cárstico; 

 

• Foto-monitoramento: é fundamentado no estabelecimento de bases fixas que 

favorecem a repetição da mesma fotografia diversas vezes ao longo do tempo. Este 

tipo de registro proporciona a identificação dos impactos causados pela visitação, 

vandalismo, crescimento de espeleotemas ou a sua estagnação, variação do nível da 

água e outros impactos naturais ou antropogênicos. 

 

Desta forma, o princípio fundamental que norteou o estabelecimento dos critérios que 

deverão ser avaliados neste registro fotográfico para a gestão do Patrimônio Geológico 

relacionado ao carste e as cavernas foi a abordagem ecossistêmica. Tal abordagem estabelece 

que o fluxo necessário para a definição das regiões a serem monitoradas deve ser iniciado pela 

avaliação das áreas-problema, seguido pela identificação das soluções e proposição de 

medidas adequadas de conservação, uso sustentável e recuperação dos recursos da 

geodiversidade (BRASIL, 2009). 
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O monitoramento fotográfico deve ser realizado a partir da identificação das regiões a 

serem monitoradas, com definição do local em mapa topográfico e fixação de bases em 

campo. A fixação de bases permite a obtenção de imagens fotográficas padronizadas de todos 

os pontos estabelecidos para o monitoramento ao longo do tempo. As imagens devem ser 

inseridas em moldura de identificação e malha de quadrículas para possibilitar as 

comparações posteriores. O objetivo da apresentação dessas informações é possibilitar a 

localização em campo para futuras visitas e evidenciar se houveram alterações. 

A relação com o meio, a localização, inserção na paisagem, geologia, hidrologia, 

morfologia e depósitos sedimentares permitirão uma avaliação da dimensão da questão em 

análise.  

A descrição das fotos e as observações devem ser anotadas em planilhas de campo 

específicas. Todas as fotografias devem ter escala adequada para que seja possível 

dimensionar a evolução do item monitorado. Sugere-se que este monitoramento tenha 

periodicidade anual. 

Dentre as estratégias de geoconservação propostas por Gray (2004), destaca-se a 

sugestão de práticas como restrição de acesso, educação ambiental, políticas públicas e 

alteração nos regimes de propriedade dos locais de interesse geológico. Pereira (2010) sugeriu 

ações de planejamento territorial, como também ações educativas e pontuais, que foram 

replicadas neste trabalho. Na Tabela 4 está apresentado um plano básico de geoconservação 

para os geossítios classificados neste trabalho. Com certeza todos os sítios de interesse 

geológico categorizados neste trabalho são relevantes, mas o plano de geoconservação deve 

partir de um ponto inicial. Com o monitoramento da implantação das atividades aqui 

propostas será possível ajustar a estratégia para que ela seja mais efetiva e incluir novos sítios 

no plano de conservação. 
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Tabela 4 - Plano de Geoconservação: diretrizes para conservação dos geossítios, 

classificados. 
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Cânion do rio São Francisco                       

Afloramentos Posse Grande                       

Gruta do Brega                       

Cálice            

Lagoa dos Martins                       

Gruta da Cazanga                       

Vale Seco            

Gruta do Tio Rafa                       

Lagoa do Retiro                       

Gruta Ponte de Pedra                       

Gruta X001                       

Gruta do Sumidouro (N064)                       
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A criação de unidades de conservação pode ser considerada uma importante 

ferramenta para a gestão territorial. No plano de geoconservação foi proposto a criação de três 

(3) unidades de conservação. A prioridade é a proteção do Cânion do rio São Francisco. 

Existe um movimento do Espeleogrupo Pains em criar o Monumento Natural São Francisco 

do Carste Mineiro abrangendo toda a região do cânion até a sua confluência com o rio 

Samburá. Contudo, para que esta unidade de conservação seja efetivada é preciso o 

envolvimento do setor governamental. 

A região de Posse Grande, onde localizam-se os afloramentos com os registros 

rupestres mais relevantes de toda a região cárstica também merece prioridade de ações de 

conservação. Já podem ser observados desplacamentos naturais que podem danificar os 

registros. Existem técnicas consagradas para retardar o desplacamento e, assim, garantir a 

preservação dos registros. A promoção de atividades como a transcrição das pinturas e 

reprodução em painéis também pode ser efetiva para a divulgação deste patrimônio e 

promover a sua conservação. 
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A última unidade de conservação proposta deve ser criada para a proteção de cavernas 

importantes na região: Grutas Brega e Santuário. As Grutas Brega e Santuário já vêm 

sofrendo com a visitação turística desordenada. A elaboração de um plano de manejo, além da 

criação da unidade de conservação é necessário para garantir a preservação e utilização 

adequada deste patrimônio. Está em tramitação na Plataforma Semente, do Ministério Público 

de Minas Gerais, um projeto para a criação de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural 

envolvendo a proteção das cavidades e para a elaboração do Plano de Manejo Espeleológico. 

O projeto já passou pela triagem e foi aprovado na primeira análise. No momento aguarda a 

segunda avaliação para ser iniciado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na Região Cárstica Arcos-Pains, as atividades humanas podem impor profundas 

modificações na paisagem, especialmente por causa da mineração, visto que ali encontram-se 

instaladas diversas empresas de extração de calcário, além de indústrias cimenteiras e de 

produção de cal. Tal uso do solo, aliado à precária gestão do Patrimônio Geomorfológico 

relacionado ao carste e às cavernas, vem ocasionado impactos ambientais significativos no 

carste regional. Dessa forma, ter como base os estudos da geodiversidade faz-se 

extremamente necessário, pois a sensibilidade dos aquíferos cársticos à poluição é muito alta. 

O carste desta região é um expressivo exemplo do carste intertropical brasileiro, por 

suas características geológicas, geomorfológicas, hidrológicas e arqueológicas. Sua evolução 

superficial e subterrânea deve, portanto, ser compreendida como um fenômeno complexo. 

Além disso, faz-se necessário o aprofundamento dos levantamentos iniciados nesta tese, com 

o objetivo de tentar estabelecer com maior detalhe os padrões da gênese dos locais 

considerados como geossítios.  

A região apresenta boas condições de infraestrutura para desenvolvimento do turismo. 

A energia elétrica é bem distribuída regionalmente e as principais estradas são pavimentadas. 

Existem estradas não pavimentadas, mas que se encontram em condições aceitáveis para o 

trânsito de carros pequenos e ônibus de turismo. As reservas de rochas carbonáticas e polo 

industrial de calcário trouxeram inúmeros benefícios financeiros para os municípios. Mas o 

avanço gerou problemas ambientais. As condições climáticas, a capacidade de infiltração nas 

rochas calcárias e uma elevada contribuição subterrânea favorecem a expansão das atividades 

hídricas para setores como a agropecuária, indústria e turismo (CPRM, 2008). 

A Região Cárstica Arcos-Pains pode ser considerada importante no estado de Minas 

Gerais com considerável valor científico, educacional e turístico. Dentre os trinta e cinco (35) 

sítios avaliados, onze (11) apresentaram valores de uso acima da média em todas as categorias 

analisadas, além de relevância nacional, e foram classificados como sendo geossítios. Além 

destes, outros dezesseis (16) sítios tiveram pontuação suficiente para serem categorizados 

com relevância nacional. Entre eles estão as Grutas Brega e Santuário, o Vale Seco de 

Corumbá e a Gruta do Mastodonte, onde fósseis da espécie de mastodonte Haplomastodon 

waringi foram encontrados. Dentre os geossítios, um (1) apresentou relevância internacional: 

o Cânion do rio São Francisco.  

Devido à sua fragilidade inerente e crescente distúrbio antrópico, tal paisagem 

necessita de progressivos cuidados quanto à sua proteção. A instituição dos processos 
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relacionados ao geoturismo na região pode favorecer o empoderamento da comunidade com 

relação a importância ambiental desta região e impulsionar o processo de preservação das 

feições cársticas da região. Aliado a isto, o desenvolvimento do turismo pode proporcionar o 

desenvolvimento de outras atividades econômicas, propiciando o desenvolvimento 

socioeconômico da região. 

É preciso que o poder público (prefeituras dos municípios onde a região estudada 

insere-se) estabeleça parcerias com o setor privado local (mineradoras e indústrias com 

processos em licenciamento) envolvendo a comunidade, com o objetivo de criar programas de 

capacitação. Educar conscientizando e motivando a população a investir nesta área, o que em 

continuidade com as outras atividades desenvolvidas agregariam ainda mais renda à família, o 

que não deixa de ser um forte estímulo para a busca da conservação destas áreas (BENTO; 

RODRIGUES, 2011). 

A instalação de painéis interpretativos em locais estratégicos e o incentivo na criação 

de novas unidades de conservação e no desenvolvimento de atividades de educação ambiental 

envolvendo o carste é fundamental para que os preceitos da geoconservação sejam efetivos na 

região. Para que esta ação seja viabilizada é fundamental o estabelecimento de parcerias entre 

os setores público e privado da região.  

É importante lembrar que a sustentabilidade na utilização deste Patrimônio exige a 

implantação do geoturismo e segmentos turísticos afins mediante um processo que envolva a 

população local, principalmente a população rural que terá limitações em suas propriedades, 

contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida. 

O incremento das pesquisas voltadas ao estabelecimento do geoturismo pode ainda 

trazer a possibilidade de enquadramento no Programa Geoparques da UNESCO ou 

Geoparques do Brasil, por ser uma área suficientemente grande, com limites bem definidos e 

que contem sítios do Patrimônio Natural de especial importância científica, raridade ou 

beleza. Não apenas por razões geológicas, mas também em virtude de seu valor ecológico, 

espeleológico, histórico, arqueológico ou cultural. A região ainda não apresenta estruturação 

turística suficiente para sustentar a criação de um geoparque. Mas o desenvolvimento das 

ações aqui propostas pode dar subsídios para o desenvolvimento da região neste sentido, 

sendo que esta pode ser uma ação futura de geoconservação. 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica      Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros:  

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  não observado  
                           outros: PESCA PARA SUSTENTAR A COMUNIDADE RIBEIRINHA 

Intervenções necessárias: MELHORAR A SEGURANÇA DOS BARCOS QUE FAZEM A TRAVESSIA DENTRO DO RIO. 
PLANEJAR TAMBÉM O USO DE COLETES SALVA-VIDAS. INVESTIR NA INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 
(RESTAURANTE, LANCHONETE). FAZER TRABALHO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM A COMUNIDADE. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: O ACESSO SÓ PODE SER 
FEITO DE BARCO. SENDO ASSIM A VISITA DEVE SER PREVIAMENTE AGENDADA 
PARA CERTIFICAR A DISPONIBILIDADE DOS BARCOS. 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros:  

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: O BARCO ENTRA NOS ABRIGOS ESCAVADOS PELO LEITO DO RIO. 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  
Descrição: CÂNION DO RIO SÃO FRANCISCO 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 30/01/2019 

Município:   DORESÓPOLIS                          Localidade:    SÃO LEÃO                                Identificação (Geossítio): 1 

Nome do Geossítio: TOCA DO ÍNDIO 

Tipo:   isolado     área: 2,34 km2      panorâmico     histórico-cultural 

Categoria temática:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ____________________ /  Outro: INTENSÃO DE CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
“MONUMENTO NATURAL SÃO FRANCISCO DO CARSTE MINEIRO” 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°21'02.54"S 46°04'17.37"O 673 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DE PIUMHI, SEGUIR PELA MG 341 (SENTIDO BOM SUCESSO) POR 
APROXIMADAMENTE 10 KM. NESTE PONTO VIRAR À DIREITA E SEGUIR ATÉ A 
COMUNIDADE DE SÃO LEÃO. 
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8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros:   

 

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

O FLUXO HÍDRICO SUPERFICIAL PERENE NÃO É COMUM EM ÁREAS CÁRSTICAS. DEVIDO À PERMEABILIDADE 

DO CALCÁRIO, A ÁGUA DESAPARECE DESSAS ÁREAS. VALES REGULARES SÃO RAROS OU INEXISTENTES, 

SUBSTITUÍDOS POR VALES CEGOS E OUTRAS DIFERENTES DEPRESSÕES EM FORMA DE VALE (CVIJIĆ, 2017). A 

REGIÃO CÁRSTICA ARCOS-PAINS TEM APENAS TRÊS VALES PERENES: RIO SÃO FRANCISCO, RIO SÃO MIGUEL E 

RIBEIRÃO DOS PATOS. OS DEMAIS CURSOS D’ÁGUA TEM PEQUENAS DIMENSÕES E VOLUME DE ÁGUA. 

UM DOS MAIS IMPORTANTES RIOS BRASILEIROS, O RIO SÃO FRANCISCO É FUNDAMENTAL PELO VOLUME DE 

ÁGUA TRANSPORTADA DE REGIÕES COM GRANDE POTENCIAL HÍDRICO PARA O SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 

ONDE TAL RECURSO É ESCASSO. A REGIÃO HIDROGRÁFICA DO SÃO FRANCISCO ABRANGE 521 MUNICÍPIOS EM 

SEIS ESTADOS: BAHIA, MINAS GERAIS, PERNAMBUCO, ALAGOAS, SERGIPE E GOIÁS, ALÉM DO DISTRITO 

FEDERAL. COM 2.700 KM, O RIO SÃO FRANCISCO NASCE NA SERRA DA CANASTRA, NO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, E ESCOA NO SENTIDO SUL-NORTE ATRAVESSANDO OS ESTADOS DA BAHIA E PERNAMBUCO, QUANDO 

ALTERA SEU CURSO PARA O SUDESTE, CHEGANDO AO OCEANO ATLÂNTICO NA DIVISA ENTRE OS ESTADOS DE 

ALAGOAS E SERGIPE. DEVIDO À SUA EXTENSÃO E AOS DIFERENTES AMBIENTES QUE PERCORRE, A REGIÃO 

ESTÁ DIVIDIDA EM ALTO, MÉDIO, SUB-MÉDIO E BAIXO SÃO FRANCISCO (CORDEIRO; SOUZA, 2015). A 

EXTENSÃO DO RIO APRESENTA VÁRIOS PONTOS COM PAREDÕES ESCARPADOS, TAMBÉM DEMOMINADO DE 

CÂNION. A ÁREA DE ESTUDOS ESTÁ LOCALIZADA NA PORÇÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO, PRÓXIMO À SUA 

NASCENTE. 

PARA SANTOS (2002), A EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA DESTA REGIÃO CÁRSTICA SE DEU DURANTE O EOCENO, 

QUANDO A REGIÃO ESTAVA APLAINADA. O PRINCÍPIO DO PROCESSO DE CARSTIFICAÇÃO GEROU DOLINAS 

POSSIVELMENTE CONTROLADAS POR FALHAS PASSIVAS N50W A N70W. COM O SOERGUIMENTO DO ALTO 

ESTRUTURAL DE BOM DESPACHO, FRATURAS N-S FORAM ABERTAS E APROVEITADAS PARA A FORMAÇÃO DA 

PRIMEIRA GERAÇÃO DE CAVERNAS DA PROVÍNCIA. EM CONSEQUÊNCIA DA ATIVAÇÃO DO CARSTE, FORMAM-

SE OS GRÁBENS DE ARCOS (N30W) E DORESÓPOLIS (N40W). COM ISTO, O NÍVEL DE BASE LOCAL É 

REBAIXADO, FAVORECENDO A GÊNESE DO CÂNION DO RIO SÃO FRANCISCO.  

O CÂNION DO SÃO FRANCISCO FOI ESCULPIDO NA ROCHA CHEGANDO A MEDIR APROXIMADAMENTE 80 

METROS DE ALTURA EM ALGUNS PONTOS. SUA MORFOLOGIA PROVAVELMENTE ESTÁ RELACIONADA À 

OCORRÊNCIA DE FALHAMENTOS, PERMITINDO UM MAIOR APROFUNDAMENTO DO RIO À MONTANTE E A 

FORMAÇÃO DE PAREDÕES ROCHOSOS ESCARPADOS EM AMBAS AS MARGENS (MARTINS, 2013). 
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Foto 1: Vista de afloramento no cânion do rio São Francisco. 

 

 

 
Foto 2: Encontro do rio São Francisco com o rio 
Samburá. Detalhe dos barcos utilizados para o 

passeio. 

 

 
Foto 3: Abrigos escavados pela erosão fluvial e 

dissolução. Notar espeleotemas no teto. 
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Foto 4: Placa indicativa da futura unidade de 

conservação. 

 

 

 
Foto 5: Detalhe do maciço onde a imagem de São 

Francisco de Assis foi instalada. Anualmente 
acontece uma barqueata em homenagem ao 
santo. A seta amarela indica a localização da 

imagem sacra. 
Fonte: Fotografias da autora. 

 
 
 
A PARTIR DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO É POSSÍVEL FAZER UM PASSEIO DE BARCO ATÉ A 
CONFLUÊNCIA COM O RIO SAMBURÁ. AO LONGO DO CÂNION É POSSÍVEL OBSERVAR DIVERSAS FEIÇÕES 
FLUVIOCÁRSTICAS, ALÉM DE CAVERNAS VOLUMOSAS COM A PRESENÇA DE ESPELEOTEMAS E ESPÉCIES DE 
MORCEGOS. EXISTEM ESFORÇOS DO GRUPO DE ESPELEOLOGIA LOCAL, O ESPELEOGRUPO PAINS (EPA) PARA A 
CRIAÇÃO DE UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO DESTA REGIÃO. CASO SEJA CRIADA, A 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO SERÁ DO TIPO MONUMENTO NATURAL E SERÁ DENOMINADA “MONUMENTO 
NATURAL SÃO FRANCISCO DO CARSTE MINEIRO”. 
 
UMA IMAGEM SACRA FOI INSTALADA EM UM DOS PAREDÕES DO CÂNION. A IMAGEM, QUE REPRESENTA SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS, FOI INSTALADA A MEIA ALTURA DE UM PAREDÃO DE APROXIMADAMENTE 30 METROS 
DE ALTURA. ANUALMENTE É PROMOVIDA UMA MISSA EM FRENTE À IMAGEM CARACTERIZANDO UMA FESTA 
RELIGIOSA DA COMUNIDADE. 
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2 – VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética          Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: DESPALCAMENTO DE ROCHA PODE DANIFICAR OS REGISTROS RUPESTRES 

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  não observado  
                          outros: 

Intervenções necessárias: MELHORIAS SIMPLES NA TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO PODERIAM VALORIZÁ-
LO E PERMITIR O ACESSO DE PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES 
PARA MINIMIZAR A DETERIORAÇÃO NATURAL DOS REGISTROS RUPESTRES. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 – GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 – GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     crosta     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro      Vale seco     
 Vale cego 

 outros:  

Descrição: 

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 
Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 31/01/2019 

Município:   ARCOS                                        Localidade:    POSSE GRANDE                     Identificação (Geossítio): 02 

Nome do Geossítio: AFLORAMENTOS CARBONÁTICOS E REGISTROS RUPESTRES DA REGIÃO DE POSSE GRANDE 

Tipo:  isolado     área: ___________ m2      panorâmico     histórico-cultural 

Categoria temática:    cárstico     residual     tectônico       fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico      outro: REGISTROS RUPESTRES 

Localização:  Propriedade particular      Unidade de Conservação:  
                          DNPM: ___________________________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 
GPS Garmin 60 CSx 20°22'08.56"S 45°35'48.38"O 743 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DA CSN, SEGUIR ESTRADA MUNICIPAL EM DIREÇÃO À REGIÃO DE 
POSSE GRANDE. SEGUIR POR ESTRADA NÃO ASFALTADA ATÉ UM PIEZÔMETRO 
MONITORADO PELA CSN. A PARTIR DAÍ A TRILHA SE FAZ A PÉ POR 200 M. 
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9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

 
 
NA REGIÃO DE POSSE GRANDE TEM-SE UM GRANDE CONJUNTO DE AFLORAMENTOS CONTÍNUOS DE ALTURA 
DE ATÉ 50 M. ESTES MACIÇOS SÃO MARCADOS POR LAPIEZAMENTO HORIZONTAL E NO TOPO. ESTA 
CARACTERÍSTICA, PROVAVELMENTE, SE DEVE A UM MAIOR SOERGUIMENTO DESTA ÁREA EM RELAÇÃO ÀS 
DEMAIS. NO ENTORNO DOS MACIÇOS, A SUPERFÍCIE APRESENTA DECLIVIDADE MODERADA REPRESENTANDO 
AMPLAS COLINAS. 
 
O MAIOR CONJUNTO DE REGISTROS RUPESTRES, REGISTRADO ATÉ O MOMENTO, LOCALIZA-SE NESTA REGIÃO 
CÁRSTICA. TRATA-SE DE UM GRANDE MACIÇO CALCÁRIO COM PARTE ABRIGADA DE 30 M DE EXTENSÃO, 
ONDE OCORRE UM CONJUNTO ESTILÍSTICO PICTURAL COM APROXIMADAMENTE 250 FIGURAS RUPESTRES 
DESENHADAS NAS PARTES MENOS ACESSÍVEIS DA PAREDE. AS FIGURAS MOSTRAM TEMAS ANTROPOMORFOS 
E ZOOMORFOS, ALÉM DE VARIADAS FORMAS GEOMÉTRICAS (Figura 1). A CARACTERÍSTICA MAIS RARA DESSE 
CONJUNTO É O PREENCHIMENTO DAS FIGURAS COM DUAS OU TRÊS CORES, O QUE NÃO É MUITO COMUM NA 
REGIÃO CENTRAL DE MINAS GERAIS. POR ESSA RAZÃO ESTE SÍTIO É IMPORTANTE, NA MEDIDA EM QUE 
APRESENTA INFLUÊNCIAS ESTILÍSTICAS ORIGINÁRIAS DE OUTRAS REGIÕES, NO CASO, DO MÉDIO E BAIXO SÃO 
FRANCISCO (CPRM, 2008). 
 
OS REGISTROS ESTÃO EXPOSTOS ÀS INTEMPÉRIES E UM PROCESSO DE DEGRADAÇÃO NATURAL PODE SER 
OBSERVADO. EM ALGUNS LOCAIS O DESPLACAMENTO DA ROCHA INTERFERE NA VISUALIZAÇÃO DOS 
REGISTROS. IMPACTOS ANTRÓPICOS, COMO PICHAÇÕES, TAMBÉM PODEM SER OBSERVADOS. SÃO 
NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES PARA A PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DESTE PATRIMÔNIO. 
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Figura 1 – Pinturas rupestres em afloramento carbonático na região de Posse Grande, Arcos (MG). Fonte: 
Fotografia da autora. 

 

 

 
Figura 2 – Detalhe de nível de sedimentos 

inconsolidados que pode ter servido de suporte 
para a criação do painel na pré-história. 

 

 
Figura 3 – Detalhe dos registros rupestres 

observados na região de Posse Grande, Arcos 
(MG). 

 
Fonte: Fotografias da autora.  

 
REFERÊNCIAS 
 
CPRM - COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS. Piumhi- SF.23-V-B-II, escala 1:100.000: nota 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: A CAVIDADE TEM RECEBIDO VISITAÇÃO SEM O DEVIDO PLANEJAMENTO 

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  não observado  
                          outros:  

Intervenções necessárias: A CAVIDADE TEM POTENCIAL PARA UM TURISMO DE MASSA. CONTUDO SÃO 
NECESSÁRIOS ESTUDOS ESPECÍFICOS PARA ELABORAR UM PLANO DE MANEJO ADEQUADO PARA ESTE USO. 

 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: PEDIR AUTORIZAÇÃO DO 
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA (SR. PEDRO) ANTES DA VISITA. 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 
Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coralóides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: CORTINAS E CORTINAS 
SERRILHADAS, LUSTRES, PÉROLAS DE CAVERNA, ANEMOLITES, HELICTITES. GRANDE QUANTIDADE. 

Feições internas:  clarabóias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO. DRENAGEM DE FLUXO EFÊMERO. 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  

Descrição:  

 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 02/2018 

Município:   PAINS                                   Localidade:                                 Identificação (Geossítio): 03 

Nome do Geossítio: GRUTA DO BREGA 

Tipo:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Categoria temática:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ______________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°25'04.63"S 45°46'20.18"O 722 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A CAVIDADE LOCALIZA-SE PRÓXIMO À ESTRADA. É BASTANTE ACESSÍVEL E 
CONHECIDA LOCALMENTE 
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8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

 

A GRUTA DO BREGA LOCALIZA-SE NO SETOR SUL DA DEPRESSÃO CÁRSTICA DO RIBEIRÃO DOS PATOS. A 

ENTRADA É DE FÁCIL ACESSO, CONTUDO É NECESSÁRIA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA PARA PERMITIR 

A VISITAÇÃO CONTÍNUA. 

DE ACORDO COM SEE (2012), A CAVIDADE POSSUI ENTRADA EM FORMATO RETANGULAR, E ESTÁ 

LOCALIZADA À MEIA ENCOSTA. O SEU DESENVOLVIMENTO LINEAR É MEDIDO EM 670 M. SUA MORFOLOGIA 

APRESENTA PLANTA BAIXA LINEAR BIFURCADA, CORTES TRANSVERSAIS RETANGULARES IRREGULARES E 

PERFIL LONGITUDINAL HORIZONTAL. O CONTEXTO LITOLÓGICO É CONSTITUÍDO POR CALCÁRIO CALCÍTICO 

LAMINADO. COMO DEPÓSITOS CLÁSTICOS OBSERVAM-SE SEDIMENTOS FINOS INCONSOLIDADOS E BLOCOS 

ABATIDOS. OS DEPÓSITOS QUÍMICOS SÃO CARACTERIZADOS POR CORALOIDES, CORTINAS, ESCORRIMENTOS, 

ESTALACTITES, ESTALAGMITES, MICROTRAVERTINOS E TRAVERTINOS. CAVIDADE CONSTITUÍDA POR 

AMPLOS SALÕES E CONDUTOS COM POTENCIAL PARA EXPLORAÇÃO TURÍSTICA.  

QUANTO AOS ASPECTOS HIDROLÓGICOS A CAVIDADE POSSUI FLUXO EFÊMERO QUE PODE ALAGAR SEUS 

CONDUTOS PRINCIPAIS EM PERÍODOS DE CHUVAS INTENSAS. 

Figura 4 – Entrada principal da Gruta do Brega. 
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Figura 5 – Salão principal da cavidade. 

 
 

Figura 6 – Salão secundário da cavidade onde é 
possível verificar o nível da água em épocas de 

cheia. 

 
 

Figura 7 – Piso coberto por travertinos em 
conduto final da cavidade. 

 
 

Figura 8 – Espeleotema métrico em salão 
principal da cavidade. 
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Figura 9 – Vista de dentro para fora da entrada secundária da Gruta do Brega. 

 
 

Fonte: Fotografias da autora. 
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Geografia e Tratamento da Informação Espacial, Belo Horizonte. Disponível em 
<http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/TratInfEspacial_TimoMB_1.pdf>. Acesso em 02 mar. 2017. 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética          Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra: SÍMBOLO DO FUTURO GEOPARQUE 
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: ENTORNO UTILIZADO PARA AGRICULTURA E PASTAGEM 

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  não observado  
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. O GEOSSÍTIO PODE SER AVISTADO PELA ESTRADA NÃO ASFALTADA, O QUE FACILITA O ACESSO DE UM 
PUBLICO COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     crosta     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego 

 outros: TORRE CÁRSTICA 

Descrição:  

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 15/06/2018 

Município:   PAINS                                        Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 04 

Nome do Geossítio: CÁLICE 

Tipo:  isolado     área: 18.000 m2      panorâmico     histórico-cultural 
Categoria temática:    cárstico      residual     tectônico    fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ___________________________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°23'59.71"S 45°36'50.26"O 824 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DE PAINS, SEGUIR PELA MG-439 EM DIREÇÃO À CORREGO FUNDO 
POR APROXIMADAMENTE 5 KM. PRÓXIMO À ENTRADA DA ICAL VIRAR À DIREITA EM 
ESTRADA NÃO PAVIMENTADA. SEGUIR POR APROXIMADAMENTE 1,5 KM ATÉ A SEDE 
DA FAZENDA. A PARTIR DA SEDE É POSSÍVEL SEGUIR POR APROXIMADAMENTE 500 M 
DE CARRO. DEPOIS DISSO A CAMINHADA DEVE SER FEITA A PÉ POR 460 METROS. 
CAMINHADA LEVE, ATRAVÉS DE PLANTAÇÃO DE MILHO E PASTAGEM. 
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8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

 
APESAR DE NÃO SEREM EXCLUSIVAS, AS FORMAS DO TIPO TORRES SÃO TÍPICAS DE CARSTES TROPICAIS. DE 
ACORDO COM PILÓ (2000), ESTAS FEIÇÕES RESIDUAIS COMUMENTE SE APRESENTAM MARCADAS POR 
SULCOS, REENTRÂNCIAS OU SALIÊNCIAS IRREGULARES DE PEQUENAS DIMENSÕES QUE SÃO DENOMINADAS 
DE KARREN (TERMINOLOGIA ALEMÃ) OU LAPIÁS (ADAPTAÇÃO AO TERMO LAPIÉS, DE ORIGEM FRANCESA). 
 
O TAMANHO DAS TORRES É PRINCIPALMENTE A CONSEQUÊNCIA DE FALHAS E FISSURAS QUE INTERCEPTAM 
VERTICALMENTE O ACAMAMENTO E DA EFICÁCIA DA DISSOLUÇÃO DA ROCHA ENCOBERTA PELO SOLO (KNEZ; 
SLABE, 2011). OS AUTORES EXPLICAM AINDA QUE AS TORRES CÁRSTICAS PODEM SER DIVIDIDAS EM FORMAS 
DE RELEVO ESCULPIDAS QUANDO A ROCHA ESTÁ ENCOBERTA POR SOLO, FORMAS DE RELEVO ESCULPIDAS 
PELA ÁGUA DA CHUVA E FORMAS DE RELEVO COMPOSTAS, OU SEJA, FORMAS DE RELEVO ENCOBERTO E 
REMODELADOS PELA ÁGUA DA CHUVA. 
 
A COMPOSIÇÃO LITOLÓGICA, AS CARACTERÍSTICAS TECTÔNICAS DA ROCHA E O CLIMA SÃO CONDIÇÕES 
DECISIVAS PARA A FORMAÇÃO DA MORFOLOGIA DAS TORRES E SÃO ESSENCIALMENTE IMPORTANTES PARA A 
EROSÃO E DISSOLUÇÃO DIFERENCIAL (KNEZ; SLABE, 2011a). AS TORRES EM FORMA DE COGUMELO SÃO AS 
MAIS COMUNS E APRESENTAM ENTALHES DIFERENCIADOS. ESTAS FORMAS SÃO A CONSEQUÊNCIA DE UMA 
DISSOLUÇÃO MAIS RÁPIDA COM O AFLORAMENTO ENCOBERTO E DO LIXIVIAMENTO DA PORÇÃO MAIS 
FRIÁVEL DA ROCHA QUE SE DESINTEGRA RELATIVAMENTE RÁPIDO EM CONTATO COM A SUPERFÍCIE (KNEZ; 
SLABE, 2011). 
 
A FEIÇÃO CÁRSTICA CONHECIDA LOCALMENTE COMO “CÁLICE” PODE SER CARACTERIZADA COMO UMA 
TORRE ISOLADA QUE SURGE EM MEIO A UMA GRANDE PLANÍCIE CÁRSTICA. POSSUI VERTENTE ABRUBTA E 
ALTURA ESTIMADA EM 10 METROS. APRESENTA LAPIEZAMENTO HORIZONTAL COM A FORMAÇÃO DE 
PEQUENOS CANALÍCULOS NA BASE DA FÁCIE MAIS ÍNGREME. EM SEU ENTORNO PODEM SER OBSERVADOS OS 
BLOCOS QUE SE ABATERAM DURANTE A EVOLUÇÃO DO RELEVO LOCAL. ATUALMENTE O LOCAL É UTILIZADO 
POR GRUPOS DE ESCALADA PARA PRÁTICA ESPORTIVA. 
 
O CÁLICE DE PAINS PROVAVELMENTE TEVE SUA GÊNESE ENQUANTO A ROCHA ESTAVA ENCOBERTA. É MAIS 
LARGO NA PORÇÃO SUPERIOR. A PORÇÃO INFERIOR É MAIS ESTREITA PORQUE PODE TER PERMANECIDO 
ENCOBERTA POR UM PERÍODO MAIS LONGO. AS DIMENSÕES E AS FORMAS RETANGULARES DA PORÇÃO 
SUPERIOR FORAM DELINEADAS PELA PRESENÇA DE FRATURAS E JUNTAS NA ROCHA EXPOSTA ÀS CONDIÇÕES 
INTEMPÉRICAS SUPERFICIAIS. AS FEIÇÕES FORMADAS SOB O SOLO FORAM RETRABALHADAS QUANDO A 
ROCHA FOI EXPOSTA PELA ÁGUA DA CHUVA.  
 
O AFLORAMENTO CALCÁRIO É LAMINADO E APRESENTA ACAMAMENTO HORIZONTAL, COM ESTRATIFICAÇÃO 
PLANO PARALELA. NA PORÇÃO SUPERIOR DO CÁLICE OCORRE FORMAÇÃO DE LAPIÁS HORIZONTAIS, AO 
LONGO DOS PLANOS DE ESTRATIFICAÇÃO DA ROCHA, E TAMBÉM LAPIÁS VERTICAIS, AO LONGO DE PLANOS 
DE FRATURA. OS LAPIÁS HORIZONTAIS OCORREM DE FORMA MAIS INTENSA, JÁ OS VERTICIAS SÃO MAIS 
DISCRETOS. 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros:  

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  não observado  
                          outros:  

Intervenções necessárias: O ACESSO AO GEOSSITÍO SE FAZ ATRAVES DE ESTRADA ASFALTADA. A MELHORIA 
NA INFRAESTRUTURA É DESEJÁVEL. 

 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão    outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coralóides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros:  

Feições internas:  clarabóias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: LAGOA CÁRSTICA 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros: LAGOA CÁRSTICA 

Descrição: DOLINA ALAGADA CONHECIDA COMO LAGOA DOS MARTINS. LOCALIZA-SE EM DISTRITO COM O 
MESMO NOME. 
 

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 02/2014 

Município:   PIUMHI                        Localidade:   LAGOA DOS MARTINS                   Identificação (Geossítio): 05 

Nome do Geossítio: LAGOA DOS MARTINS 

Tipo:   isolado      área: 6.000.000 m2      panorâmico     histórico-cultural 
Categoria temática:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ______________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°20'27.41"S 45°56'36.71"O 715 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. LOCALIZA-SE PRÓXIMO À ESTRADA.  
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9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

A LAGOA DOS MARTINS LOCALIZA-SE NO SETOR NOROESTE DA REGIÃO CÁRSTICA DO CÓRREGO DO CAVALO. 

SEU ENTORNO ABRIGA OUTRAS FEIÇÕES GEOMORFOLÓGICAS DE RELEVÂNCIA (DOLINAS, BANQUETAS). A 

VEGETAÇÃO NO ENTORNO ENCONTRA-SE DESCARACTERIZADA. O ACESSO É FÁCIL, CONTUDO É NECESSÁRIA 

A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA. 

A LAGOA ( 

Figura 10) LOCALIZA-SE A NOROESTE DA ÁREA DE ESTUDO E, DE ACORDO COM MARTINS (2013), PODE SER 

CONSIDERADA UM EXEMPLO REPRESENTATIVO DE UMA FEIÇÃO PECULIAR DA DEPRESSÃO CÁRSTICA DO 

RIBEIRÃO DOS PATOS, ONDE PODEMOS OBSERVAR LAGOAS CÁRSTICAS EM GRANDE QUANTIDADE E COM 

DIFERENTES TAMANHOS. 

O ENTORNO DA LAGOA É OCUPADO PELO DISTRITO TAMBÉM DENOMINADO LAGOA DOS MARTINS (Figura 

11), POR PLANTAÇÕES DE EUCALIPTOS E PASTAGENS PARA O GADO. ALÉM DISSO COMPOEM A PAISAGEM 

FEIÇÕES RESIDUAIS COMO AS VERRUGAS. ESTA LAGOA PODE SER UMA DAS NASCENTES DO CÓRREGO DO 

BARREADO. 

 

 
Figura 10 – Vista geral da Lagoa dos Martins. 

 

Figura 11 – Entrada do distrito denominado 
Lagoa dos Martins, Piumhi (MG). 

 
Fonte: Fotografias da autora. 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: A CAVIDADE TEM RECEBIDO VISITAÇÃO SEM O DEVIDO PLANEJAMENTO 

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  não observado  
                          outros:  

Intervenções necessárias: A CAVIDADE NÃO TEM POTENCIAL PARA UM TURISMO DE MASSA. DEVE SER 
VISITADA POR ESPELEÓLOGOS EXPERIENTES E COM INTERESSE CIENTÍFICO. 

 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: PEDIR AUTORIZAÇÃO DO 
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA (SR. BREGA) ANTES DA VISITA. 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 
Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: ANEMOLITES, CALCITAS 
CINTILANTES, CORTINAS, ESCORRIMENTOS EM CASCATA, EXCÊNTRICOS, FLORES DE CALCITA, LUSTRES. 
GRANDE QUANTIDADE. 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  

Descrição:  

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 02/2018 

Município:   PAINS                                   Localidade:                                 Identificação (Geossítio): 06 

Nome do Geossítio: GRUTA DO SANTUÁRIO 

Tipo:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Categoria temática:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ______________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°25'13.99"S 45°46'26.78"O 712 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A CAVIDADE LOCALIZA-SE PRÓXIMO À ESTRADA. É BASTANTE ACESSÍVEL E 
CONHECIDA LOCALMENTE 
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9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

 

A GRUTA DO SANTUÁRIO LOCALIZA-SE NO SETOR SUL DA DEPRESSÃO CÁRSTICA DO RIBEIRÃO DOS PATOS, 

PRÓXIMO À GRUTA DO BREGA. A ENTRADA É DE FÁCIL ACESSO, CONTUDO É NECESSÁRIO UM TRECHO DE 

APROXIMADAMENTE 10 METROS DE RASTEJO PARA ACESSAR SEU INTERIOR. A PARTIR DAÍ O PERCURSO 

PODE SER FEITO EM PÉ NO INTERIOR DA CAVERNA. 

DE ACORDO COM SEE (2012), A CAVIDADE POSSUI ENTRADA PRINCIPAL COM 2,5M DE ALTURA EM FORMATO 

TRIANGULAR HORIZONTAL, E ESTÁ LOCALIZADA EM FUNDO DE DOLINA. O SEU DESENVOLVIMENTO LINEAR É 

ESTIMADO EM 400M. SUA MORFOLOGIA APRESENTA PLANTA BAIXA LINEAR, CORTES TRANSVERSAIS 

ELIPSOIDAIS HORIZONTAIS E OGIVAIS E PERFIL LONGITUDINAL HORIZONTAL. O CONTEXTO LITOLÓGICO É 

CONSTITUÍDO POR CALCÁRIO LAMINADO. COMO DEPÓSITOS CLÁSTICOS OBSERVAM-SE BLOCOS ABATIDOS E 

SEDIMENTOS FINOS CONSOLIDADOS. OS DEPÓSITOS QUÍMICOS SÃO CARACTERIZADOS POR ANEMOLITES, 

CALCITAS CINTILANTES, COLUNAS, CORTINAS, ESCORRIMENTOS, ESCORRIMENTOS EM CASCATA, 

ESTALACTITES, ESTALAGMITES, EXCÊNTRICOS, FLORES DE CALCITA, LUSTRES, MICROTRAVERTINOS E 

TRAVERTINOS. QUANTO AOS ASPECTOS HIDROLÓGICOS A CAVIDADE POSSUI GOTEJAMENTO, LAGO E 

SURGÊNCIA PERENE. FOI OBSERVADO A PRESENÇA DE COLÔNIA DE QUIRÓPTEROS E NINHO DE OPILIÕES. 

Figura 12 – Acesso à Gruta do Santuário. 
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Figura 13 – Detalhe da entrada da cavidade. 

 
 
 
 
 

Figura 14 – Salão principal da cavidade onde 
podem ser observados espeleotemas métricos. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 15 – Espeleotemas excêntricos no teto da 

cavidade (helictites). 

 
 

Figura 16 – Ninho de opiliões observado sobre 
espeleotemas. 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: CAVIDADE UTILIZADA PARA ROMARIAS COM FINS RELIGIOSOS 

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico / histórico /  não observado  
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. A CAVERNA NÃO TEM POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO PELO TURISMO DE MASSA , MAS É INTERESSANTE 
O USO PARA FIM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 
Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: PEDIR AUTORIZAÇÃO DO 
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA (GRUPO CAZANGA) ANTES DA VISITA. 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: BLOCOS SOLTOS E PISO ESCORREGADIO, ARANHA MARROM 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: CORTINAS, HELICTITES. 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros: LAGOA CÁRSTICA 

Descrição:  

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 
Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 30/01/2019 

Município:   PAINS                                        Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 07 

Nome do Geossítio: GRUTA DA CAZANGA 

Tipo:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 

Categoria temática:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: 816.518/1973 /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°17'08.15"S 45°35'48.32"O 708 m  

     

Descrição de acesso: O ACESSO É FÁCIL POR ESTRADA AO LADO DE PASTO. 
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9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: GRANDE VISITAÇÃO PARA PEREGRINAÇÕES RELIGIOSAS. NOS DIAS ATUAIS ELA NÃO É MAIS 
UTILIZADA PARA ESTE FIM. UM PORTÃO FOI INSTALADO EM SUA ENTRADA, IMPEDINDO A VISITAÇÃO SEM 
AUTORIZAÇÃO. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

 

A CAVIDADE APRESENTA ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE RUIM A PÉSSIMO DEVIDO A SUA EXPLORAÇÃO 

PROLONGADA, COM GRANDE VISITAÇÃO PARA PEREGRINAÇÕES RELIGIOSAS. FATO COMPROVADO PELA 

PRESENÇA DE IMAGENS DE SANTOS LOCALIZADAS MAIS AO FIM DO CONDUTO PRINCIPAL. PRÓXIMO A ESSAS 

IMAGENS TAMBÉM É POSSÍVEL OBSERVAR VESTÍGIOS DE VELAS, ASSIM COMO AO LONGO DE TODA A 

CAVIDADE. OUTROS PONTOS QUE CHAMAM A ATENÇÃO SÃO AS MARCAS DE ESCAVAÇÃO, SOTERRAMENTO DE 

ALGUNS CONDUTOS E MUITOS ESPELEOTEMAS QUEBRADOS, TAMBÉM EXPLICADOS POR MUITO TEMPO DE 

EXPLORAÇÃO (EXTRATIVISTA, RELIGIOSA E TURÍSTICA). HÁ UM GRANDE CONDUTO ONDE SUA CONEXÃO COM 

O RESTANTE DO CONDUTO PRINCIPAL ENCONTRA-SE PRATICAMENTE SOTERRADA, SENDO A PARTE MAIS 

EXTERNA DO MESMO, USADA COMO ABRIGO PARA ANIMAIS COMO VACAS E CAVALOS. HÁ MUITO LIXO, 

TRONCOS, GALHOS E VESTÍGIOS DE FOGUEIRAS ESPALHADOS POR TODA A CAVERNA. CONTUDO, EXISTEM 

CONCENTRAÇÕES PRÓXIMO A ENTRADA, QUE POSSUI LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA. TAMBÉM FOI 

OBSERVADO UM NÚMERO EXAGERADO DE PICHAÇÕES, ALGUMAS COM DATA AVANÇADA. HÁ AINDA DUAS 

PLACAS COMEMORATIVAS EM SEU INTERIOR. 

A CAVERNA ESTÁ LOCALIZADA EM MEDIA VERTENTE, EM ENCOSTA. SEU DESENVOLVIMENTO OCORREU NA 

BASE DE MACIÇO DE APROXIMADAMENTE 15 M DE ALTURA. A ROCHA É COMPOSTA POR CALCÁRIO CALCÍTICO 

COM ESTRATIFICAÇÃO HORIZONTAL. FORAM OBSERVADAS FRATURAS DE ATITUDE 284/80, 205/84, 036/75. 

A CAVIDADE É AMPLA, COM DUAS ENTRADAS E EM SUA MAIOR PARTE O TETO É ALTO. POSSUI PAREDES E 

TETO REGULARES, PERFIL HORIZONTAL ASCENDENTE E CORTES ARREDONDADOS E ALVEOLARES. COMO 

FEIÇÕES MORFOLÓGICAS FORAM OBSERVADAS PATAMAR, PALEOPISO, PENDENTES E ALVÉOLOS. O PADRÃO 

PLANIMÉTRICO DA CAVERNA EM PLANTA BAIXA PODE SER CONSIDERADO MEANDRANTE E SUA PROJEÇÃO 

HORIZONTAL É DE APROXIMADAMENTE 388 M. O DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO SUBTERRÂNEO PODE TER 

SE DADO POR EROSÃO FLUVIAL. VESTÍGIOS DA PASSAGEM DE ÁGUA COM FORTE FLUXO FORAM OBSERVADOS 

NA CAVIDADE. 

QUANTO AOS DEPÓSITOS QUÍMICOS FORAM VERIFICADOS ESPELEOTEMAS DO TIPO CORALOIDE, CORTINA, 

ESCORRIMENTO, TRAVERTINO, ESTALACTITES, HELICTITES E COLUNAS LOCALIZADAS. OS ESCORRIMENTOS E 

AS ESTALACTITES APARECEM ACOMPANHANDO FRATURAS NO TETO. AS ESTALACTITES ESTÃO EM SUA 

MAIORIA QUEBRADAS. QUANTO AOS DEPÓSITOS CLÁSTICOS PREDOMINA ARGILA NO PISO, TAMBÉM 

OCORREM MATACÕES SUBORDINADOS. FORAM OBSERVADAS ÁREAS COM AMONTOADOS DE BLOCOS 
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CENTIMÉTRICOS A MÉTRICOS DISPERSOS POR TODA A EXTENSÃO DA CAVIDADE E VÁRIOS BURACOS NO 

CHÃO.  

A PRESENÇA DE ÁGUA FOI OBSERVADA NA FORMA DE GOTEJAMENTOS LOCALIZADOS E PERCOLAÇÃO DANDO 

ORIGEM A POÇAS. VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS E/OU PALEONTOLÓGICOS NÃO FORAM OBSERVADOS. 

 
Foto 6: Entrada principal da caverna. 

 

 
Foto 7: Espeleotema quebrado. 

 
Foto 8: Galhos, lixo e vestígio de fogueira. 

 

 
Foto 9: Altar no final do conduto. 

 
Foto 10: Marcas de escavação nas paredes. 

 
Foto 11: pichações 
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Foto 12: Amontoado de blocos próximos a 

entrada. 

 
Foto 13: placa comemorativa 

Fonte: Fotografias da autora. 

A CAVIDADE POSSUI IMPORTÂNCIA AMBIENTAL HISTÓRICA E CIENTÍFICA. FOI CLASSIFICADA COMO TENDO 

MÁXIMA RELEVÂNCIA (SPELAYON, 2013) DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 02/2009. 

 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
SPELAYON – SPELAYON CONSULTORIA EPP. RELATÓRIO DE ANÁLISE DE RELEVÂNCIA DE CAVIDADES 
NATURAIS SUBTERRÂNEAS: Mineração Cazanga. Arcos: SPELAYON, 2013.  
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2 – VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética          Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: ENTORNO UTILIZADO PARA AGRICULTURA E PASTAGEM 

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  não observado  
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. O GEOSSÍTIO PODE SER AVISTADO PELA ESTRADA NÃO ASFALTADA, O QUE FACILITA O ACESSO DE UM 
PUBLICO COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 – GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 – GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     crosta     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição:  
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro      Vale seco     
 Vale cego 

 outros:  

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 31/01/2019 

Município:   PAINS                                        Localidade:    CORUMBÁ                               Identificação (Geossítio): 08 

Nome do Geossítio: VALE SECO 

Tipo:  isolado     área: 180.000 m2      panorâmico     histórico-cultural 

Categoria temática:    cárstico     residual     tectônico       fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ___________________________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°23'59.71"S 45°36'50.26"O 824 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DE PAINS, SEGUIR PELA MG-170 EM DIREÇÃO A ARCOS POR 
APROXIMADAMENTE 9 KM. PRÓXIMO AO DISTRITO DE CORUMBÁ. É POSSÍVEL 
VISUALIZAR O GEOSSÍTIO DA ESTRADA. A GRUTA DA NINFETA LOCALIZA-SE PRÓXIMO 
AO LOCAL. PARA ACESSÁ-LA O DESLOCAMENTO DEVE SER FEITO A PÉ, POR 
PASTAGEM, ATÉ A ENTRADA DA CAVERNA QUE SE ENCONTRA A APROXIMADAMENTE 
350 METROS DE DISTÂNCIA DA ESTRADA PRINCIPAL. 



276 

 

Descrição: VALE SECO INTERMITENTE LOCALIZADO PRÓXIMO AO DISTRITO DE CORUMBÁ. 

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  
Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

 
A FEIÇÃO CÁRSTICA CARACTERIZADA COMO “VALE SECO” É UMA DRENAGEM SUBTERRÂNEA LOCALIZADA 
PRÓXIMO AO DISTRITO DE CORUMBÁ. A CALHA DE DRENAGEM PERMANECE SECA AO LONGO DO ANO, MAS NO 
PERÍODO DAS CHUVAS, O VOLUME DE ÁGUA É MUITO GRANDE, QUANDO É POSSÍVEL PERCEBER SEU CURSO 
SUPERFICIAL. ESTA DRENAGEM TEM FLUXO PRINCIPAL NA DIREÇÃO NORTE-SUL, ACOMPANHANDO O 
LINEAMENTO DO AFLORAMENTO CONTÍNUO DE APROXIMADAMENTE 5 KM. NESTE PONTO O FLUXO HÍDRICO 
CONVERGE 90° PARA LESTE E PASSA A TER FLUXO NA DIREÇÃO OESTE-LESTE ATÉ SUA CONFLUÊNCIA COM O 
CÓRREGO SANTO ANTÔNIO. ESTE POR SUA VEZ É UM DOS PRINCIPAIS AFLUENTES DO RIO SÃO MIGUEL. 
 
O VALE SECO PROVAVELMENTE TEVE SUA GÊNESE DURANTE A EVOLUÇÃO DA PAISAGEM CÁRSTICA LOCAL. 
INICIALMENTE A DRENAGEM TEVE SEU FLUXO SOBRE SEDIMENTOS IMPERMEÁVEIS. CONSEQUENTEMENTE, O 
SISTEMA FLUVIAL PERCORRIA SUPERFICIALMENTE NA ÁREA. O PROCESSO DE EROSÃO FLUVIAL REMOVEU OS 
SEDIMENTOS IMPERMEÁVEIS DA CALHA DE DRENAGEM E PROMOVEU O CONTATO DA ÁGUA ACIDIFICADA 
(RICA EM DIÓXIDO DE CARBONO) COM A ROCHA CARBONATICA, DANDO INCÍO AO PROCESSO DE 
KARSTIFICAÇÃO. COM A EVOLUÇÃO DESTE PROCESSO UMA DIFERENÇA DE POTENCIAL HIDRÁULICO É 
ALCANÇADA E A DRENAGEM PASSA A PERCORRER EM SUBSUPERFÍCIE. ESTE PROCESSO PODE PROMOVER O 
ESTABELECIMENTO DE NOVAS ROTAS DE FLUXO SUBTERRÂNEO. 
  
ESTA DRENAGEM TEM SEU FLUXO NA BASE DE MACIÇO COM APROXIMADAMENTE 5 KM DE EXTENSÃO. 
EXISTE UMA MINERAÇÃO EM OPERAÇÃO NO LOCAL. 
 

Figura 17 - Vale seco na região de Corumbá nos períodos seco e chuvoso. 

 

PERÍODO SECO 
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Fonte: Fotografias da autora. 

 
 
 
 

 
REFERÊNCIAS 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros:  

Tipo de Uso:  religioso /  turismo /  científico /  histórico /  didático /   econômico /   
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. A CAVERNA TEM POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO TURÍSTICA, DIDÁTICA E CIENTÍFICA. 

 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros:  

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: CALCITA CINTILANTE, CASCA 
FINA, CORTINAS, CORTINAS TIPO BACON E SERRILHADAS, HELICTITES, LUSTRES, MICROTRAVERTINOS E 
PÉROLAS DE CAVERNA. OS ESPELEOTEMAS ESTÃO ESPALHADOS POR TODA A CAVIDADE. 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos  banco de sedimentos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO, SUMIDOURO, SURGÊNCIA. FEIÇÕES HIDROLÓGICAS TEMPORÁRIAS 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canion     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  

Descrição: A CAVERNA LOCALIZA-SE NA BASE DE MACIÇO. 
 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 25/02/2019 

Município:   PAINS                                         Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 09 

Nome do Geossítio: GRUTAS DO TIO RAFA (W046) 

Abrangência:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Tipo de Interesse:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     estratigráfico     geológico 
                                       geomorfológico  espeleológico  arqueológico  paleontológico  outro: 
HIDROGEOLÓGICO 

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ____________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°24'48.59"S 45°39'55.17"O 725 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DA ESTRADA PRINCIPAL SEGUIR POR PASTAGEM ATÉ A MATA 
NATIVA. A PARTIR DAÍ SEGUIR POR TRILHA BEM MARCADA ATÉ A CAVERNA. 
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8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

 

AS GRUTAS DO TIO RAFA, FORAM CADASTRADAS COM O NOME DE W046 NO RELATÓRIO DO PROAPE (SEE, 

2012). SÃO DUAS CAVIDADES VOLUMOSAS E VIZINHAS, TALVEZ A TOPOGRAFIA POSSA UNÍ-LAS PELA LINHA 

D’ÁGUA. POSSUEM ACESSO FÁCIL, ATRAVÉS DE TRILHA EM MATA NATIVA EM DIREÇÃO AO AFLORAMENTO. 

ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, APESAR DE TEREM SIDO IDENTIFICADAS ALGUMAS 

PICHAÇÕES EM SUAS PAREDES. A LITOLOGIA PRESENTE É UM CALCÁRIO CALCÍTICO CRISTALINO E 

LAMINADO. COM RELAÇÃO À MORFOLOGIA, PLANTA BAIXA MEANDRANTE, CORTES TRANSVERSAIS 

CIRCULARES E IRREGULARES E PERFIL LONGITUDINAL HORIZONTAL, COM SALÕES AMPLOS. AS DIMENSÕES 

DA CAVIDADE FORAM ESTIMADAS EM 500 M DE DESENVOLVIMENTO LINEAR (CONSIDERANDO AS DUAS 

CAVERNAS), E 10 M DE ALTURA DA ENTRADA PRINCIPAL. A GRUTA É MUITO VOLUMOSA, ORNAMENTADA E 

DE MUITO FÁCIL PROGRESSÃO, SENDO IDEAL PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS E DIDÁTICAS 

PARA UM PÚBLICO DE QUALQUER IDADE. 

APRESENTA UMA GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS, COMUNS CONTEXTO LOCAL, ESPALHADOS POR 

TODA A CAVERNA. FOI OBSERVADA GRANDE OCORRÊNCIA DE CALCITA CINTILANTE, CASCA FINA, COLUNAS, 

CORALOIDES, ESCORRIMENTOS, ESTALACTITES, ESTALAGMITES, HELICTITES, MICROTRAVERTINOS, PÉROLAS 

DE CAVERNA E TRAVERTINOS. EM SUA MAIORIA MÉTRICOS, MAS COM ALGUMAS OCORRÊNCIAS 

CENTIMÉTRICAS.  

POR TODA A CAVERNA FORAM OBSERVADOS SEDIMENTOS ARGILOSOS INCONSOLIDADOS E VESTÍGIOS DE 

ABATIMENTOS DE BLOCOS AUTÓCTONES. CURSO D’ÁGUA DA DRENAGEM INTERMITENTE TAMBÉM FOI 

CONSTATADO, ASSIM COMO A PRESENÇA DE SURGÊNCIA E SUMIDOURO. 

AO FINAL DO CONDUTO DA CAVERNA SECUNDÁRIA FORAM OBSERVADOS DIVERSOS FRAGMENTOS 

CERÂMICOS DE TAMANHOS VARIADOS. 

 

 

 

 



281 

 
 

 
Foto 14: Entrada da Gruta do Tio Rafa (W046). 

 
 

 
Foto 15: Entrada da Gruta vizinha. 

 
 

 
Foto 16: Espeleotema métrico no salão principal da caverna. 
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Foto 17: Vista de dentro para fora de entrada 

secundária da caverna 
 
 

 
Foto 18: Morfologia circular do conduto principal 

da caverna. Detalhe para conjunto de 
espeleotemas localizado na parede. 

 

 
Foto 19: Morfologia do conduto principal da caverna secundária. 

 

 
Foto 20: Conjunto de espeleotemas. 

 
Foto 21: Morfologia do final do conduto. 
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TRATA-SE DE UMA CAVERNA COM BOM DESENVOLVIMENTO LINEAR, PLANTA BAIXA MEANDRANTE, 

VOLUMOSA, COM GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS COMUNS EM CONTEXTO LOCAL. CAVERNA COM 

POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO TURÍSTICA OU PARA VISITAÇÃO POR ESTUDANTES DE QUALQUER FAIXA 

ETÁRIA. APRESENTA DEPÓSITOS SEDIMENTARES RELEVANTES E DIDÁTICOS. 

  
 
 
REFERÊNCIAS 
 
CECAV – CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS. Cadastro Nacional de 
Informações Espeleológicas – CANIE. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html>. Acesso 
05 jan 19 
 
 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:   Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros:  

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  não observado  
                          outros:  

Intervenções necessárias: O ACESSO NO INTERIOR DA FAZENDA NÃO PERMITE O TRÁFEGO DE VEÍCULOS DE 
PASSEIO DURANTE O PERÍODO CHUVOSO. O LOCAL TEM GRANDE BELEZA CÊNICA, A INSTALAÇÃO DE BANCOS 
PARA A CONTEMPLAÇÃO DA NATUREZA PODE VALORIZAR O GEOSSÍTIO. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: PEDIR AUTORIZAÇÃO DO 
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA ANTES DA VISITA. A VISITAÇÃO NÃO É RECOMENDADA 
NO PERÍODO CHUVOSO. 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros:  

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO. O RIBEIRÃO ARARAS INTERCEPTA A CAVIDADE. 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  

Descrição:  

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 30/01/2019 

Município:   PIUMHI                                     Localidade:  FAZENDA BARREIRA                Identificação (Geossítio): 10 

Nome do Geossítio: GRUTA DA PONTE DE PEDRA (S264) 

Tipo:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Categoria temática:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: _________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°21'56.69"S 45°58'16.33"O 685 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DE PIUMHI, O ACESSO SE FAZ PELA MG 050 (SENTIDO PIMENTA) ATÉ 
O ENTRONCAMENTO COM A MG 82. SEGUIR POR APROXIMADAMENTE 10 KM ATÉ O 
MILHARAL. ENTRAR A ESQUERDA E SEGUIR POR ESTRADA NÃO PAVIMENTADA ATÉ A 
FAZENDA BARREIRA. A PARTIR DAI O PERCURSO DEVE SER FEITO A PÉ POR 
APROXIMADAMENTE 500 M, ATÉ A CAVIDADE. 
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8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

A GRUTA DA PONTE DE PEDRA LOCALIZA-SE NO PLANALTO CÁRSTICO DO RIO SÃO FRANCISCO E POSSUI 

DRENAGEM REGULAR EM SEU INTERIOR. LOCALMENTE O CURSO D’ÁGUA RECEBE O NOME DE RIBEIRÃO DAS 

ARARAS. O RIBEIRÃO TEM ORIGEM ALÓCTONE. SUAS NASCENTES LOCALIZAM-SE NA SERRA DA PIMENTA. O 

CURSO DÁGUA, QUANDO ADENDRA NA REGIÃO DAS ROCHAS CARBONÁTICAS, TEM UM MAIOR PODER DE 

CORROSÃO, PROPICIANDO A GÊNESE DE CAVERNAS COM GRANDES VOLUMES E DIVERSIDADE DE 

ESPELEOTEMAS.  

A CAVERNA SITUA-SE NA BASE DO MACIÇO CALCÁRIO. COM RELAÇÃO À MORFOLOGIA, A CAVIDADE POSSUI 

PLANTA BAIXA LINEAR-RAMIFICADA, PERFIS LONGITUDINAIS HORIZONTAIS E INCLINADOS, CORTES 

TRANSVERSAIS TRIANGULARES E RETANGULARES. AS DIMENSÕES ESTIMADAS DA CAVIDADE EQUIVALEM A 

150 M DE DESENVOLVIMENTO LINEAR, E 5 M DE ALTURA DA ENTRADA PRINCIPAL. APRESENTA GRANDE 

VOLUME PARA OS PADRÕES LOCAIS E POSSUI DOIS CONDUTOS SECUNDÁRIOS PARALELOS E DUAS ENTRADAS 

AMPLAS, FORMANDO UM ARCO. OS CONDUTOS SECUNDÁRIOS APRESENTAM TETO BAIXO. EM UM DELES É 

POSSÍVEL OBSERVAR UM PEQUENO CÂNION ESCULPIDO PELA ÁGUA DURANTE A GÊNESE DA CAVIDADE. 

DEVIDO À INFLUÊNCIA DO RIBEIRÃO ARARAS, A CAVIDADE APRESENTA ALGUNS BANCOS DE SEDIMENTOS 

FINOS, DEPOSITADOS PELO CURSO D’ÁGUA. 

APRESENTA UMA GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS, COMUNS EM CONTEXTO LOCAL (ESTALACTITES, 

ESTALAGMITES, CORALÓIDES, MICROTAVERTINOS, TRAVERTINOS, COLUNAS E CORTINAS), EM SUA MAIORIA 

CENTIMÉTRICOS, MAS COM ALGUMAS OCORRÊNCIAS MÉTRICAS, PRINCIPALMENTE NO TETO DA ENTRADA.  

FOI OBSERVADA A PRESENÇA DE ÁGUA NA FORMA DE GOTEJAMENTO E DE FLUXO PERENE (RIBEIRÃO DAS 

ARARAS). COMO EXEMPLARES DA FAUNA HIPÓGEA, FORAM OBSERVADOS ARANHAS, MARIPOSAS, GRILOS E 

MORCEGOS.  
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Foto 22: Entrada principal da Gruta da Ponte de Pedra. 

 

 
Foto 23: Vista de dentro para fora de um dos 
condutos da cavidade. Notar cânion freático 
desenvolvido próximo à parede esquerda. 

 

 
Foto 24: Final de conduto com teto baixo. Notar 
espeleotema no final do conduto e piso coberto 

por sedimentos provavelmente depositados pela 
drenagem. 

Fonte: Fotografias da autora. 
 
REFERÊNCIAS 
 
CECAV – CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS. Cadastro Nacional de 
Informações Espeleológicas – CANIE. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html>. Acesso 
05 jan 19 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra: CASO A ÁGUA NÃO ESTEJA POLUÍDA, É POSSÍVEL TER BALNEABILIDADE 

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: ENTORNO UTILIZADO PARA AGRICULTURA E PASTAGEM 

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  não observado  
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. O GEOSSÍTIO PODE SER AVISTADO PELA ESTRADA NÃO ASFALTADA, O QUE FACILITA O ACESSO DE UM 
PUBLICO COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. É POSSÍVEL CHEGAR PRÓXIMO A LAGOA ATRAVÉS DE UM PIER 
DE MADEIRA JÁ EXISTENTE. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     crosta     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: LAGOA CÁRSTICA 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros: LAGOA CÁRSTICA 

Descrição: NO ENTORNO DA LAGOA PODEM SER OBSERVADOS AFLORAMENTOS CALCÁREOS 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 15/06/2018 

Município:   PAINS                                        Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 11 

Nome do Geossítio: LAGOA DO RETIRO 

Tipo:  isolado     área: 620.000 m2      panorâmico     histórico-cultural 
Categoria temática:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ___________________________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°25'43.73"S 45°35'53.75"O 775 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DE PAINS, SEGUIR PELA MG-439 EM DIREÇÃO À CORREGO FUNDO 
POR APROXIMADAMENTE 5 KM. PRÓXIMO À ENTRADA DA ICAL VIRAR À DIREITA EM 
ESTRADA NÃO PAVIMENTADA. SEGUIR POR APROXIMADAMENTE 6,5 KM ATÉ A SEDE 
DA FAZENDA DO RETIRO. A PARTIR DA SEDE A CAMINHADA DEVE SER FEITA A PÉ POR 
TRILHA LEVE. 
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LAGOA DO RETIRO: A) VISTA GERAL DA LAGOA; B) VISTA DA SEDE DA FAZENDA QUE JÁ POSSUI INFRA-
ESTRUTURA PARA RECEBER VISITANTES; C) ACESSO PARA A LOCA DO RETIRO. 

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

DEPRESSÃO CÁRSTICA ALAGADA. A ORIGEM DO ALAGAMENTO NÃO É CONHECIDA, DEVIDO A CARÊNCIA DE 
ESTUDOS CIENTÍFICOS NA REGIÃO. DE ACORDO COM TRAVASSOS ET. AL (2015), O ALAGAMENTO NAS 
DEPRESSÕES PODE SER PROVENIENTE DO AUMENTO DA RECARGA NO SISTEMA CÁRSTICO OU DEVIDO AO 
ENTUPIMENTO DE UM SUMIDOURO OU ESTAVELLE. CONSIDERANDO A CARTA TOPOGRÁFICA DE ARCOS (IBGE, 
1970) E A IMAGEM DE SATÉLITE DISPONIBILIZADA NO PROGRAMA GOOGLE EARTH, NÃO É POSSÍVEL 
IDENTIFICAR O CURSO D’ÁGUA QUE PODE ESTAR CONTIBUINDO PARA A RECARGA DESTA LAGOA, POIS ESTA 
DRENAGEM NÃO OCORRE EM SUPERFÍCIE. CONTUDO, É POSSÍVEL IDENTIFICAR UM ALINHAMENTO DE 
DOLINAS A MONTANTE QUE PODE ESTAR INFLUENCIANDO A DIREÇÃO DO FLUXO. PRÓXIMO A LAGOA 
LOCALIZA-SE A LOCA DO RETIRO. FOI CONSTATADA A PRESENÇA DE FLUXO HÍDRICO PERENE EM SEU 
INTERIOR E UMA RESSURGÊNCIA. A JUSANTE É POSSÍVEL IDENTIFICAR UMA SEQUENCIA DE DEPRESSÕES 
ALAGADAS QUE PODEM INDICAR A SEQUENCIA DO FLUXO. DURANTE UMA ENTREVISTA COM OS 
TRABALHADORES DA FAZENDA NÃO FOI POSSÍVEL CONSTATAR A PRESENÇA DE UM SUMIDOURO NA LAGOA. 
OS FUNCIONÁRIOS RELATARAM QUE NUNCA VIRAM A LAGOA VAZIA E O PROPRIETÁRIO NÃO ESTAVA 
PRESENTE. ESTUDOS COM TRAÇADORES PODEM ESCLARECER AS DÚVIDAS SOBRE ESTE SISTEMA HÍDRICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

C 

B 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: APESAR DE ALGUMAS PICHAÇÕES, A GRUTA NÃO É VISITADA COM FREQUENCIA 
E APRESENTA UM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. 
Tipo de Uso:  religioso /  turismo /  científico /  histórico /  didático /   econômico /   
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. A CAVERNA NÃO TEM POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO PELO TURISMO DE MASSA, MAS É INTERESSANTE 
O USO PARA FINS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros:  

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: CORTINAS, 
MICROTRAVERTINOS, LUSTRES. OS ESPELEOTEMAS ESTÃO EM PONTOS LOCALIZADOS DA CAVIDADE. 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos  banco de sedimentos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO, SURGÊNCIA, SUMIDOURO. FEIÇÕES HIDROLÓGICAS TEMPORÁRIAS 
 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canion     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  
Descrição: A CAVERNA LOCALIZA-SE NA BASE DO MACIÇO, EM FUNDO DE DOLINA. 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 25/02/2019 

Município:   PAINS                                         Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 12 

Nome do Geossítio: GRUTA DO MASTODONTE (T040) 

Abrangência:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Tipo de Interesse:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     estratigráfico     geológico 
                                       geomorfológico  espeleológico  arqueológico  paleontológico  outro: 
HIDROGEOLÓGICO, SEDIMENTAR 

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ____________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°25'35.66"S 45°37'54.72"O 732 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DA ESTRADA PRINCIPAL, SEGUIR EM PASTAGEM EM DIREÇÃO À 
DOLINA DE ABATIMENTO. 
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8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

A GRUTA DO MASTODONTE, OU LOCA DO ANGÁ (CNC, 2019), FOI CADASTRADA NO CANIE COMO NOME DE 

T040. POSSUI ACESSO FÁCIL, ATRAVÉS DE TRILHA EM PASTAGEM EM DIREÇÃO A DOLINA DE ABATIMENTO. 

ENCONTRA-SE EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO, APESAR DE TEREM SIDO OBSERVADAS ALGUMAS 

PICHAÇÕES EM SEU INTERIOR. A CAVERNA SITUA-SE EM FUNDO DE DOLINA DE ABATIMENTO, PARA ACESSAR 

SEU INTERIOR SÃO NECESSÁRIAS TÉCNICAS VERTICAIS DE SEGURANÇA. A LITOLOGIA PRESENTE É UM 

CALCÁRIO CALCÍTICO CRISTALINO E LAMINADO. COM RELAÇÃO À MORFOLOGIA, A CAVIDADE POSSUI PLANTA 

BAIXA LINEAR, PERFIS LONGITUDINAIS HORIZONTAIS E EDIFICADOS, CORTES TRANSVERSAIS IRREGULARES 

E RETANGULARES. AS DIMENSÕES DA CAVIDADE FORAM ESTIMADAS EM 300 M DE DESENVOLVIMENTO 

LINEAR, E 4 M DE ALTURA DA ENTRADA PRINCIPAL. A GRUTA É MUITO VOLUMOSA E APRESENTA 

ORNAMENTAÇÃO EM PONTOS LOCALIZADOS. O CONDUTO PRINCIPAL FINALIZA EM UM LAGO QUE PARECE 

TER FLUXO. PROVAVELMENTE EXISTEM SURGÊNCIA E SUMIDOURO NO LAGO. FOI OBSERVADA UM OUTRA 

ENTRADA APÓS O LAGO MAS NÃO FOI POSSÍVEL A SUA EXPLORAÇÃO.  

APRESENTA UMA GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS, COMUNS CONTEXTO LOCAL, EM PONTOS 

LOCALIZADOS. FOI OBSERVADA GRANDE OCORRÊNCIA DE ESTALACTITES, ESTALAGMITES, CORALOIDES, 

MICROTAVERTINOS, COLUNAS, CORTINAS SERRILHADAS E LUSTRES. EM SUA MAIORIA CENTIMÉTRICOS, MAS 

COM ALGUMAS OCORRÊNCIAS MÉTRICAS.  

POR TODA A CAVERNA FORAM OBSERVADOS SEDIMENTOS ARGILOSOS CONSOLIDADOS E INCONSOLIDADOS E 

VESTÍGIOS DE ABATIMENTOS. OS SEDIMENTOS CHEGAM A FORMAR GRANDES DEPÓSITOS. OS 

ESPELEOTEMAS E AS PAREDES ESTÃO COBERTOS PELOS SEDIMENTOS, INDICANDO QUE A CAVERNA PODE 

FICAR TOTALMENTE ALAGADA SAZONALMENTE. 

EM SEU INTERIOR FORAM RESGATADOS FÓSSEIS DO MASTODONTE DA ESPÉCIE HAPLOMASTODON WARINGI. 

OS FÓSSEIS FORAM DESCRITOS PELO PALEONTÓLOGO CARSTOR CARTELE E ENCONTRAM-SE DEPOSITADOS 

NO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DA PUC MINAS. 
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Foto 25: Dolina onde localiza-se a Gruta do 

Mastodonte. 
 

 
Foto 26: Detalhe da entrada vertical da cavidade. 

 
 

 
Foto 27: Conjunto de espeleotemas observado no início do conduto principal da caverna. 

 

 
Foto 28: Detalhe da morfologia do conduto 
principal da caverna com acúmulo de água. 

 
 
 
 
 

 
Foto 29: Morfologia do conduto principal. Notar o 

padrão retangular dos cortes. 
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Foto 30: Pichações observadas nas paredes da 

caverna. 

 
Foto 31: Conjunto de espeleotemas observados no 

final do conduto no nível superior. 
 
 
 

 
Foto 32: Passagem estreita localizada ao final do 

conduto principal da caverna. 
 

 
 

 
 
 

 
Foto 33: Grande lago localizado no final do 
conduto principal. O lago parece ter fluxo 

indicando a presença de surgência e sumidouro 
em seu interior. 

Fonte: Fotografias da autora. 
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TRATA-SE DE UMA CAVERNA COM BOM DESENVOLVIMENTO LINEAR, PLANTA BAIXA LINEAR, VOLUMOSA, 

COM GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS COMUNS EM CONTEXTO LOCAL. DEVIDO À NECESSIDADE DE 

TÉCNICAS DE PROGRESSÃO EM DESNÍVEL, A CAVIDADE NÃO APRESENTA POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO 

TURÍSTICA DE MASSA OU PARA VISITAÇÃO POR ESTUDANTES DE QUALQUER FAIXA ETÁRIA. CONTUDO, 

APRESENTA DEPÓSITOS SEDIMENTARES RELEVANTES DIDÁTICOS. A PRESENÇA DE ÁGUA NA CAVIDADE É UM 

IMPORTANTE INTERESSE PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS. A INVESTIGAÇÃO DA CONEXÃO HÍDRICA É 

RELEVANTE PARA O ENTENDIMENTO DA DINÂMICA DO CARSTE REGIONAL. APRESENTA POTENCIAL PARA 

UTILIZAÇÃO CIENTÍFCA E PARA VISITAÇÃO DE ESTUDANTES DE CURSOS DE ESPELEOLOGIA. 

 

 
 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
CECAV – CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS. Cadastro Nacional de 
Informações Espeleológicas – CANIE. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html>. Acesso 
05 jan 19 
 
SEE - SOCIEDADE EXCURCIONISTA E ESPELEOLÓGICA. Projeto Arcos Pains Espeleologia (PROAPE): 
SEE/DEGEO/EM/UFOP 2012. Ouro Preto: PROAPE, 2012.  
 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: ENTORNO UTILIZADO PARA AGRICULTURA E PASTAGEM 

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  não observado  
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. A CAVERNA NÃO TEM POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO PELO TURISMO DE MASSA DEVIDO ÀS 
IRREGULARIDADES DO TERRENO. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     crosta     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: CORTINAS, CALCITA 
CINTILANTE 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: FLUXO HÍDRICO INTERMITENTE 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros: LAGOA CÁRSTICA 

Descrição:  

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 29/01/2019 

Município:   PAINS                                        Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 13 

Nome do Geossítio: GRUTA X001 

Tipo:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Categoria temática:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ___________________________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°25'33.57"S 45°36'02.79"O 808 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DA SEDE DA FAZENDA DO RETIRO, SEGUIR POR TRILHA EM DIREÇÃO 
AOS AFLORAMENTOS. A CAVERNA ENCONTRA-SE EM FUNDO DE DOLINA. 
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9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

ESTÁ INSERIDA NO FUNDO DE DOLINA, COM ENTRADA PRINCIPAL ESTIMADA EM 2,5 M DE ALTURA. A 
LITOLOGIA É CALCÁRIO CALCÍTICO COM DISCRETA ESTRATIFICAÇÃO. A CAVIDADE APRESENTA MORFOLOGIA 
DA PLANTA BAIXA LINEAR, CORTES TRANSVERSAIS IRREGULARES, PERFIL LONGITUDINAL INCLINADO E 
PROJEÇÃO HORIZONTAL ESTIMADA DE 100 M. 
O CONDUTO DE ACESSO À CAVIDADE POSSUI GRANDE DESNÍVEL E AO FINAL DO SALÃO O PISO É 
HORIZONTAL. A CAVIDADE DESENVOLVE-SE EM UM SALÃO ÚNICO COM GRANDES VOLUMES. O TETO E AS 
PAREDES APRESENTAM MARCAS EVIDENTES DE FLUXO FREÁTICO. FORMAS ARREDONDADAS E ALVÉOLOS 
OCORREM LOCALIZADOS NAS PAREDES E NO TETO. O DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO SUBTERRÂNEO PODE 
TER SE DADO POR EROSÃO FLUVIAL E ABATIMENTO. OS DEPÓSITOS QUÍMICOS SÃO REPRESENTADOS POR 
CORTINAS, CORALOIDES, ESTALACTITES, TRAVERTINOS, MICROTRAVERTINOS E ESCORRIMENTOS. FOI 
OBSERVADO UM GRANDE ESCORRIMENTO COM TRAVERTINO E MICRO-TRAVERTINOS NO CENTRO DO SALÃO 
DE ENTRADA. QUANTO AOS DEPÓSITOS CLÁSTICOS FORAM OBSERVADOS PREDOMINANTE ARGILA/SILTE E 
MATACÕES ANGULOSOS DE ORIGEM ALOGÊNICA E AUTOGÊNICA, PRINCIPALMENTE DO CONDUTO DE ACESSO 
AO SALÃO PRINCIPAL. FOI IDENTIFICADO FLUXO HÍDRICO INTERMITENTE.  
FOI IDENTIFICADA UMA OSSADA RECENTE PRÓXIMO AO ESPELEOTEMA MÉTRICO LOCALIZADO NO CENTRO 
DO SALÃO DE ENTRADA. 
 

 
Figura 18: Acesso à Gruta X001. Detalhe para a dolina onde localiza-se a cavidade. 
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Figura 19: À esquerda, conjunto de espeleotemas, comuns em contexto local, observados no interior da 

caverna. À direita, ossada de mamífero identificada no interior da cavidade. 
 

 
Figura 20: Vista de dentro para fora da cavidade. Notar o piso coberto por blocos e matacões. O 

abatimento do teto pode ter originado o depósito. 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
SEE - SOCIEDADE EXCURCIONISTA E ESPELEOLÓGICA. Projeto Arcos Pains Espeleologia (PROAPE): 
SEE/DEGEO/EM/UFOP 2012. Ouro Preto: PROAPE, 2012.  
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: NA ENTRADA DA CAVIDADE FORAM DEIXADOS RESTOS DE MADEIRA E ARAME. 
FORAM OBSERVADOS SACOS PLÁSTICOS EM SEU INTERIOR TAMBÉM. 

Tipo de Uso:  religioso /  turismo /  científico /  histórico /  didático /   econômico /   
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. A CAVERNA NÃO TEM POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO PELO TURISMO DE MASSA, MAS É INTERESSANTE 
O USO PARA FINS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: PEDIR AUTORIZAÇÃO DO 
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA ANTES DA VISITA. 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: CASCA FINA, CORTINAS, 
CORTINA TIPO BACON, CORTINA SERRILHADA, LUSTRES, MICROTRAVERTINOS, PÉROLAS DE CAVERNA, 
BLISTER. OS ESPELEOTEMAS ESTÃO EM PONTOS LOCALIZADOS DA CAVIDADE. 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos  banco de sedimentos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO. FEIÇÕES HIDROLÓGICAS TEMPORÁRIAS 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canion     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 25/02/2019 

Município:   PAINS                                         Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 14 

Nome do Geossítio: GRUTA JOÃO LEMOS 

Abrangência:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 

Tipo de Interesse:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     estratigráfico     geológico 
                                       geomorfológico  espeleológico  arqueológico  paleontológico  outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ____________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°23'53.63"S 45°35'38.49"O 854 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DA TORRE DA LINHA DE TRANSMISSÃO, SEGUIR POR TRILHA EM 
DIREÇÃO À DOLINA. A CAVERNA ENCONTRA-SE NA BASE DO MACIÇO, AO FUNDO DA 
DOLINA DE ABATIMENTO. 
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Descrição: A CAVERNA LOCALIZA-SE NA BASE DO MACIÇO, EM FUNDO DE DOLINA. 
 

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

A GRUTA JOÃO LEMOS (BOEL) AINDA NÃO FOI CADASTRADA EM NENHUM BANCO DE DADOS ESPELEOLÓGICO 

BRASILEIRO. POSSUI ACESSO FÁCIL, ATRAVÉS DE TRILHA BEM MARCADA NO INTERIOR DE DOLINA. 

ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. EM SEU INTERIOR FORAM OBSERVADOS RESTOS DE 

MADEIRA E ARAME. NO FUNDO DO DESNÍVEL ACENTUADO AO FINAL DA CAVERNA FOI RETIRADO UM SACO 

PLÁSTICO DE MASSA CORRIDA. A CAVERNA SITUA-SE NA BASE DO MACIÇO, EM FUNDO DE DOLINA DE 

ABATIMENTO. A LITOLOGIA PRESENTE É UM CALCÁRIO CALCÍTICO CRISTALINO E LAMINADO. COM RELAÇÃO 

À MORFOLOGIA, A CAVIDADE POSSUI PLANTA BAIXA LINEAR-RAMIFICADA, PERFIS LONGITUDINAIS 

HORIZONTAIS E INCLINADOS, CORTES TRANSVERSAIS TRIANGULARES E OGIVAIS. AS DIMENSÕES DA 

CAVIDADE FORAM ESTIMADAS EM 300 M DE DESENVOLVIMENTO LINEAR, E 4 M DE ALTURA DA ENTRADA 

PRINCIPAL. A GRUTA É MUITO VOLUMOSA E ORNAMENTADA. O CONDUTO PRINCIPAL FINALIZA EM UMA 

PASSAGEM ESTREITA. O PRÓXIMO SALÃO TEM INÍCIO COM UM ABRUPTO DE APROXIMADAMENTE 15 M. AO 

FUNDO DESTE ABRUPTO FOI OBSERVADO UM EXPRESSIVO CONJUNTO DE ESPELEOTEMAS. NÃO É 

NECESSÁRIO PROSSEGUIR NA CAVERNA UTILIZANDO-SE DE TÉCNICAS VERTICAIS. É POSSÍVEL SE ESGUEIRAR 

NO CANTO DO CONDUTO POR UMA PASSAGEM DE NÃO MAIS DO QUE 1 M DE ALTURA ATÉ O OUTRO LADO DO 

ABISMO. DESTE PONTO EM DIANTE PODEM SER OBSERVADOS TRAVERTINOS DE APROXIMADAMENTE 1,5 M 

DE ALTURA E ESPELEOTEMAS RAROS NA REGIÃO DENOMINADOS DE BLISTERS. OS BLISTERS SÃO DEPÓSITOS 

DE ÁGUAS DE EXSUDAÇÃO. ESTES ESPELEOTEMAS SÃO FORMADOS A PARTIR DAS SOLUÇÕES AQUOSAS QUE, 

POR CAPILARIDADE, CIRCULAM LENTA E DESCONTINUAMENTE PELOS POROS DA ROCHA OU PELOS POROS 

DE ESPELEOTEMAS JÁ EXISTENTES. FATORES COMO A DIFERENÇA DE TEMPERATURA E PRESSÃO ENTRE OS 

POROS DA ROCHA E O VAZIO DA CAVERNA, FAZEM ESSAS SOLUÇÕES EMERGIREM DAS PAREDES, 

DEPOSITANDO A CALCITA, OU OUTRO MINERAL, PRESENTE NA SOLUÇÃO. O PROCESSO DE FORMAÇÃO 

ESPECIFICAMENTE DOS BLISTERS É DESCONHECIDO (HILL; FORTI, 1997). 

APRESENTA UMA GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS, COMUNS E RAROS EM CONTEXTO LOCAL. FOI 

OBSERVADA GRANDE OCORRÊNCIA DE ESTALACTITES, ESTALAGMITES, CORALOIDES, MICROTAVERTINOS, 

TRAVERTINOS, COLUNAS, BLISTERS, CORTINAS, CORTINAS TIPO BACON, CORTINAS SERRILHADAS, LUSTRES E 

PÉROLAS DE CAVERNA. EM SUA MAIORIA MÉTRICOS, MAS COM ALGUMAS OCORRÊNCIAS CENTIMÉTRICAS. OS 

ESPELEOTEMAS ENCONTRAM-SE ESPALHADOS POR TODA A CAVERNA. EM SEU PISO FORAM OBSERVADOS 
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SEDIMENTOS ARGILOSOS CONSOLIDADOS. E INCONSOLIDADOS. VESTÍGIOS DE DIFERENTES ESTÁGIOS DE 

DEPOSIÇÃO TAMBÉM FORAM VERIFICADOS. 

 
Foto 34: Vista da entrada da Gruta João Lemos. 

 

 
Foto 35: Detalhe do lixo encontrado na entrada 

da caverna. 

 
Foto 36: Expressivo conjunto de espeleotemas observado no início do conduto principal da caverna. 

 

 
Foto 37: Detalhe de piso estalagmítico encrustado 

na parede. Nele podem ser evidenciados 
diferentes estágios da dinâmica evolutiva da 

caverna. 
 
 
 

 
Foto 38: Morfologia do conduto principal. Detalhe 

dos sedimentos inconsolidados no piso. 
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Foto 39: Desnível abrupto no início do segundo 

salão da caverna. 
 

 
Foto 40: Exuberante conjunto de espeleotemas 

observado ao final do abrupto. 
 

 
Foto 41: Passagem estreita localizada ao final do 

conduto principal da caverna. 
 

 
Foto 42: Espeleotema do tipo blister. 

 

 
Foto 43: Travertino métrico observado ao final da cavidade. 

Fonte: Fotografias da autora. 
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TRATA-SE DE UMA CAVERNA COM BOM DESENVOLVIMENTO LINEAR, PLANTA BAIXA LINEAR RAMIFICADA, 

VOLUMOSA, COM GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS COMUNS E RAROS EM CONTEXTO LOCAL. 

DEVIDO À NECESSIDADE DE TÉCNICAS DE PROGRESSÃO EM DESNÍVEL, A CAVIDADE NÃO APRESENTA 

POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO TURÍSTICA DE MASSA OU PARA VISITAÇÃO POR ESTUDANTES DE QUALQUER 

FAIXA ETÁRIA EM TODO O SEU PERCURSO. CONTUDO, APRESENTA FEIÇÕES MORFOLÓGICAS NAS PAREDES E 

TETO BASTANTE DIDÁTICAS. SEUS DEPÓSITOS QUÍMICOS TAMBÉM SÃO BASTANTE RELEVANTES, APESAR DE 

ENCONTRAREM-SE EM PONTOS LOCALIZADOS NO INTERIOR DA CAVIDADE. APRESENTA POTENCIAL PARA 

UTILIZAÇÃO CIENTÍFCA E PARA VISITAÇÃO DE ESTUDANTES DE CURSOS DE ESPELEOLOGIA. 

 
 
REFERÊNCIAS 
 
HILL C.A.; FORTI P. Cave Minerals of the world (2nd ed.). National Speleol. Soc., Huntsville, USA, 1997,463 p. 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada    Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros:  

Tipo de Uso:  religioso /  turismo /  científico /  histórico /  didático /   econômico /   
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. A CAVERNA NÃO TEM POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO PELO TURISMO DE MASSA, MAS É INTERESSANTE 
O USO PARA FINS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. FORAM IDENTIFICADOS ESPELEOTEMAS FRÁGEIS, SENDO 
ASSIM NÃO É RECOMENDADO A VISITAÇÃO DE UM GRUPO GRANDE. A CAVERNA FICA ALAGADA 
TEMPORARIAMENTE, SENDO ASSIM NÃO É RECOMENDADA A VISITAÇÃO EM PERÍODOS CHUVOSOS. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 
Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: PEDIR AUTORIZAÇÃO DO 
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA ANTES DA VISITA. 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: CASCAS FINAS, CORTINAS EM 
BACON, CORTINAS SERRILHADAS, DISCOS VOADORES, EXCÊNTRICOS, FLORES DE ARAGONITA (CRISTALINAS E 
TRANSLÚCIDAS). OS ESPELEOTEMAS ESTÃO CONCENTRADOS NO FINAL DO CONDUTO PRINCIPAL, EM NÍVEL 
PRÓXIMO AO LENÇOL FREÁTICO. 
 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos   banco de sedimentos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO. FEIÇÕES HIDROLÓGICAS TEMPORÁRIAS. NAS PAREDES PODEM SER OBSERVADAS 
FEIÇÕES MORFOLÓGICAS ESCULPIDAS PELA ÁGUA, TAIS COMO PENDENTES, BELL HOLES E SCALLOPS. 
 
 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 20/02/2019 

Município:   DORESÓPOLIS                                         Localidade:                             Identificação (Geossítio): 15 

Nome do Geossítio: GRUTA DOS ASPARGOS 

Abrangência:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Tipo de Interesse:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     estratigráfico     geológico 
                                       geomorfológico     espeleológico   arqueológico  paleontológico   outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ____________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°20'24.15"S  45°48'11.98"O 691 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DA SEDE DA FAZENDA, SEGUIR POR TRILHA EM DIREÇÃO AOS 
AFLORAMENTOS. A CAVERNA ENCONTRA-SE NA MÉDIA VERTENTE. É NECESSÁRIO A 
SUBIDA DE UM PEQUENO ACLIVE, MAS SEM GRANDES DIFICULDADES. 



312 

 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canion     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros: LAGOA CÁRSTICA 

Descrição: NO ENTORNO DA CAVIDADE PODEM SER OBSERVADAS DIVERSAS LAGOAS CÁRSTICAS PERENES. O 
LAGO NO INTERIOR DA CAVIDADE PODE TER RELAÇÃO COM AS ÁGUAS DAS DOLINAS. 

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

A GRUTA DOS ASPARGOS POSSUI ACESSO FÁCIL, ATRAVÉS DE PASTAGEM, E ENCONTRA-SE EM EXELENTE 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SITUA-SE NA MÉDIA VERTENTE. A LITOLOGIA PRESENTE É UM CALCÁRIO 

CALCÍTICO CRISTALINO LAMINADO E DOBRADO, COM EIXOS CAINDO ORA PARA WNW, ORA PARA ESSE (SEE, 

2012). AS DOBRAS SÃO ABERTAS E SUAVES, A DISTÂNCIA ENTRE AS CRISTAS É DE 50 CM. COM RELAÇÃO À 

MORFOLOGIA, A CAVIDADE POSSUI PLANTA BAIXA LINEAR-RAMIFICADA, PERFIS LONGITUDINAIS 

INCLINADOS, CORTES TRANSVERSAIS TRIANGULARES, IRREGULARES E OGIVAIS. AS DIMENSÕES DA CAVIDADE 

FORAM ESTIMADAS EM 200 M DE DESENVOLVIMENTO LINEAR, E 1,5 M DE ALTURA DA ENTRADA PRINCIPAL. 

A CAVIDADE TEM DOIS CONDUTOS PARALELOS ATÉ O SALÃO PRINCIPAL. O PERCURSO NESTES CONDUTOS E 

FEITO AGACHADO, DEVIDO AO TERO BAIXO. O CONDUTO PRINCIPAL É INTERCEPTADO POR UM ABRUPTO DE 

APROXIMADAMENTE 6 M. AO FUNDO DESTE ABRUPTO FOI OBSERVADO O LOCAL DE UMA POSSÍVEL 

SURGÊNCIA. EXISTEM INDICATIVOS DE ALAGAMENTO TEMPORÁRIO DA CAVIDADE. A ORIGEM DA ÁGUA É 

DESCONHECIDA. CONSIDERANDO IMFORMAÇÕES OBTIDAS ATRAVÉS DE SENSORIAMENTO REMOTO, A ÁGUA 

PODE TER RELAÇÃO COM O CÓRREGO DO TAMBORIL, QUE AINDA TEM PARTE DO SEU PERCURSO 

DESCONHECIDO, OU COM UMA MINA D’ÁGUA, LOCALIZADA À MENOS DE 2 KM DE DISTÂNCIA DA CAVIDADE. A 

ORIGEM DA ÁGUA DESTA MINA OU O SEU DESTINO TAMBÉM SÃO DESCONHECIDOS. 

COMO DEPÓSITOS CLÁSTICOS OBSERVAM-SE BLOCOS ABATIDOS CENTIMÉTRICOS E SEDIMENTOS FINOS 

CONSOLIDADOS E INCONSOLIDADOS. OS DEPÓSITOS QUÍMICOS SÃO CARACTERIZADOS POR CASCAS FINAS, 

CORTINAS EM BACON, CORTINAS SERRILHADAS, DISCOS VOADORES, ESCORRIMENTOS, ESTALACTITES, 

ESTALAGMITES, EXCÊNTRICOS, FLORES DE ARAGONITA (CRISTALINOS E TRANSLÚCIDOS) E TRAVERTINOS. OS 

DEPOSITOS ESTÃO CONCENTRADOS NO SALÃO PRINCIPAL DA CAVERNA, EM REGIÃO DE GOTEJAMENTO 

INTENSO. ESTA REGIÃO FICA ALAGADA EM PERÍODOS DE CHEIA. 

QUANTO AOS ASPECTOS HIDROLÓGICOS, A CAVIDADE POSSUI GOTEJAMENTO PERENE E SUMIDOURO 

TEMPORÁRIO. FORAM OBSERVADAS FEIÇÕES MORFOLÓGICAS DE ORIGEM FREÁTICA NAS PAREDES E TETO 

COMO SCALLOP, BELL HOLES E PENDENTES. 
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Figura 21: Vista geral do maciço onde localiza-se a 
Gruta dos Aspargos. É possível observar dobras no 

afloramento. 

 
 

 
Figura 22: Detalhe para a entrada principal da 

cavidade. 

 
 
Figura 23: Vista de dentro para fora da entrada 

principal da cavidade. Notar desnível da 
entrada. 

 
 

 
Figura 24: Detalhe da morfologia do conduto 

principal da cavidade. Notar dobras nas paredes. 

 
 
 

Figura 25: Detalhe de dobra com eixo caindo ora 
para WNW, ora para ESE observada no interior 

da cavidade. 
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Figura 26: Vista geral de salão com grande 
concentração de espeleotemas. 

 
 

Figura 27: Detalhe de um conjunto expressivo 
de espeleotemas raros. 

 
 

Figura 28: Flores de aragonita formadas sobre estalactites. O espeleotema é considerado raro na 
região. 

 
Fonte: Fotografias da autora. 
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TRATA-SE DE UMA CAVERNA COM BOM DESENVOLVIMENTO LINEAR, PLANTA BAIXA LINEAR RAMIFICADA, 

COM GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS COMUNS E RAROS EM CONTEXTO LOCAL E REGIONAL. 

DEVIDO À FRAGILIDADE DE ALGUNS ESPELEOTEMAS, A CAVIDADE NÃO APRESENTA POTENCIAL PARA 

UTILIZAÇÃO TURÍSTICA DE MASSA OU PARA VISITAÇÃO POR ESTUDANTES DE QUALQUER FAIXA ETÁRIA. 

CONTUDO, APRESENTA FEIÇÕES MORFOLÓGICAS NAS PAREDES E TETO BASTANTE DIDÁTICAS. SEUS 

DEPÓSITOS QUÍMICOS TAMBÉM SÃO BASTANTE RELEVANTES. APRESENTA POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO 

CIENTÍFCA E PARA VISITAÇÃO DE ESTUDANTES DE CURSOS DE ESPELEOLOGIA. 

 
 
REFERÊNCIAS 
 
CECAV – CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS. Cadastro Nacional de 
Informações Espeleológicas – CANIE. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html>. Acesso 
05 jan 19 
 
SEE - SOCIEDADE EXCURCIONISTA E ESPELEOLÓGICA. Projeto Arcos Pains Espeleologia (PROAPE): 
SEE/DEGEO/EM/UFOP 2012. Ouro Preto: PROAPE, 2012.  
 

 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros:  

Tipo de Uso:  religioso /  turismo /  científico /  histórico /  didático /   econômico /   
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. A CAVERNA NÃO TEM POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO PELO TURISMO DE MASSA, MAS É INTERESSANTE 
O USO PARA FIM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E UM TURISMO CONTROLADO. APRESENTA BELEZA CÊNICA. A 
CAVERNA FICA ALAGADA TEMPORARIAMENTE, SENDO ASSIM NÃO É RECOMENDADA A VISITAÇÃO EM 
PERÍODOS CHUVOSOS. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: PEDIR AUTORIZAÇÃO DO 
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA ANTES DA VISITA. 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: cortinas, escorrimentos em 
cascata, microtravertinos e ninho de pérolas 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos   banco de sedimentos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO. FEIÇÕES HIDROLÓGICAS TEMPORÁRIAS. NAS PAREDES PODEM SER OBSERVADAS 
FEIÇÕES MORFOLÓGICAS ESCULPIDAS PELA ÁGUA, TAIS COMO PENDENTES E SCALLOPS. 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canion     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 20/02/2019 

Município:   PIMENTA                                         Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 16 

Nome do Geossítio: GRUTA DO SUMIDOURO (N064) 

Abrangência:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Tipo de Interesse:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     estratigráfico     geológico 
                                       geomorfológico     espeleológico   arqueológico  paleontológico   outro: 
SEDIMENTOLÓGICO 

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ____________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°24'34.17"S   45°48'04.91" 702 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A CAVIDADE LOCALIZA-SE NO FUNDO DE CASA COM MORADORES. 
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Descrição: A ENTRADA DA CAVIDADE LOCALIZA-SE EM FUNDO DE DOLINA E REPRESENTA UMA SURGÊNCIA 
DO RIBEIRÃO DOS PATOS. O MORADOR LOCAL RELATOU QUE É POSSÍVEL IDENTIFICAR O SUMIDOURO, 
CONTUDO O LOCAL NÃO FOI IDENTIFICADO DURANTE A VISITA.  
 

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

A GRUTA DO SUMIDOURO FOI CADASTRADA NO CECAV COM O NOME N064. POSSUI ACESSO FÁCIL, AO FUNDO 

DE CASA COM MORADORES CONSTATADOS, E ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SITUA-SE 

NA BASE DO MACIÇO, EM FUNDO DE DOLINA. A LITOLOGIA PRESENTE É UM CALCÁRIO CALCÍTICO 

CRISTALINO LAMINADO (SEE, 2012). COM RELAÇÃO À MORFOLOGIA, A CAVIDADE POSSUI PLANTA BAIXA 

LINEAR-RAMIFICADA, PERFIS LONGITUDINAIS HORIZONTAIS E INCLINADOS, CORTES TRANVERSAIS 

IRREGULARES. AS DIMENSÕES DA CAVIDADE FORAM ESTIMADAS EM 200 M DE DESENVOLVIMENTO LINEAR, 

E 3 M DE ALTURA DA ENTRADA. A CAVIDADE TEM UM CONDUTO PRINCIPAL COM ALTURA DO TETO MÉDIA 

ESTIMADA EM 4 M. ESTA CONDUTO É BEM ORNAMENTO, COM ESPELEOTEMAS MÉTRICOS. O CONDUTO 

SECUNDÁRIO TEM ALTURA DO TETO MÉDIA ESTIMADA EM 1,5 M, SENDO NECESSÁRIO AGACHAR PARA 

PROSSEGUIR EM SEU INTERIOR. SEGUNDO RELATPO DO MORADOR LOCAL, UMA DAS DRENAGENS DO 

RIBEIRÃO DOS PATOS PERCOLA NO INTERIOR DA CAVIDADE. EM SEU INTERIOR FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O 

LOCAL POR ONDE A DRENAGEM PERCOAL. ESTA DRENAGEM É TEMPORÁRIA.  

A CAVIDADE POSSUI GOTEJAMENTO, DRENAGEM E SUMIDOURO TEMPORÁRIOS. A ENTRADA DA CAVIDADE É 

A SURGÊNCIA DA DRENAGEM. FORAM OBSERVADAS FEIÇÕES MORFOLÓGICAS DE ORIGEM FREÁTICA NAS 

PAREDES E TETO COMO SCALLOPS E PENDENTES.  

COMO DEPÓSITOS CLÁSTICOS OBSERVAM-SE BLOCOS ABATIDOS E ARGILA. FOI IDENTIFICADA UMA OSSADA 

DE MAMÍFERO DA FAUNA ATUAL, MAS A ESPÉCIE NÃO PODE SER IDENTIFICADA. TAL FATO INDICA O 

POTENCIAL PALEONTOLÓGICO DA CAVIDADE. OS DEPÓSITOS QUÍMICOS OBSERVADOS FORAM COLUNAS, 

CORALOIDES, CORTINAS, ESCORRIMENTOS, ESCORRIMENTOS EM CASCATA, ESTALACTITES, ESTALAGMITES, 

LUSTRES, MICROTRAVERTINOS, TRAVERTINOS E NINHO DE PÉROLAS.  
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Figura44: Vista geral da entrada da Gruta do 
Sumidouro (N064). 

 
 

 
Figura 45: Vista de dentro para fora da entrada 

da caverna. 

 
 

 
Figura 46: Conjunto de espeleotemas observado 

no interior da caverna. 

 
 

Figura 47: Expressivo conjunto de espeleotemas 
observado no interior da caverna. 

 

 
Figura 48: Cortinas tipo bacon de tamanho métrico 

observada no salão principal da caverna. 

 
 

Figura 49: Coluna métrica coberta por 
escorrimentos observada no interior da 

caverna. 
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Figura 50: Vista geral de salão secundário da 

caverna. 

 
 

Figura 51: Detalhe da morfologia do conduto 
secundário. Notar ossada no canto inferior 

direito. 

 
 

Figura 52: Colunas métricas cobertas por escorrimentos. Ao centro, o canal de drenagem temporária 
da caverna. 

 
Fonte: Fotografias da autora. 

TRATA-SE DE UMA CAVERNA COM BOM DESENVOLVIMENTO LINEAR, PLANTA BAIXA LINEAR RAMIFICADA, 

COM GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS COMUNS EM CONTEXTO LOCAL E REGIONAL. A CAVIDADE 

NÃO APRESENTA POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO TURÍSTICA DE MASSA, MAS É DE FÁCIL PROGRESSÃO E TEM 

POTENCIAL PARA VISITAÇÃO POR ESTUDANTES OU TURISTAS DE QUALQUER FAIXA ETÁRIA. APRESENTA 

FEIÇÕES MORFOLÓGICAS NAS PAREDES E TETO BASTANTE DIDÁTICAS E DEPÓSITOS QUÍMICOS BASTANTE 

RELEVANTES. APRESENTA POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO CIENTÍFCA, EDUCACIONAL E TURÍSTICA. 

 
REFERÊNCIAS 
 
CECAV – CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS. Cadastro Nacional de 
Informações Espeleológicas – CANIE. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html>. Acesso 
05 jan 19 
 
SEE - SOCIEDADE EXCURCIONISTA E ESPELEOLÓGICA. Projeto Arcos Pains Espeleologia (PROAPE): 
SEE/DEGEO/EM/UFOP 2012. Ouro Preto: PROAPE, 2012.  
 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética          Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: ENTORNO UTILIZADO PARA AGRICULTURA E PASTAGEM 

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  não observado  
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. O GEOSSÍTIO PODE SER AVISTADO PELA ESTRADA NÃO ASFALTADA, O QUE FACILITA O ACESSO DE UM 
PUBLICO COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     crosta     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego 

 outros: AFLORAMENTO CALCÁRIO COM DESPLACAMENTO 

Descrição:  

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 15/06/2018 

Município:   PAINS                                        Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 17 

Nome do Geossítio: CÁLICE 

Tipo:  isolado     área: 100.000 m2      panorâmico     histórico-cultural 
Categoria temática:    cárstico     residual     tectônico  fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ___________________________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°18'54.33"S 45°36'06.75"O 734 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DE PAINS, SEGUIR PELA MG-170 EM DIREÇÃO À ARCOS POR 
APROXIMADAMENTE 12 KM. O GEOSSÍTIO PODE SER VISUALIZADO DA ESTRADA. 
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9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

 
 
 
A EVOLUÇÃO DA PAISAGEM CÁRSTICA É O RESULTAÇÃO DA ATUAÇÃO DE DIFERENTES FATORES. OS 
PRINCIPAIS SÃO OS MOVIMENTOS DAS PLACAS TECTÔNICAS E A EROSÃO E DEPOSIÇÃO, CONTROLADAS POR 
FATORES ESPECÍFICOS QUE DEPENDEM LOCALMENTE DO CLIMA, VEGETAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA ROCHA 
MATRIZ (KAUFMANN, 2002). 
 
A FEIÇÃO CÁRSTICA CONHECIDA LOCALMENTE COMO “TORRE BASCULADA” PODE SER CARACTERIZADA 
COMO UM GRANDE ALFORAMENTO DE ROCHA CARBONÁTICA QUE APRESENTA PONTOS DE 
DESPLACAMENTOS. POSSUI VERTENTE ABRUBTA E ALTURA ESTIMADA EM 10 METROS. APRESENTA 
LAPIEZAMENTO HORIZONTAL COM A FORMAÇÃO DE PEQUENOS CANALÍCULOS NA BASE DA FÁCIE MAIS 
ÍNGREME. EM SEU ENTORNO PODEM SER OBSERVADOS OS BLOCOS QUE SE ABATERAM DURANTE A 
EVOLUÇÃO DO RELEVO LOCAL. 
 
O ALFORAMENTO, QUE TAMBÉM PODE SER CONSIDERADO UMA FEIÇÃO RESIDUAL, PROVAVELMENTE TEVE 
SUA GÊNESE ENQUANTO A ROCHA ESTAVA ENCOBERTA. AS FEIÇÕES FORMADAS SOB O SOLO FORAM 
RETRABALHADAS QUANDO A ROCHA FOI EXPOSTA PELA ÁGUA DA CHUVA.  
  
SOBRE O AFLORAMENTO PODEM SER OBSERVADAS FEIÇÕES DE LAPIEZAMENTO (KARREN). ESTAS FEIÇÕES 
SÃO FORMADAS PELA AÇÃO DIRETA DA ÁGUA NA ROCHA. 
 
 
  

 
Figura 29: Detalhe da torre basculhada. 

 

 
Figura 30: Placa indicando a distância à cidade de 

Arcos. Local onde deve ser estacionado o carro 
para a visualização do geossítio. 
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Figura 31: Visão geral do afloramento que apresenta desplacamentos. 

 
 
 

REFERÊNCIAS 
 
KAUFMANN, Georg. Kast Landscape Evolution. In: GABROVŠEK, Franci (Ed.), Evolution of Karst: from prekarst 
to cessation. Postojna, Eslovênia: Intitut za raziskovanje krasa (ZRC SAZU), pp. 243-258, 2002. 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros:  

Tipo de Uso:  religioso /  turismo /  científico /  histórico /  didático /   econômico /   
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. A CAVERNA TEM POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO TURÍSTICA, DIDÁTICA E CIENTÍFICA. 

 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros:  

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: CALCITA CINTILANTE, 
MICROTRAVERTINOS E PÉROLAS DE CAVERNA. OS ESPELEOTEMAS ESTÃO ESPALHADOS POR TODA A 
CAVIDADE. 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos  banco de sedimentos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 
Descrição: GOTEJAMENTO. FEIÇÕES HIDROLÓGICAS TEMPORÁRIAS 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canion     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  

Descrição: A CAVERNA LOCALIZA-SE NA MÉDIA VERTENTE. 

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 25/02/2019 

Município:   PAINS                                         Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 18 

Nome do Geossítio: GRUTA DO PARANOÁ (R159) 

Abrangência:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Tipo de Interesse:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     estratigráfico     geológico 
                                       geomorfológico  espeleológico  arqueológico  paleontológico  outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ____________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°21'54.98"S 45°40'09.92"O 674 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DA ESTRADA PRINCIPAL EM DIREÇAÕ À LOCALIDADE DE TIMBURÉ. A 
GRUTA FICA BEM PRÓXIMO À ENTRADA DE INDÚSTRIA DE CALCINAÇÃO. 
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9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

A GRUTA PARANOÁ, FOI CADASTRADA COM O NOME DE R159 NO RELATÓRIO DO PROAPE (SEE, 2012). POSSUI 

ACESSO FÁCIL, ATRAVÉS DE TRILHA EM MATA NATIVA EM DIREÇÃO AO AFLORAMENTO. ENCONTRA-SE EM 

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, APESAR DE LOCALIZAR-SE BEM PRÓXIMO AO CENTRO URBANO DE PAINS E 

DENTRO DE ÁREA INDUSTRIAL. A VISITA DA EQUIPE DA SEE OCORREU EM 2012, QUANDO O 

EMPREENDIMENTO AINDA NÃO TINHA CERCADO O ENTORNO DA CAVERNA. SENDO ASSIM, O RELATÓRIO DO 

PROAPE CLASSIFICOU A CAVERNA COMO TENDO PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. PASSADOS 7 ANOS, A 

VEGETAÇÃO NO ENTORNO CRESCEU E ENCONTRA-SE EM ESTÁGIO SECUNDÁRIO DE REGENERAÇÃO. TAL 

FATO CONTRIBUIU BASTANTE PARA REDUZIR O IMPACTO POR POEIRA PROVENIENTE DA ATIVIDADE 

INDUSTRIAL. ATUALMENTE O IMPACTO VISÍVEL SÃO AS PICHAÇÕES, QUE PODEM SER OBSERVADAS EM 

TODAS AS PAREDES DA CAVERNA QUE SE SITUA EM MÉDIA VERTENTE. A LITOLOGIA PRESENTE É UM 

CALCÁRIO CALCÍTICO CRISTALINO E LAMINADO. COM RELAÇÃO À MORFOLOGIA, PLANTA BAIXA 

MEANDRANTE, CORTES TRANSVERSAIS CIRCULARES E PERFIL LONGITUDINAL HORIZONTAL, COM AMPLO 

SALÃO PRINCIPAL (SEE, 2012). AS DIMENSÕES DA CAVIDADE FORAM ESTIMADAS EM 500 M DE 

DESENVOLVIMENTO LINEAR, E 8 M DE ALTURA DA ENTRADA PRINCIPAL. A GRUTA É MUITO VOLUMOSA E 

ORNAMENTADA.  

APRESENTA UMA GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS, COMUNS CONTEXTO LOCAL, EM PONTOS 

LOCALIZADOS. FOI OBSERVADA GRANDE OCORRÊNCIA DE CALCITA CINTILANTE, COLUNAS, CORALOIDES, 

ESCORRIMENTOS, ESTALACTITES, ESTALAGMITES, PÉROLAS DE CAVERNA E TRAVERTINOS. EM SUA MAIORIA 

CENTIMÉTRICOS, MAS COM ALGUMAS OCORRÊNCIAS MÉTRICAS.  

POR TODA A CAVERNA FORAM OBSERVADOS SEDIMENTOS ARGILOSOS INCONSOLIDADOS E VESTÍGIOS DE 

ABATIMENTOS DE BLOCOS AUTÓCTONES. 

NA ENTRADA DA CAVERNA FOI INSTALADA UMA PLACA DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL INDICANDO QUE O LOCAL É PATRIMÔNIO CULTURAL. CONTUDO, NÃO FOI OBSERVADO 

QUALQUER VESTÍGIO ARQUEOLÓGICO EM SEU INTERIOR. 
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Foto 53: Entrada da Gruta Paranoá (R159). 

 
 
 
 
 

 
Foto 54: Detalhe da morfologia irregular do 

conduto de entrada da cavidade. 
 
 
 

 

 
Foto 55: Volume notável do conduto principal da caverna. 
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Foto 56: Espeleotema do tipo escorrimento, de 

tamanho métrico, observado no interior da 
cavidade. 

 

 
Foto 57: Detalhe das pichações observadas nas 

paredes da cavidade. 
 

 
Foto 58: Entrada para conduto secundário da caverna. 

 

 
Foto 59: Grandes raízes observadas no interior da 

caverna. 

 
Foto 60: Entrada secundária da Gruta Paranoá. 
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TRATA-SE DE UMA CAVERNA COM BOM DESENVOLVIMENTO LINEAR, PLANTA BAIXA RAMIFICADA, 

VOLUMOSA, COM GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS COMUNS EM CONTEXTO LOCAL. DEVIDO À 

NECESSIDADE DE TÉCNICAS DE PROGRESSÃO EM DESNÍVEL, A CAVIDADE NÃO APRESENTA POTENCIAL PARA 

UTILIZAÇÃO TURÍSTICA DE MASSA OU PARA VISITAÇÃO POR ESTUDANTES DE QUALQUER FAIXA ETÁRIA. 

CONTUDO, APRESENTA DEPÓSITOS SEDIMENTARES RELEVANTES DIDÁTICOS. APRESENTA POTENCIAL PARA 

UTILIZAÇÃO CIENTÍFCA E PARA VISITAÇÃO DE ESTUDANTES DE CURSOS DE ESPELEOLOGIA. 

 
 
REFERÊNCIAS 
 
CECAV – CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS. Cadastro Nacional de 
Informações Espeleológicas – CANIE. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html>. Acesso 
05 jan 19 
 
SEE - SOCIEDADE EXCURCIONISTA E ESPELEOLÓGICA. Projeto Arcos Pains Espeleologia (PROAPE): 
SEE/DEGEO/EM/UFOP 2012. Ouro Preto: PROAPE, 2012.  
 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: PASTAGEM 

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  didático  
                          outros:  

Intervenções necessárias: O ACESSO AO GEOSSITÍO SE FAZ ATRAVES DE ESTRADA NÃO ASFALTADA. 

 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão    outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros:  

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: SUMIDOURO DO CÓRREGO TAMBORIL 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  

Descrição: SEQUÊNCIA DE SURGÊNCIAS E SUMIDOUROS DO CÓRREGO DO TAMBORIL. 
 

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 02/2019 

Município:   PIUMHI / DORESÓPOLIS         Localidade:                                         Identificação (Geossítio): 19 

Nome do Geossítio: SUMIDOURO DO TAMBORIL 

Abrangência:   isolado      área: 35.000.000 m2      panorâmico     histórico-cultural 
Tipo de uso:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro: HIDROGEOLÓGICO 

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ______________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°22'02.59"S 45°46'19.01"O 757 m  

 20°20'47.07''S 45°45'46.61''O 705 m  

Descrição de acesso: FÁCIL. É NECESSÁRIO UMA LEVE CAMINHADA PARA O ACESSO À VISTA PANORÂMICA 
DO SUMIDOURO. O PONTO 2 PODE SER VISUALIZADO DA ESTRADA, SEM NECESSIDADE 
DE CAMINHADA.  
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9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

O CÓRREGO DO TAMBORIL É, PROVAVELMENTE, UM DOS AFLUENTES DA MARGEM DIREITA DO RIBEIRÃO 

DOS PATOS, PRINCIPAL DRENAGEM DA DEPRESSÃO CÁRSTICA DO RIBEIRÃO DOS PATOS.  

O RIBEIRÃO DOS PATOS ATRAVESSA OS MUNICÍPIOS DE PAINS, PIMENTA, DORESÓPOLIS E IGUATAMA. O 

RIBEIRÃO TEM DIREÇÃO PRINCIPAL DE FLUXO DE SUL PARA NORTE, E TEM APROXIMADAMENTE 50 KM DE 

EXTENSÃO. O USO DO SOLO NO SEU ENTORNO INCLUI PASTAGENS, AGRICULTURA, OCUPAÇÃO URBANA, 

MINERAÇÃO E INDÚSTRIAS DE CALCINAÇÃO. ESTAS INTERVENÇÕES ANTROPOGÊNICAS INFLUENCIAM A 

QUALIDADE DA ÁGUA, QUE JÁ TEM UMA PREDISPOSIÇÃO À POLUIÇÃO DEVIDO À EXISTENCIA DE FEIÇÕES 

CÁRSTICAS COMO DOLINAS E SUMIDOUROS, AS QUAIS PROMOVEM UMA RÁPIDA CONEXÃO ENTRE A 

DRENAGEM SUPERFICIAL E A SUBTERRÂNEA. SUA MORFOLOGIA É MEANDRANTE ATÉ A SUA CONFLUÊNCIA 

COM O RIO SÃO FRANCISCO. OS PRINCIPAIS AFLUENTES DA MARGEM OESTE SÃO OS CÓRREGOS LAMBARI, 

OURO, CAVALO E BARREADO. NA MARGEM DIREITA OS PRINCIPAIS AFLUENTES SÃO O CÓRREGO DA MATINHA 

(O QUAL A CONFLUÊNCIA COM O CÓRREGO LAMBARI FORMA O RIBEIRÃO DOS PATOS) E O CÓRREGO DA 

VACA, O QUAL APRESENTA REGARGA AUTOGÊNICA (DIFUSA E CONCENTRADA). O RIBEIRÃO DOS PATOS TEM 

ORIGEM AUTOGÊNICA, MAS RECEBE UMA IMPORTANTE CONTRIBUIÇÃO DE RECARGA ALOGÊNICA, COMO A 

DO CÓRREGO DO CAVALO (CONCENTRADA). A MISTURA DE ÁGUAS PODE INFLUENCIAR A CORROSÃO DA 

ROCHA, O QUE PODE SER OBSERVADO NO TAMANHO DAS CAVERNAS E FEIÇÕES CÁRSTICAS OBSERVADAS 

NESTA UNIDADE GEOMORFOLÓGICA. NA ESTAÇÃO CHUVOSA, A DRENAGEM EXCEDENTE PERCOLA EM 

SUPERFÍCIE AUMENTANDO O PROCESSO DE CORROSÃO.  

A VAZÃO MÉDIA NO RIBEIRÃO DOS PATOS É DE 8.700 L/S E A CONTRIBUIÇÃO É DIVIDIDA EM 68,5% 

PROMOVIDA PELO LENÇOL FREÁTICO E 24% PROMOVIDA PELA PRECIPITAÇÃO (MENEGASSE ET AL, 2002). O 

RIBEIRÃO É O NÍVEL DE BASE LOCAL. EMBORA SITUADO EM ÁREA CÁRSTICA, SEU CURSO É SUPERFICIAL E 

PERENE. CONTUDO, ALGUNS DE SEUS AFLUENTES TEM AINDA CONEXÕES DESCONHECIDAS QUE PRECISAM 

SER INVESTIGADAS. ESTE É O CASO DO CÓRREGO DO TAMBORIL. PRÓXIMO A ESTE CÓRREGO EXISTEM DOIS 

SUMIDOUROS QUE TEM POSSÍVEL CONEXÃO COM O CÓRREGO TAMBORIL, QUE TEM A MAIOR PARTE DO SEU 

PERCURSO DESCONHECIDA. 

CONSIDERANDO AS INVESTIGAÇÕES REALIZADAS A PARTIR DO SENSORIAMENTO REMOTO É POSSÍVEL 

LEVANTAR DUAS POSSIBILIDADES: 1) O CÓRREGO DO TAMBORIL CONECTA COM O CÓRREGO DA VACA, OU 2) 

O CÓRREGO DO TAMBORIL É UM AFLUENTE INDEPENDENTE DO RIBEIRÃO DOS PATOS. EXISTE TAMBÉM A 

DÚVIDA SOBRE UMA LAGOA PERTO DO CÓRREGO DO TAMBORIL. ESTA LAGOA RECEBE ALGUMAS 

CONTRIBUIÇÕES, MAS NÃO SE SABE AO CERTO SE OS FLUXOS HÍDRICOS ESTÃO RELACIONADOS COM O 

CÓRREGO TAMBORIL OU OUTRO AFLUENTE DO RIBEIRÃO DOS PATOS.  

O USO DE TRAÇADORES NA ÁGUA É UMA FERRAMENTA PODEROSA E APLICÁVEL EM ESTUDOS DE 

HIDROGEOLOGIA CÁRSTICA PORQUE PERMITE A DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE RECARGA DE UMA BACIA 
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HIDROGRÁFICA, A ESTIMATIVA DE VELOCIDADES DE FLUXO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E A IDENTIFICAÇÃO DE 

POSSÍVEIS FONTES DE POLUIÇÃO (FORD; WILLIAMS, 2007). 

UM TESTE BÁSICO CONSISTE EM COLOCAR UM TRAÇADOR EM UM FLUXO HÍDRICO E ENTÃO MONITORAR 

PONTOS PRÉ-DETERMINADOS APÓS A APLICAÇÃO (BENISCHKE ET AL, 2007). OS AUTORES AINDA PONTUAM 

QUE O USO DE PONTOS INTERMEDIÁRIOS NO SISTEMA CÁRSTICO, COMO A AMOSTRAGEM OU INJEÇÃO, EM 

GOTEJAMENTOS EM CAVERNAS OU FLUXOS SUBTERRÂNEOS, POSSIBILITAM UMA MELHOR CARACTERIZAÇÃO 

DO MOVIMENTO DA ÁGUA E DO TRANSPORTE DE CONTAMINANTES EM DIFERENTES PARTES DO SISTEMA. 

A SUGESTÃO É A INSERÇÃO DE TRAÇADORES NO SUMIDOURO DO CÓRREGO DO TAMBORIL 

(20°20’44,958”S/45°45’45,952”W) E NA LAGOA (20°20’54,981”S/45°47’17,779”W). OS PONTOS QUE DEVERÃO 

SER MONITORADOS SÃO O CÓRREGO DA VACA, EM UMA COTA ALTIMÉTRICA INFERIOR A DO SUMIDOURO 

ONDE O TRAÇADOR FOI INJETADO (20°19’53,819”S/45°45’49,891”W); UMA DRENAGEM PRÓXIMA AO 

RIBEIRÃO DOS PATOS, EXISTEM DÚVIDAS SE ESTA DRENAGEM É O CÓRREGO TAMBORIL 

(20°20’21,83”S/45°47’27,03”W); RIBEIRÃO DOS PATOS, ANTES DA CONFLUÊNCIA COM O CÓRREGO DA VACA 

(20°19’2,08”S/45°48’10,246”W); E A GRUTA DOS ASPAGOS (EXISTE A POSSIBILIDADE DA ÁGUA QUE SE 

ACUMULA SAZONALMENTE EM SEU INTERIOR TER CONEXÃO COM O CÓRREGO TAMBORIL 

(20°20'24.15"S/45°48'11.98"W), FIGURA 3. 

OS RESULTADOS ESPERADOS CONSISTEM EM ESTABELECER AS CONEXÕES DE FLUXO DO CÓRREGO DO 

TAMBORIL. ESPERA-SE OBTER UMA CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA DA UNIDADE GEOMORFOLÓGICA 

DENOMINADA DEPRESSÃO CÁRSTICA DO RIBEIRÃO DOS PATOS. ESPERA-SE TAMBÉM OBTER RESULTADOS A 

RESPEITO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO CÓRREGO TAMBORIL. O CÓRREGO TEM RECARGA ALOGÊNCIA E O USO 

DO SOLO NO SEU ENTORNO É CARACTERIZADO POR PASTAGEM, AGRICULTURA, MINERAÇÃO E ATIVIDADES 

INDUSTRIAIS DE CALCINAÇÃO DA ROCHA CARBONÁTICA. ESTES USOS PODEM PROVOCAR A ALTERAÇÃO DA 

QUALIDADE DA ÁGUA E DE SEUS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS (TEMPERATURA, PH, OXIGÊNIO 

DISSOLVIDO, ETC.) 

 

Figura 32 – Vista geral de uma das nascentes do córrego Tamboril. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 
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Figura 33 – Vista de um dos sumidouros do córrego do Tamboril. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros:  

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  não observado  
                          outros:  

Intervenções necessárias: O ACESSO AO GEOSSÍTIO SE FAZ ATRAVES DE TRILHA A PÉ POR QUESTÕES DE 
SEGURANÇA. A MELHORIA DESTE ACESSO PODE VALORIZAR O GEOSSÍTIO. 

 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: PEDIR AUTORIZAÇÃO DO 
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA (ICAL) ANTES DA VISITA. 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: CORTINAS E CORTINAS 
SERRILHADAS. GRANDE QUANTIDADE. 

Feições internas:  clarabóias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  

Descrição: PRÓXIMO À CAVIDADE OBSERVA-SE UMA DAS INÚMERAS SURGÊNCIAS DO CÓRREGO DO 
BARREADO. 
 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 02/2014 

Município:   PIUMHI                                 Localidade:   CÓRREGO DO CAVALO                   Identificação (Geossítio): 20 

Nome do Geossítio: LOCA DA MURETA 

Tipo:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Categoria temática:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ______________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°21'12.13"S  45°50'36.91"O 674 m  

     

Descrição de acesso: MODERADO. A PARTIR DA SEDE DA FAZENDA CÓRREGO DO CAVALO, SEGUIR POR 
TRILHA A PÉ POR APROXIMADAMENTE 2,5 KM. A TRILHA É BEM MARCADA E NÃO 
APRESENTA DIFICULDADES. 
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8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

 

A LOCA DA MURETA E SEU ENTORNO LOCALIZAM-SE NO SETOR LESTE DA REGIÃO CÁRSTICA DO CÓRREGO DO 

CAVALO. O MACIÇO CARBONÁTICO ABRIGA OUTRAS FEIÇÕES GEOMORFOLÓGICAS DE RELEVÂNCIA 

(RESSURGÊNCIA, SCALLOPS) RECOBERTOS PELA FITOFISIONOMIA VEGETAL DENOMINADA MATA SECA. A 

ENTRADA É DE FÁCIL ACESSO, CONTUDO É NECESSÁRIA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA.  PRÓXIMO À 

CAVIDADE OBSERVA-SE UMA DAS INÚMERAS SURGÊNCIAS DO CÓRREGO DO BARREADO. 

A CAVIDADE ESTÁ LOCALIZADA EM BAIXA VERTENTE EM ESCARPA VERTICAL. A ENTRADA DA CAVIDADE SE 

LOCALIZA EM BORDA DE DRENAGEM. O MACIÇO É COMPOSTO POR CALCÁRIO CALCÍTICO COM PLANOS DE 

ACAMAMENTO DE ATITUDE 220/60. FORAM MEDIDOS PLANOS DE FRATURA DE ATITUDE 110/50 E 320/53.  

A CAVIDADE APRESENTA DUAS ENTRADAS (Figura 34), AMBAS COM DESNÍVEL ABRUPTO, CONTUDO NO 

INTERIOR A INCLINAÇÃO É SUAVE. O TETO É REGULAR E MUITO ALTO. A CAVIDADE APRESENTA UM SALÃO 

PRINCIPAL, AMPLO E UM SALÃO SECUNDÁRIO QUE POSSUI UM LAGO ( 

Figura 35) E UMA CLARABÓIA. AS PAREDES SÃO IRREGULARES E RECOBERTAS POR ESPELEOTEMAS. AS 

FEIÇÕES MORFOLÓGICAS OBSERVADAS, ALÉM DA CLARABÓIA, FORAM PATAMARES, PENDENTES E PONTÕES 

ESTRUTURAIS. O PADRÃO PLANIMÉTRICO DA CAVERNA EM PLANTA BAIXA PODE SER CONSIDERADO 

GLOBULAR, DEVIDO A AMPLITUDE DO SALÃO PRINCIPAL. A PROJEÇÃO HORIZONTAL DA CAVIDADE É DE 

APROXIMADAMENTE 100 M. O DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO SUBTERRÂNEO PODE TER SE DADO POR 

EROSÃO FLUVIAL E ABATIMENTO.  

OS ESPELEOTEMAS OBSERVADOS FORAM CORTINAS, CORTINAS SERRILHADAS, COLUNAS, CORALÓIDES, 

ESTALACTITES, ESTALAGMITES, TRAVERTINOS E ESCORRIMENTOS. OCORREM MUITOS ESCORRIMENTOS E AS 

COLUNAS SÃO EXPRESSIVAS. ESTAS SE CONCENTRAM AO LONGO DO AMPLO SALÃO PRINCIPAL. OS 

DEPÓSITOS CLÁSTICOS SÃO REPRESENTADOS POR ARGILA/SILTE E MATACÕES DE ORIGEM ALOGÊNICA E 

AUTOGÊNICA, RESPECTIVAMENTE. OS MATACÕES SÃO ABATIDOS DO TETO E PREDOMINAM NAS ENTRADAS. 

NO INTERIOR O PISO É COBERTO POR ARGILA ÚMIDA E GRETAS DE CONTRAÇÃO SÃO FORMADAS. NA PAREDE 

OCORREM BRECHAS COM CONCHAS NÃO FOSSILIZADAS COMO CLASTOS. OCORRE LAGO PERENE COM 

PROVÁVEL CONEXÃO SUBTERRÂNEA COM O CÓRREGO DO BARREADO. ALÉM DISSO, OCORRE GOTEJAMENTO 

LOCALIZADO E PERCOLAÇÃO.  

QUANTO AOS VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICO/ PALEONTOLÓGICO ESTES NÃO FORAM OBSERVADOS. OCORREM 
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APENAS CONCHAS COMO CLASTOS DA BRECHA, PORÉM SEM SINAIS DE CALCIFICAÇÃO. 

PRÓXIMO À ENTRADA DESTA CAVIDADE PODE SER OBSERVADA UMA DAS INÚMERAS SURGÊNCIAS PERENES 

DO CÓRREGO DO BARREADO. NO MACIÇO PODEM SER OBSERVADOS SULCOS CARACTERÍSTICOS DE UM FLUXO 

SUBTERRÂNEO TURBULENTO (SCALLOPS). PODEM SER OBSERVADOS SULCOS DE TAMANHOS DIFERENTES 

INDICANDO DIFERENTES VOLUMES HÍDRICOS NA EVOLUÇÃO DESTE CARSTE (Figura 36). 

 

Figura 34 - Vista para a entrada secundária da 
cavidade. 

 

 
Figura 35 - Salão secundário com lago perene. 

 
Fonte: Fotografias de Juliana Barbosa Timo. 

 

Figura 36 - Surgência do córrego do Barreado onde o maciço apresenta sulcos característicos de um fluxo 
hídrico turbulento (scallops). 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de fotografias de Bruno Durão Rodrigues. 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom    Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:     pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: AS ESCAVAÇÕES PARA A RETIRADA DOS VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS NÃO 
FORAM RECUPERADAS. 

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  não observado  
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. A CAVERNA NÃO TEM POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO PELO TURISMO DE MASSA, MAS É INTERESSANTE 
O USO PARA FIM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: PEDIR AUTORIZAÇÃO DO 
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA ANTES DA VISITA. 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros:  

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição:  
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  

Descrição:  

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 30/01/2019 

Município:   DORESÓPOLIS              Localidade:  FAZENDA MORRO GRANDE                Identificação (Geossítio): 21 

Nome do Geossítio: TOCA DO ÍNDIO 

Tipo:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Categoria temática:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ____________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°18'37.77"S 45°54'51.44"O 702 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DE PIUMHI, O ACESSO SE FAZ PELA MG 050 (SENTIDO PIMENTA) ATÉ 
O ENTRONCAMENTO COM A MG 082. SEGUIR POR APROXIMADAMENTE 20 KM ATÉ A 
ESTRADA NÃO PAVIMENTADA QUE DÁ ACESSO À FAZENDA MORRO GRANDE. A 
PARTIR DAI O PERCURSO DEVE SER FEITO A PÉ POR APROXIMADAMENTE 200 KM, 
ATÉ A CAVIDADE. 
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8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros: O MATERIAL ARQUEOLÓGICO DESTE SÍTIO FOI RESGATADO. 

 

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

A CAVERNA SITUA-SE NA BASE DO MACIÇO, COM FÁCEIS CONDIÇÕES DE ACESSO. A LITOLOGIA PRESENTE É 

UM CALCÁRIO CALCÍTICO CRISTALINO E LAMINADO. A ROCHA É CINZA ESCURO, COM GRANULOMETRIA FINA 

E VÊNULOS DE CALCITA RECRISTALIZADA. DE ACORDO COM SEE (2012) A CAVIDADE POSSUI ENTRADA 

PRINCIPAL COM 8M DE ALTURA EM FORMATO RETANGULAR, E ESTÁ LOCALIZADA NA BASE DO MACIÇO. O 

SEU DESENVOLVIMENTO LINEAR É ESTIMADO EM 15M. SUA MORFOLOGIA APRESENTA PLANTA BAIXA 

LINEAR, CORTES TRANSVERSAIS TRIANGULARES E PERFIL LONGITUDINAL HORIZONTAL.  

APRESENTA OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS, COMUNS EM CONTEXTO LOCAL (ESTALACTITES, 

ESTALAGMITES, CORALÓIDES E ESCORRIMENTOS), EM SUA MAIORIA CENTIMÉTRICOS, MAS COM ALGUMAS 

OCORRÊNCIAS MÉTRICAS. EM SEU PISO FORAM ENCONTRADOS MUITOS BLOCOS ABATIDOS, BANCOS DE 

SEDIMENTO BRECHÓIDES CONSOLIDADOS, INCLUSIVE BLOCOS MÉTRICOS EM MEIO AO CONDUTO. 

OBSERVADO TAMBÉM SEDIMENTOS CASCALHOSOS, ARENOSOS E SILTO-ARGILOSOS INCONSOLIDADOS.  

NÃO FOI OBSERVADA A PRESENÇA DE ÁGUA, A CAVERNA ENCONTRAVA-SE COMPLETAMENTE SECA. 

CONTUDO, AS PAREDES E TETO DA CAVIDADE PRESERVAM FEIÇÕES QUE CARACTERIZAM A SUA GÊNESE 

ATRAVÉS DE PROCESSOS FLUVIAIS, COMO SCALLOPS E KAMENITZAS, POR EXEMPLO. 
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Foto 61: Entrada principal da Toca do Índio. 

 

 

 
Foto 62: Vista geral da entrada da cavidade. Notar 

os locais onde foram realizadas as escavações 
arqueológicas 

 

 
Foto 63: Detalhe das feições freáticas 
observadas nas paredes da cavidade. 
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Foto 64: Conjunto de espeleotemas observado no 

interior da cavidade. 

 

 
Foto 65: Detalhe de brecha observada nas 

paredes da cavidade. 

 
 
REFERÊNCIAS 
 
CECAV – CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS. Cadastro Nacional de 
Informações Espeleológicas – CANIE. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html>. Acesso 
05 jan 19 
 
SEE - SOCIEDADE EXCURCIONISTA E ESPELEOLÓGICA. Projeto Arcos Pains Espeleologia (PROAPE): 
SEE/DEGEO/EM/UFOP 2012. Ouro Preto: PROAPE, 2012.  
  

http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html


349 

 



350 

 

 



351 

 

 

2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: BAMBUZAL NO ENTORNO DA CAVERNA 

Tipo de Uso:  religioso /  turismo /  científico /  histórico /  didático /   econômico /   
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. A CAVERNA TEM POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO TURÍSTICA, DIDÁTICA E CIENTÍFICA. 

 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros:  

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: AGULHAS DE CALCITA, 
CASCA FINA, CORTINAS, HELICTITES, MICROTRAVERTINOS E PÉROLAS DE CAVERNA. OS ESPELEOTEMAS 
ESTÃO EM PONTOS LOCALIZADOS DA CAVERNA. 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos  banco de sedimentos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  
 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO. FEIÇÕES HIDROLÓGICAS PRERENES. RIO SÃO MIGUEL. 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 

 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canion     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  

Descrição: A CAVERNA LOCALIZA-SE NA BASE DO MACIÇO, NA DRENAGEM DO RIO SÃO MIGUEL. 
 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 25/02/2019 

Município:   PAINS                                         Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 22 

Nome do Geossítio: GRUTA DO ZÉ DA FAZENDA (X044) 

Abrangência:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Tipo de Interesse:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     estratigráfico     geológico 
                                       geomorfológico  espeleológico  arqueológico  paleontológico  outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ____________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°22'5410.46"S 45°40'09.63"O 675m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DA SAÍDA EM DIREÇÃO A PIMENTA, AINDA DENTRO DO CENTRO 
URBANO DE PAINS. ENTRAR POR ÁREA DE MINERAÇÃO PARALISADA E SEGUIR POR 
PASTAGEM ATÉ O RIO SÃO MIGUEL, ONDE LOCALIZA-SE A CAVERNA. 



352 

 

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

A GRUTA DO ZÉ DA FAZENDA, FOI CADASTRADA COM O NOME DE X044 NO RELATÓRIO DO PROAPE (SEE, 

2012). POSSUI ACESSO FÁCIL, ATRAVÉS DE TRILHA EM PASTAGEM ATÉ A MARGEM DO RIO SÃO MIGUEL, 

ONDE LOCALIZA-SE A ENTRADA DA CAVERNA. ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, APESAR 

DE LOCALIZAR-SE BEM PRÓXIMO AO CENTRO URBANO DE PAINS. A LITOLOGIA PRESENTE É UM CALCÁRIO 

CALCÍTICO CRISTALINO E LAMINADO. COM RELAÇÃO À MORFOLOGIA, PLANTA BAIXA LINEAR, CORTES 

TRANSVERSAIS IRREGULARES E PERFIL LONGITUDINAL INCLINADO. AS DIMENSÕES DA CAVIDADE FORAM 

ESTIMADAS EM 70 M DE DESENVOLVIMENTO LINEAR, E 3 M DE ALTURA DA ENTRADA PRINCIPAL. A GRUTA É 

MUITO VOLUMOSA E ORNAMENTADA.  

APRESENTA UMA OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS, COMUNS CONTEXTO LOCAL, EM PONTOS LOCALIZADOS. 

FOI OBSERVADA OCORRÊNCIA DE CASCA FINA, COLUNAS, CORALOIDES, CORTINAS, ESCORRIMENTOS, 

ESTALAGMITES, ESTALACTITES, HELICTITES, LUSTRES, MICROTRAVERTINOS, PÉROLAS DE CAVERNA E 

TRAVERTINOS. EM SUA MAIORIA CENTIMÉTRICOS, MAS COM ALGUMAS OCORRÊNCIAS MÉTRICAS.  

POR TODA A CAVERNA FORAM OBSERVADOS SEDIMENTOS ARGILOSOS INCONSOLIDADOS E VESTÍGIOS DE 

ABATIMENTOS DE BLOCOS AUTÓCTONES. 

A CAVERNA POSSUI CACHOEIRA E DRENAGEM PERENES. O CURSO D’ÁGUA É O RIO SÃO MIGUEL, NÍVEL DE 

BASE LOCAL. 

 
Foto 66: Entrada da Gruta do Zé da Fazenda 

(X044). 

 
Foto 67: Detalhe da cachoeira observada em seu 

interior. 
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Foto 68: Espeleotema do tipo escorrimento, de 

tamanho métrico, observado no interior da 
cavidade. 

 

 
Foto 69: Detalhe das pichações observadas nas 

paredes da cavidade. 
 

TRATA-SE DE UMA CAVERNA COM PLANTA BAIXA LINEAR, VOLUMOSA, COM GRANDE OCORRÊNCIA DE 

ESPELEOTEMAS COMUNS EM CONTEXTO LOCAL. A CAVIDADE APRESENTA POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO 

TURÍSTICA E PARA VISITAÇÃO POR ESTUDANTES DE QUALQUER FAIXA ETÁRIA. 

 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
CECAV – CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS. Cadastro Nacional de Informações 
Espeleológicas – CANIE. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html>. Acesso 05 jan 19 
 
SEE - SOCIEDADE EXCURCIONISTA E ESPELEOLÓGICA. Projeto Arcos Pains Espeleologia (PROAPE): 
SEE/DEGEO/EM/UFOP 2012. Ouro Preto: PROAPE, 2012.  

http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:       Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom    Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:     pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                   outros: ENTORNO UTILIZADO PARA PASTAGEM. GRANDE ACÚMULO DE FEZES DE GADO NA 
ENTRADA DA CAVIDADE. OS ANIMAIS FORAM VISTOS NAS PRÓXIMIDADES DA CAVIDADE DURANTE A VISITA. 

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  não observado /  outros:  

Intervenções necessárias: EXISTE ESTRADA PARA O ACESSO FACILITADO À CAVIDADE. CONTUDO ELA PRECISA 
DE MANUTENÇÃO. ATUALMENTE O PERCURSO DEVE SER FEITO A PÉ POR QUESTÕES DE SEGURANÇA. EXISTE 
UMA CASA ABANDONADA NO LOCAL. É POSSÍVEL APROVEITAR A EDIFICAÇÃO E TRANSFORMÁ-LA EM UM 
RESTAURANTE E/OU LANCHONETE. É IMPORTANTE ISOLAR A ÁREA PARA IMPEDIR O ACESSO DO GADO. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: PEDIR AUTORIZAÇÃO DO 
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA ANTES DA VISITA. 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão         outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros:  

Feições internas:  claraboias    canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: A CAVIDADE LOCALIZA-SE PRÓXIMO A UMA DAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  

Descrição: VISTA PANORÂMICA DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 30/01/2019 

Município:   DORESÓPOLIS            Localidade:     FAZENDA MORRO GRANDE               Identificação (Geossítio): 23 

Nome do Geossítio: TOCA DA IGREJINHA 

Tipo:   isolado     área: 675.000 m2      panorâmico     histórico-cultural 
Categoria temática:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: _____________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°18'35.72"S 45°55'12.56"O 655 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DE PIUMHI, O ACESSO SE FAZ PELA MG 050 (SENTIDO PIMENTA) ATÉ 
O ENTRONCAMENTO COM A MG 082. SEGUIR POR APROXIMADAMENTE 20 KM ATÉ A 
ESTRADA NÃO PAVIMENTADA QUE DÁ ACESSO À FAZENDA MORRO GRANDE. A 
PARTIR DAI O PERCURSO DEVE SER FEITO A PÉ POR APROXIMADAMENTE 1 KM, ATÉ A 
CAVIDADE. 
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8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: PRÓXIMO À CAVIDADE FOI COLOCADA UMA IMAGEM SACRA. NÃO FORAM ENCONTRADOS 
VESTÍGIOS DE ROMARIAS. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

A CAVERNA SITUA-SE NA BASE DO MACIÇO CALCÁRIO, NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. 

COM RELAÇÃO À MORFOLOGIA, A CAVIDADE POSSUI PLANTA BAIXA LINEAR-GLOBULAR, PERFIL LONGITUDINAL 

E INCLINADO, CORTES TRANSVERSAIS TRIANGULARES. AS DIMENSÕES DA CAVIDADE FORAM ESTIMADAS EM 30 

M DE DESENVOLVIMENTO LINEAR, E 5 M DE ALTURA NA ENTRADA PRINCIPAL. APRESENTA GRANDE VOLUME 

PARA OS PADRÕES LOCAIS E POSSUI UM CONDUTOS SECUNDÁRIO PERPENDICULAR E DUAS ENTRADAS AMPLAS.  

APRESENTA UMA GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS, ESPELEOTEMAS COMUNS EM CONTEXTO LOCAL. 

FOI OBSERVADA GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS DOS TIPOS ESTALACTITES, ESTALAGMITES, 

CORALOIDES E ESCORRIMENTOS. EM SUA MAIORIA MÉTRICOS, MAS COM ALGUMAS OCORRÊNCIAS 

CENTIMÉTRICAS. EM SEU PISO FORAM ENCONTRADOS MUITAS FEZES DE GADO SOBRE SEDIMENTO FINO E 

PULVERULENTO.  

APESAR DA PROXIMIDADE COM O RIO SÃO FRANCISCO, NÃO FOI OBSERVADA A PRESENÇA DE ÁGUA EM SEU 

INTERIOR. COMO EXEMPLARES DA FAUNA HIPÓGEA, FORAM OBSERVADOS ARANHAS, MARIPOSAS E GRILOS E 

MORCEGOS.  

DURANTE O PERCURSO PARA O ACESSO À CAVIDADE É POSSÍVEL TER UM VISTA PANORÂMICA DO CÂNION DO 

RIO SÃO FRANCISCO, NO LOCAL ONDE ELE FAZ UMA CURVA DE 90° DUAS VEZES, CARACTERIZANDO UM 

MEANDRO. ESTE LOCAL É BASTANTE DIDÁTICO E PODE SER UTILIZADO PARA FIM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 
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Foto 70: Entrada principal da Toca da Igrejinha. 

 

 

 
Foto 71: Detalhe da grande concentração de 

espeleotemas localizados nas paredes e teto da 
cavidade. 

 

 
Foto 72: Detalhe da altura do salão do conduto 

principal da cavidade. 
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Foto 73: Cavidade utilizada pelo gado como abrigo. 

 

 
Foto 74: Detalhe de pichações observadas nas 

paredes e teto da entrada da cavidade. 

 

 
Foto 75: Vista panorâmica do cânion do rio São Francisco. Notar a curva de 90° que o curso d’água faz no 

local. 
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REFERÊNCIAS 
 
CECAV – CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS. Cadastro Nacional de Informações 
Espeleológicas – CANIE. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html>. Acesso 05 jan 19 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros:  

Tipo de Uso:  religioso /  turismo /  científico /  histórico /  didático /   econômico /   
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. A CAVERNA NÃO TEM POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO PELO TURISMO DE MASSA, MAS É INTERESSANTE 
O USO PARA FINS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros:  

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: CASCA FINA, CORTINAS, 
CORTINAS TIPO BACON, CORTINAS SERRILHADAS, DENTES DE CÃO, HELICTITES, MICROTRAVERTINOS, 
LUSTRES E TRAVERTINOS. OS ESPELEOTEMAS ESTÃO ESPALHADOS POR TODA A CAVIDADE. 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos  banco de sedimentos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  
 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO, SUMIDOURO. FEIÇÕES HIDROLÓGICAS TEMPORÁRIAS 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 

 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canion     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  

Descrição: A CAVERNA LOCALIZA-SE NA MÉDIA VERTENTE. 
 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 25/02/2019 

Município:   PAINS                                         Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 24 

Nome do Geossítio: GRUTA DO SORVETÃO (X045) 

Abrangência:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Tipo de Interesse:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     estratigráfico     geológico 
                                       geomorfológico  espeleológico  arqueológico  paleontológico  outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ____________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°22'03.88"S 45°39'31.04"O 716 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DA ESTRADA PRINCIPAL QUE CONECTA OS MUNICÍPIOS DE ARCOS E 
PAINS, LOGO NA SAÍDA DA CIDADE DE PAINS, SEGUIR EM PASTAGEM EM DIREÇÃO AO 
AFLORAMENTO. 
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8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

A GRUTA SORVETÃO, FOI CADASTRADA NO CANIE COMO NOME DE X045 NO RELATÓRIO DO PROAPE (SEE, 

2012). POSSUI ACESSO FÁCIL, ATRAVÉS DE TRILHA EM MATA NATIVA EM DIREÇÃO AO AFLORAMENTO. 

ENCONTRA-SE EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO, APESAR DE LOCALIZAR-SE BEM PRÓXIMO AO 

CENTRO URBANO DE PAINS. A CAVERNA SITUA-SE EM MÉDIA VERTENTE. A LITOLOGIA PRESENTE É UM 

CALCÁRIO CALCÍTICO CRISTALINO E LAMINADO. COM RELAÇÃO À MORFOLOGIA, A CAVIDADE POSSUI PLANTA 

BAIXA RAMIFICADA, PERFIS LONGITUDINAIS INCLINADOS, CORTES TRANSVERSAIS ELIPSOIDAIS E 

TRIANGULARES. AS DIMENSÕES DA CAVIDADE FORAM ESTIMADAS EM 100 M DE DESENVOLVIMENTO 

LINEAR, E 3 M DE ALTURA DA ENTRADA PRINCIPAL. A GRUTA É MUITO VOLUMOSA E ORNAMENTADA. O 

CONDUTO PRINCIPAL FINALIZA EM UM SUMIDOURO INTERMITENTE QUE PODE TER PROFUNDIDADE DE 

MAIS DE 5 M. O CONDUTO É MUITO ESTREITO, NÃO PERMITINDO A SUA EXPLORAÇÃO.  

APRESENTA UMA GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS, COMUNS CONTEXTO LOCAL, EM PONTOS 

LOCALIZADOS. FOI OBSERVADA GRANDE OCORRÊNCIA DE CASCAS FINAS, CORALOIDES, DENTES DE CÃO, 

ESCORRIMENTOS, ESTALACTITES, HELICTITES E TRAVERTINOS. EM SUA MAIORIA CENTIMÉTRICOS, MAS COM 

ALGUMAS OCORRÊNCIAS MÉTRICAS. UMA ESTALACTITE SE DESTACA ENTRE AS DEMAIS LEMBRANDO A 

CASQUINHA DE UM SORVETE, O QUE DEU NOME À CAVIDADE, SEGUNDO MORADORES LOCAIS. 

POR TODA A CAVERNA FORAM OBSERVADOS SEDIMENTOS ARGILOSOS INCONSOLIDADOS E VESTÍGIOS DE 

ABATIMENTOS, TANTO DE BLOCOS QUANTO DE ESPELEOTEMAS.  

TRATA-SE DE UMA CAVERNA COM BOM DESENVOLVIMENTO LINEAR, PLANTA BAIXA RAMIFICADA, 

VOLUMOSA, COM GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS COMUNS EM CONTEXTO LOCAL. DEVIDO À 

NECESSIDADE DE TÉCNICAS DE PROGRESSÃO EM DESNÍVEL, A CAVIDADE NÃO APRESENTA POTENCIAL PARA 

UTILIZAÇÃO TURÍSTICA DE MASSA OU PARA VISITAÇÃO POR ESTUDANTES DE QUALQUER FAIXA ETÁRIA. 

CONTUDO, APRESENTA DEPÓSITOS SEDIMENTARES RELEVANTES DIDÁTICOS. APRESENTA POTENCIAL PARA 

UTILIZAÇÃO CIENTÍFICA E PARA VISITAÇÃO DE ESTUDANTES DE CURSOS DE ESPELEOLOGIA. 
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Foto 76: Entrada da Gruta do Sorvetão (X045). 

 
 

 
Foto 77: Detalhe da morfologia do corte da 

entrada da cavidade. 
 

 
Foto 78: Conjunto de espeleotemas observado no início do conduto principal da caverna. 

 

 
Foto 79: Detalhe do sumidouro temporário 

observado no interior da cavidade. 
 

 
Foto 80: Espeleotemas do tipo coraloides 

observados no interior da cavidade. 
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Foto 81: Morfologia do conduto secundário da 

caverna. 
 

 
Foto 82: Detalhe de espeleotemas observados no 

interior da cavidade. 
 

 
Foto 83: Grande desnível existente no interior da 

cavidade, próximo ao sumidouro. 
 

 
Foto 84: Detalhe de espeleotema do tipo helictite 

e estalactite observado no teto da cavidade. 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros:  

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  não observado  
                          outros:  

Intervenções necessárias: O ACESSO AO GEOSSITÍO SE FAZ ATRAVES DE TRILHA A PÉ POR QUESTÕES DE 
SEGURANÇA. A MELHORIA DESTE ACESSO PODE VALORIZAR O GEOSSÍTIO. A PARTIR DA TRILHA PRINCIPAL É 
NECESSÁRIO ENTRAR NA MATA PARA O ACESSO À CAVIDADE. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: PEDIR AUTORIZAÇÃO DO 
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA (ICAL) ANTES DA VISITA. 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coralóides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: CORTINAS E CORTINAS 
SERRILHADAS, LUSTRES, PÉROLAS DE CAVERNA. GRANDE QUANTIDADE. 

Feições internas:  clarabóias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO INTENSO. DRENAGEM PERENE COM GRANDE VOLUME DE ÁGUA. 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros: LAGOA CÁRSTICA 

Descrição: O ACESSO A CAVIDADE SE FAZ ATRAVEZ DE CAMPO DE LAPIÁS E DOLINAS. A ENTRADA DA 
CAVERNA É A SURGÊNCIA DO CÓRREGO DO BARREADO, QUE É ADENTRA AO SUBTERRÂNEO POUCOS METROS 
DEPOIS, EM UM SUMIDOURO. 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 02/2014 

Município:   PIUMHI                                 Localidade:   CÓRREGO DO CAVALO                   Identificação (Geossítio): 25 

Nome do Geossítio: GRUTA DOS ÓCULOS 

Tipo:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Categoria temática:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ______________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°21'16.90"S 45°50'32.59"O 677 m  

     

Descrição de acesso: DIFÍCIL. A PARTIR DA SEDE DA FAZENDA CÓRREGO DO CAVALO, SEGUIR POR TRILHA A 
PÉ POR APROXIMADAMENTE 2,5 KM. PARA ACESSAR A CAVERNA É NECESSÁRIO 
ATRAVESSAR CAMPO DE LAPIÁS (KARRENFIELD). 
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8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

 

A GRUTA DOS ÓCULOS LOCALIZA-SE NO SETOR LESTE DA REGIÃO CÁRSTICA DO CÓRREGO DO CAVALO. A 

CAVIDADE TAMBÉM É CONHECIDA COMO GRUTA DO POTE, EM REFERÊNCIA AOS VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS 

ENCONTRADOS EM SEU INTERIOR (SEE, 2012). 

O MACIÇO CARBONÁTICO ABRIGA OUTRAS GRUTAS E ABRIGOS RECOBERTOS PELA FITOFISIONOMIA 

VEGETAL DENOMINADA MATA SECA. TAMBÉM PODEM SER OBSERVADAS FEIÇÕES SUPERFICIAIS COMO OS 

LAPIÁS. A ENTRADA É DE DIFÍCIL ACESSO, SENDO NECESSÁRIA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA.   

A CAVIDADE ESTÁ LOCALIZADA EM MÉDIA VERTENTE COM ESCARPA VERTICAL. O AFLORAMENTO TEM 

APROXIMADAMENTE 12 M DE ALTURA E A CAVIDADE ESTÁ NA BASE DO MACIÇO (Figura 37). A ROCHA É 

COMPOSTA POR CALCÁRIO CALCÍTICO, SENDO QUE O ACAMAMENTO POSSUI ATITUDE 230/18. FOI 

OBSERVADA FRATURA REPETITIVA DE ATITUDE 304/80. A CAVIDADE POSSUI DUAS ENTRADAS, COM 

DESNÍVEL DESCENDENTE NA ENTRADA PRINCIPAL. CAVERNA É AMPLA E COM TETO MUITO ALTO, EM 

GRANDE PARTE COBERTA POR ÁGUA. NO INTERIOR DA CAVIDADE O PISO É DESCENDENTE DE FORMA 

ACENTUADA PARA O INTERIOR. AS PAREDES E TETO SÃO IRREGULARES. AS FEIÇÕES MORFOLÓGICAS 

OBSERVADAS EM SEU INTERIOR FORAM PILARES, PATAMARES, PENDENTES, CANALÍCULOS E ALVÉOLOS.  

APRESENTA GRANDE QUANTIDADE DE ESPELEOTEMAS, SENDO QUE FORAM OBSERVADOS CORALÓIDES, 

CORTINAS E CORTINAS SERRILHADAS, COLUNAS, ESTALACTITES, ESTALAGMITES, LUSTRES, PINGENTES, 

PÉROLAS DE CAVERNA E ESCORRIMENTOS EM GRANDE QUANTIDADE. AS ESTALACTITES OCORREM POR 

TODO O TETO. JÁ AS PÉROLAS OCORREM LOCALIZADAS EM NICHOS ESPECÍFICOS. OS DEPÓSITOS CLÁSTICOS 

SÃO REPRESENTADOS POR ARGILA/SILTE E MATACÃO DE ORIGEM ALOGÊNICA E AUTOGÊNICA, 

RESPECTIVAMENTE. OS MATACÕES ABATIDOS PREDOMINAM NAS ENTRADAS. OS SEDIMENTOS FINOS 

COMPÕEM A PARTE INTERIOR DA CAVERNA E NA PARTE MAIS BAIXA TÊM-SE ARGILAS TRANSPORTADAS 

PELA ÁGUA.  

FOI VERIFICADA A PRESENÇA DE UM LAGO PERENE COM GRANDE VOLUME DE ÁGUA, QUE COBRE A PARTE 

BAIXA DA CAVIDADE. OCORRE TAMBÉM SURGÊNCIA PERENE COM ESCOAMENTO, PERCOLAÇÃO, 

CONDENSAÇÃO E GOTEJAMENTO (PROVAVELMENTE CÓRREGO DO BARREADO). O GOTEJAMENTO 

APRESENTAVA-SE INTENSO DEVIDO AO TEMPO CHUVOSO. NO LOCAL AINDA PODE SER OBSERVADA UMA 

DOLINA DE ABATIMENTO DE GRANDES DIMENSÕES, COM PAREDES ÍNGREMES, O QUE DENOTA CERTA 

ANTIGUIDADE, VISTO QUE AS PAREDES ANTERIORMENTE MAIS SUAVES FORAM ERODIDAS DURANTE A 
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EVOLUÇÃO DO CARSTE LOCAL (FIGURA 2). QUANTO AOS VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS/PALEONTOLÓGICOS 

FOI OBSERVADA A PRESENÇA DE DIVERSOS CACOS DE CERÂMICA, UMA URNA DE CERÂMICA INTEIRA ( 

 

Figura 39 3), CONCHAS DE MOLUSCOS, ALÉM DE ESTALAGMITE INCORPORANDO PEDAÇO DE CERÂMICA. 

O PADRÃO PLANIMÉTRICO DA CAVERNA EM PLANTA BAIXA PODE SER CONSIDERADO ESPONGIFORME COM 

DIVERSAS INTERCOMUNICAÇÕES ENTRE OS CONDUTOS. A PROJEÇÃO HORIZONTAL DA CAVIDADE É DE 

APROXIMADAMENTE 160 M. O DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO SUBTERRÂNEO PODE TER SE DADO POR 

AMPLIAÇÃO DE CANALÍCULOS, ABATIMENTO E EROSÃO FLUVIAL. O CURSO D’ÁGUA PERENE PRESENTE NA 

CAVIDADE CONDICIONA O SEU DESENVOLVIMENTO.  

 

 

 

 

 

Figura 37 - Entrada principal da cavidade. 

 
Fonte: Fotografia de Rivelino Martins. 
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Figura 38 - Dolina de abatimento formando a 
entrada da cavidade. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 
 

Figura 39 - Urna cerâmica encontrada no interior 
da cavidade. 

 
Fonte: Fotografia da autora. 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros:  

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  não observado  
                          outros:  

Intervenções necessárias: O ACESSO AO GEOSSITÍO SE FAZ ATRAVES DE TRILHA A PÉ POR QUESTÕES DE 
SEGURANÇA. A MELHORIA DESTE ACESSO PODE VALORIZAR O GEOSSÍTIO. A PARTIR DA TRILHA PRINCIPAL É 
NECESSÁRIO ENTRAR NA MATA PARA O ACESSO À CAVIDADE. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: PEDIR AUTORIZAÇÃO DO 
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA (ICAL) ANTES DA VISITA. 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coralóides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: CORTINAS E CORTINAS 
SERRILHADAS, LUSTRES, PÉROLAS DE CAVERNA. GRANDE QUANTIDADE. 

Feições internas:  clarabóias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros: LAGOA CÁRSTICA 

Descrição:  
 
 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 02/2014 

Município:   PIUMHI / PAINS               Localidade:   CÓRREGO DO CAVALO                   Identificação (Geossítio): 26 

Nome do Geossítio: GRUTA DO ZEZINHO BERALDO 

Tipo:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Categoria temática:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ______________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°21'24.20"S 45°50'4.15"O 684 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A CAVIDADE LOCALIZA-SE PRÓXIMO À ESTRADA. É BASTANTE ACESSÍVEL E 
CONHECIDA LOCALMENTE 
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8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

 

A GRUTA DO ZEZINHO BERALDO LOCALIZA-SE NO SETOR LESTE DA REGIÃO CÁRSTICA DO CÓRREGO DO 

CAVALO. O MACIÇO CARBONÁTICO ABRIGA OUTRAS FEIÇÕES GEOMORFOLÓGICAS DE RELEVÂNCIA (DOLINAS) 

RECOBERTOS PELA FITOFISIONOMIA VEGETAL DENOMINADA MATA SECA. A ENTRADA É DE FÁCIL ACESSO, 

CONTUDO É NECESSÁRIA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA. 

A ENTRADA DA CAVIDADE SE LOCALIZA NO TOPO DO MACIÇO QUE É COMPOSTO POR CALCÁRIO CALCÍTICO. A 

CAVIDADE APRESENTA UMA ENTRADA, COM DESNÍVEL ABRUPTO, E SALÕES AMPLOS E MUITO 

ORNAMENTADOS (Figura 4). O TETO É REGULAR E MUITO ALTO. AS PAREDES SÃO IRREGULARES E 

RECOBERTAS POR ESPELEOTEMAS. AS FEIÇÕES MORFOLÓGICAS OBSERVADAS, ALÉM DA CLARABÓIA, FORAM 

PATAMARES, PENDENTES E PONTÕES ESTRUTURAIS. O PADRÃO PLANIMÉTRICO DA CAVERNA EM PLANTA 

BAIXA PODE SER CONSIDERADO LINEAR. A PROJEÇÃO HORIZONTAL DA CAVIDADE É DE APROXIMADAMENTE 

180 M. O DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO SUBTERRÂNEO PODE TER SE DADO POR EROSÃO FLUVIAL E 

ABATIMENTO.  

QUANTO AOS VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICO/PALEONTOLÓGICO, NÃO FORAM OBSERVADOS. OCORREM APENAS 

CONCHAS COMO CLASTOS DA BRECHA, PORÉM SEM SINAIS DE CALCIFICAÇÃO. PRÓXIMO À ENTRADA DESTA 

CAVIDADE PODEM SER OBSERVADAS INÚMERAS DOLINAS TÍPICAS DO MODELADO CÁRSTICO. 

OS DEPÓSITOS CLÁSTICOS SÃO REPRESENTADOS POR ARGILA/SILTE E MATACÕES DE ORIGEM ALOGÊNICA E 

AUTOGÊNICA, RESPECTIVAMENTE. OS MATACÕES SÃO ABATIDOS DO TETO E PREDOMINAM NA ENTRADA. 

OCORRE GOTEJAMENTO LOCALIZADO E PERCOLAÇÃO. EM ALGUNS PONTOS PODEM SER OBSERVADOS 

ACÚMULO DE ÁGUA EM ESPELEOTEMAS (TRAVERTINOS) E GRANDES DEPÓSITOS DE GUANO (Figura 6). OS 

ESPELEOTEMAS OBSERVADOS FORAM CORTINAS, CORTINAS SERRILHADAS, COLUNAS MÉTRICAS, 

CORALÓIDES, ESTALACTITES, ESTALAGMITES, TRAVERTINOS, ESCORRIMENTOS E HELICTITES LOCALIZADAS 

(Figura 7). OCORREM MUITOS ESCORRIMENTOS E AS COLUNAS SÃO EXPRESSIVAS, ALGUMAS VEZES 

COBERTAS POR CALCITA CINTILANTE (Figura 8). 

A CAVIDADE LOCALIZA-SE PRÓXIMO À ESTRADA, NA PROPRIEDADE DO SR. ZEZINHO BERALDO. É BASTANTE 

ACESSÍVEL E CONHECIDA LOCALMENTE, CONSEQUENTEMENTE, NÃO APRESENTA BOM ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO. POR TODA A CAVIDADE PODEM SER OBSERVADAS PICHAÇÕES NAS PAREDES E NO TETO 

(Figura 41), ALÉM DE ESPELEOTEMAS QUEBRADOS ( 
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Figura 5). PODE SER CONSIDERADA COMO SENDO UMA DAS MAIORES CAVERNAS LOCALMENTE. 

 

 
Figura 40 - Salão de entrada da cavidade. 

 
 

Figura 41 - Pichações observadas em grande 
quantidade em toda a cavidade. 

 
 

Figura 42 - Estalactites quebradas devido à 
visitação desordenada. 

 
 

Figura 43 - Travertino com guano e água 
empoçada. 

 
 

Figura 44 - Espeleotema excêntrico do tipo 
helictites. 

 

 
Figura 45 - Expressiva coluna. 

 
Fonte: Fotografias da autora e de Marco Antônio Bragante Filho (Figura 5). 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: EXCREMENTO DO GADO NA ENTRADA DA CAVERNA 

Tipo de Uso:  religioso /  turismo /  científico /  histórico /  didático /   econômico /   
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. A CAVERNA TEM POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO TURÍSTICA, DIDÁTICA E CIENTÍFICA. 

 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros:  

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: CORTINAS. OS 
ESPELEOTEMAS ESTÃO EM PONTOS LOCALIZADOS DA CAVERNA. 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos  banco de sedimentos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 
Descrição: GOTEJAMENTO. FEIÇÕES HIDROLÓGICAS INTERMITENTES. 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canion     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  

Descrição: A CAVERNA LOCALIZA-SE NA BASE DO MACIÇO, EM FUNDO DE DOLINA. 

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 25/02/2019 

Município:   PAINS                                         Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 27 

Nome do Geossítio: GRUTA DO MANDEMBO (N004) 

Abrangência:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Tipo de Interesse:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     estratigráfico     geológico 
                                       geomorfológico  espeleológico  arqueológico  paleontológico  outro: 
HIDROGEOLÓGICO 

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ____________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°20'52.88"S 45°41'52.92"O 737m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. NO FUNDO DO CURRAL DE PROPRIEDADE PARTICULAR RURAL. 
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9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

A GRUTA DO MANDEMBO, FOI CADASTRADA COM O NOME DE N044 NO RELATÓRIO DO PROAPE (SEE, 2012). 

POSSUI ACESSO FÁCIL, NO FUNDO DO CURRAL DE PROPRIEDADE PARTICULAR RURAL. ENCONTRA-SE EM 

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, APESAR DE LOCALIZAR-SE NO FUNDO DO CURRAL E DE TEREM SIDO 

OBSERVADOS UMA GRANDE QUANTIDADE DE EXCREMENTOS DE GADO NA SUA ENTRADA. A LITOLOGIA 

PRESENTE É UM CALCÁRIO CALCÍTICO CRISTALINO E DEFORMADO. DE ACORDO COM SEE (2012), COM 

RELAÇÃO À MORFOLOGIA, A CAVERNA APRESENTA PLANTA BAIXA LINEAR BIFURCADA, CORTES 

TRANSVERSAIS ELIPSOIDAIS E PERFIL LONGITUDINAL INCLINADO. AS DIMENSÕES DA CAVIDADE FORAM 

ESTIMADAS EM 200 M DE DESENVOLVIMENTO LINEAR, E 3 M DE ALTURA DA ENTRADA PRINCIPAL. A GRUTA 

TEM VOLUME E É ORNAMENTADA.  

APRESENTA UMA OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS, COMUNS CONTEXTO LOCAL, EM PONTOS LOCALIZADOS. 

FOI OBSERVADA OCORRÊNCIA DE CORALOIDES, CORTINAS, ESCORRIMENTOS, ESTALAGMITES, 

ESTALACTITES, LUSTRES, MICROTRAVERTINOS E TRAVERTINOS. EM SUA MAIORIA CENTIMÉTRICOS. FORAM 

OBSERVADOS SEDIMENTOS ARGILOSOS INCONSOLIDADOS E VESTÍGIOS DE ABATIMENTOS DE BLOCOS 

AUTÓCTONES EM PONTOS LOCALIZADOS DA CAVERNA.  

 
Foto 85: Entrada da Gruta do Mandembo (N004). Notar a deformação na parte superior do maciço e as 

feições hídricas na base, onde a lama delimita o nível de água empoçada em épocas de cheia. 
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Foto 86: Morfologia de entrada da Gruta do 

Mandembo. Notar pichações no teto da caverna. 
 

 
Foto 87: Detalhe espeleotemas observados em 

seu interior. 
 

 
Foto 88: Espeleotema do tipo estalactite e cortina 

serrilhada acompanhando fratura no teto da 
caverna. 

 

 
Foto 89: Detalhe da morfologia do conduto 

principal da caverna. 
 

TRATA-SE DE UMA CAVERNA COM PLANTA BAIXA LINEAR BIFURCADA, VOLUMOSA, COM OCORRÊNCIA DE 

ESPELEOTEMAS COMUNS EM CONTEXTO LOCAL. A CAVIDADE APRESENTA POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO 

TURÍSTICA E PARA VISITAÇÃO POR ESTUDANTES DE QUALQUER FAIXA ETÁRIA.  

 
 
 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
CECAV – CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS. Cadastro Nacional de 
Informações Espeleológicas – CANIE. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html>. Acesso 
05 jan 19 
 
SEE - SOCIEDADE EXCURCIONISTA E ESPELEOLÓGICA. Projeto Arcos Pains Espeleologia (PROAPE): 
SEE/DEGEO/EM/UFOP 2012. Ouro Preto: PROAPE, 2012.  
 
 
 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada    Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros:  

Tipo de Uso:  religioso /  turismo /  científico /  histórico /  didático /   econômico /   
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. A CAVERNA NÃO TEM POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO PELO TURISMO DE MASSA, MAS É INTERESSANTE 
O USO PARA FINS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. NÃO É RECOMENDADO A VISITAÇÃO DE UM GRUPO GRANDE.  
 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: PEDIR AUTORIZAÇÃO DO 
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA ANTES DA VISITA. 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: CASCAS FINAS 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos   banco de sedimentos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO. FEIÇÕES HIDROLÓGICAS TEMPORÁRIAS. NAS PAREDES PODEM SER OBSERVADAS 
FEIÇÕES MORFOLÓGICAS ESCULPIDAS PELA ÁGUA, TAIS COMO PENDENTES E SCALLOPS. 
 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canion     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  

Descrição:  
 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 21/02/2019 

Município:   PIMENTA                                         Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 28 

Nome do Geossítio: GRUTA U274 

Abrangência:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Tipo de Interesse:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     estratigráfico     geológico 
                                       geomorfológico     espeleológico   arqueológico  paleontológico   outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ____________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°23'51.49"S  45°48'49.47"O 700 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. DEIXAR O CARRO PRÓXIMO À PORTEIRA E SEGUIR POR PASTO ATÉ A ENTRADA 
DA CAVIDADE. A DISTÂNCIA É DE APROXIMADAMENTE 500 M. 
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8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

 

A GRUTA U274 POSSUI ACESSO FÁCIL, ATRAVÉS DE PASTAGEM, E ENCONTRA-SE EM EXELENTE ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO. SITUA-SE NA BASE DO MACIÇO. A LITOLOGIA PRESENTE É UM CALCÁRIO CALCÍTICO 

CRISTALINO LAMINADO. COM RELAÇÃO À MORFOLOGIA, A CAVIDADE POSSUI PLANTA BAIXA LINEAR-

RAMIFICADA, PERFIS LONGITUDINAIS INCLINADOS E CORTES TRANSVERSAIS TRIANGULARES. AS DIMENSÕES 

DA CAVIDADE FORAM ESTIMADAS EM 200 M DE DESENVOLVIMENTO LINEAR, E 5 M DE ALTURA DA ENTRADA 

PRINCIPAL. A CAVIDADE TEM DOIS CONDUTOS PERPENDICULARES INTERCEPTADOS POR UMA CLARABO IA. O 

PERCURSO NESTES CONDUTOS E FEITO EM PÉ, O TETO NOS CONDUTOS TEM UMA ALTURA MÉDIA DE 6 M.  

COMO DEPÓSITOS CLÁSTICOS OBSERVAM-SE BLOCOS ABATIDOS MÉTRICOS E SEDIMENTOS FINOS 

CONSOLIDADOS E INCONSOLIDADOS. NAS PAREDES DA CAVERNA FORAM OBSERVADOS INTRACLASTOS DA 

PRÓPRIA ROCHA DESTACADOS NO AFLORAMENTO DEVIDO A EROSÃO DIFERENCIAL. OS DEPÓSITOS 

QUÍMICOS SÃO CARACTERIZADOS POR CORTINAS SERRILHADAS, ESCORRIMENTOS, ESTALACTITES E 

ESTALAGMITES. OS DEPOSITOS ESTÃO CONCENTRADOS NO SALÃO PRINCIPAL DA CAVERNA, EM REGIÃO DE 

GOTEJAMENTO. 

QUANTO AOS ASPECTOS HIDROLÓGICOS, A CAVIDADE POSSUI GOTEJAMENTO E SUMIDOURO TEMPORÁRIO. 

FORAM OBSERVADAS FEIÇÕES MORFOLÓGICAS DE ORIGEM FREÁTICA NAS PAREDES E TETO COMO SCALLOPS, 

E PENDENTES.  

PRÓXIMO À CAVERNA FOI OBSERVADO UM ALFORAMENTO DE APROXIMADAMENTE 4 METROS DE ALTURA 

COM DOBRAS FECHADAS E SEQUÊNCIAIS. FRATURAS VERTICAIS MARCAM O PLANO AXIAL DAS DOBRAS. 
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Foto 90: Vista geral da entrada da Gruta U274. 

 
Foto 91: Afloramento com dobras próximo à 

entrada da Gruta U274. As dobras são fechadas e 
ocorrem em sequência. Fraturas verticais 

marcam o seu plano axial. 
 

 
Foto 92: Detalhe de intraclasto, destacado do 

afloramento por erosão diferencial das paredes 
da caverna. 

 
Foto 93: Detalhe da morfologia 

do conduto principal da 
cavidade. Notar inclinação do 

perfil longitudinal. 

 
Foto 94: Detalhe da morfologia 

do conduto secundário da 
cavidade.  

 

 
Foto 95: Claraboia localizada no 

final do conduto principal.  

Fonte: Fotografias da autora. 

4
 m
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TRATA-SE DE UMA CAVERNA COM BOM DESENVOLVIMENTO LINEAR, PLANTA BAIXA LINEAR RAMIFICADA, 

COM OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS COMUNS EM CONTEXTO LOCAL E REGIONAL. A CAVIDADE APRESENTA 

POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO CIENTÍFICA OU PARA VISITAÇÃO POR ESTUDANTES DE QUALQUER FAIXA 

ETÁRIA POR APRESENTAR FEIÇÕES MORFOLÓGICAS NAS PAREDES E TETO BASTANTE DIDÁTICOS.  

 
 
REFERÊNCIAS 
 
CECAV – CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS. Cadastro Nacional de 
Informações Espeleológicas – CANIE. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html>. Acesso 
05 jan 19 
 
SEE - SOCIEDADE EXCURCIONISTA E ESPELEOLÓGICA. Projeto Arcos Pains Espeleologia (PROAPE): 
SEE/DEGEO/EM/UFOP 2012. Ouro Preto: PROAPE, 2012.  
 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros:  

Tipo de Uso:  religioso /  turismo /  científico /  histórico /  didático /   econômico /   
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. 

 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros:  

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros:  
OS ESPELEOTEMAS ESTÃO EM PONTOS LOCALIZADOS DA CAVERNA. 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos  banco de sedimentos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO. FEIÇÕES HIDROLÓGICAS INTERMITENTES. 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canion     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros: LAPIÁS (KARREN) 

Descrição: A CAVERNA LOCALIZA-SE NA BASE DO MACIÇO. 

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 25/02/2019 

Município:   PAINS                                         Localidade:    CORUMBÁ                           Identificação (Geossítio): 29 

Nome do Geossítio: GRUTA DA NINFETA (C076) 

Abrangência:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Tipo de Interesse:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     estratigráfico     geológico 
                                       geomorfológico  espeleológico  arqueológico  paleontológico  outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ____________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°20'18.15"S 45°36'54.71"O 723 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. ATRAVÉS DE TRILHA POR PASTAGEM. 
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9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

A GRUTA DA NINFETA, FOI CADASTRADA COM O NOME DE X071 NO RELATÓRIO DO PROAPE (SEE, 2012). 

POSSUI ACESSO FÁCIL, A PARTIR DE TRILHA EM MEIO A PASTAGEM. ENCONTRA-SE EM EXCELENTE ESTADO 

DE CONSERVAÇÃO. A LITOLOGIA PRESENTE É UM CALCÁRIO CALCÍTICO CRISTALINO E DEFORMADO. COM 

RELAÇÃO À MORFOLOGIA, A CAVERNA APRESENTA PLANTA BAIXA LABIRÍNTICA, CORTES TRANSVERSAIS 

ELIPSOIDAIS E PERFIL LONGITUDINAL HORIZONTAL. APRESENTA VÁRIAS ENTRADAS E JANELAS. AS 

DIMENSÕES DA CAVIDADE FORAM ESTIMADAS EM 200 M DE DESENVOLVIMENTO LINEAR, E 3 M DE ALTURA 

DA ENTRADA PRINCIPAL. A GRUTA TEM VOLUME, MAS É POUCO ORNAMENTADA.  

APRESENTA UMA OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS, COMUNS CONTEXTO LOCAL, EM PONTOS LOCALIZADOS. 

FOI OBSERVADA OCORRÊNCIA DE CORALOIDES. EM SUA MAIORIA CENTIMÉTRICOS. FORAM OBSERVADOS 

SEDIMENTOS ARGILOSOS INCONSOLIDADOS E VESTÍGIOS DE ABATIMENTOS DE BLOCOS AUTÓCTONES EM 

PONTOS LOCALIZADOS DA CAVERNA. APESAR DE NÃO TEREM SIDO OBSERVADOS DURANTE A VISITA A 

CAMPO, O LOCAL É CONHECIDO COMO SENDO UM SÍTIO ARQUEOLÓGICO. 

 

 
Foto 96: Vista da entrada principal da Gruta da 

Ninfeta.  
 

 
Foto 97: Detalhe de sdedimentos inconsolidados 

no piso. Ao fundo, exemplo de suas várias 
entradas. 

 
REFERÊNCIAS 
 
CECAV – CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS. Cadastro Nacional de 
Informações Espeleológicas – CANIE. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html>. Acesso 
05 jan 19 
 
SEE - SOCIEDADE EXCURCIONISTA E ESPELEOLÓGICA. Projeto Arcos Pains Espeleologia (PROAPE): 
SEE/DEGEO/EM/UFOP 2012. Ouro Preto: PROAPE, 2012.  
 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: ENTORNO UTILIZADO PARA AGRICULTURA E PASTAGEM 

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  não observado  
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. A CAVERNA NÃO TEM POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO PELO TURISMO DE MASSA DEVIDO ÀS 
IRREGULARIDADES DO TERRENO E A RESENÇA PERENE DE ÁGUA NA TRILHA PRINCIPLAL. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     crosta     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: CORTINAS 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: DRENAGEM PERENE OBSERVADA NO INTERIOR DA CAVERNA 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros: LAGOA CÁRSTICA 

Descrição: NO ENTORNO DA LAGOA PODEM SER OBSERVADOS AFLORAMENTOS CALCÁREOS 

 
8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 29/01/2019 

Município:   PAINS                                        Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 30 

Nome do Geossítio: LOCA DO RETIRO 

Tipo:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Categoria temática:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ___________________________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°25'37.91"S 45°35'53.75"O 797 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DA SEDE DA FAZENDA DO RETIRO, SEGUIR POR TRILHA 
CONTORNANDO A LAGOA ATÉ O PORTÃO ONDE SE ENCONTRA O MOINHO DE ÁGUA. A 
PARTIR DESTE PONTO A CAMINHADA DEVE SER FEITA A PÉ POR TRILHA LEVE. 
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9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

A CAVERNA ESTÁ INSERIDA À MEIA ENCOSTA, COM ENTRADA PRINCIPAL MEDIDA DE 2 M DE ALTURA. A 
LITOLOGIA É CALCÁRIO CALCÍTICO COM DISCRETA ESTRATIFICAÇÃO. 
DE ACORDO COM SEE (2012), A CAVIDADE APRESENTA MORFOLOGIA DA PLANTA BAIXA RAMIFICADA, CORTES 
TRANSVERSAIS IRREGULARES, PERFIL LONGITUDINAL HORIZONTAL E PROJEÇÃO HORIZONTAL MEDIDA DE 
273,46 M. 
O CONDUTO DE ACESSO À CAVIDADE POSSUI GRANDE DESNÍVEL, ONDE É NECESSÁRIA UMA PEQUENA 
ESCALADA DESCENDENTE. NO GERAL A CAVIDADE APRESENTA PAREDES E TETO ESTREITOS E IRREGULARES. O 
TETO E AS PAREDES APRESENTAM MARCAS EVIDENTES DE FLUXO FREÁTICO. FORMAS ARREDONDADAS E 
ALVÉOLOS OCORREM LOCALIZADOS NAS PAREDES E NO TETO. AS FEIÇÕES MORFOLÓGICAS OBSERVADAS 
FORAM PENDENTES, SCALLOPS E ALVÉOLOS. O DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO SUBTERRÂNEO PODE TER SE 
DADO POR EROSÃO FLUVIAL E ABATIMENTO.  
OS DEPÓSITOS QUÍMICOS SÃO REPRESENTADOS POR CORTINAS, CORALOIDES, ESTALACTITES, TRAVERTINOS, 
MICROTRAVERTINOS E ESCORRIMENTOS. QUANTO AOS DEPÓSITOS CLÁSTICOS FORAM OBSERVADOS 
PREDOMINANTEMENTE ARGILA/SILTE E MATACÕES ANGULOSOS DE ORIGEM ALOGÊNICA E AUTOGÊNICA. FOI 
IDENTIFICADO FLUXO HÍDRICO PERENE COM A PRESENÇA DE UM SUMIDOURO NO FINAL DA CAVIDADE. 
 

 
Figura 46: Entrada da Loca do Retiro. Detalhe para entrada descendente e paredão métrico. 
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Figura 47: À esquerda, conjunto de espeleotemas, comuns em contexto local, observados no interior da 

caverna. À direita, lago subterrâneo e feições freáticas observados em seu interior. 
 
 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
SEE - SOCIEDADE EXCURCIONISTA E ESPELEOLÓGICA. Projeto Arcos Pains Espeleologia (PROAPE): 
SEE/DEGEO/EM/UFOP 2012. Ouro Preto: PROAPE, 2012.  
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: ENTORNO UTILIZADO PARA AGRICULTURA E PASTAGEM 

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  não observado  
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. A CAVERNA NÃO TEM POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO PELO TURISMO DE MASSA, MAS É INTERESSANTE 
O USO PARA FIM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: PEDIR AUTORIZAÇÃO DO 
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA (CAL FLORESTA) ANTES DA VISITA. 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: CORTINAS, CALCITA 
CINTILANTE, PÉROLAS DE CAVERNA, HELICTITES E CASCA FINA. GRANDE QUANTIDADE. 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  

Descrição:  

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 30/01/2019 

Município:   PAINS                                        Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 31 

Nome do Geossítio: GRUTA DA CASCA FINA 

Tipo:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Categoria temática:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: 831.967/1993 /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°28'27.31"S 45°35'32.31"O 878 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DA SEDE DA FAZENDA, SEGUIR POR TRILHA EM DIREÇÃO AOS 
AFLORAMENTOS. A CAVERNA ENCONTRA-SE EM UM PEQUENO MACIÇO ISOLADO. 
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9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

A CAVERNA SITUA-SE NA BASE DO MACIÇO. A LITOLOGIA PRESENTE É UM CALCÁRIO CALCÍTICO CRISTALINO 

E LAMINADO. A ROCHA É CINZA ESCURO, COM GRANULOMETRIA FINA E VÊNULOS DE CALCITA 

RECRISTALIZADA. ESTE CALCÁRIO APRESENTA NÍVEIS ESTROMATOLÍTICOS. COM RELAÇÃO À MORFOLOGIA, 

A CAVIDADE POSSUI PLANTA BAIXA LINEAR-RAMIFICADA, PERFIS LONGITUDINAIS HORIZONTAIS E 

INCLINADOS, CORTES TRANSVERSAIS TRIANGULARES E RETANGULARES. AS DIMENSÕES DA CAVIDADE 

EQUIVALEM A 137,73 M DE DESENVOLVIMENTO LINEAR, E 1,85 M DE ALTURA DA ENTRADA PRINCIPAL. 

APRESENTA GRANDE VOLUME PARA OS PADRÕES LOCAIS E POSSUI DOIS CONDUTOS PRINCIPAIS PARALELOS 

E DUAS ENTRADAS AMPLAS. A ENTRADA PRINCIPAL POSSUI APROXIMADOS 12 M DE LARGURA E 2,5 M DE 

ALTURA. O ÍNICIO DA CAVERNA É INCLINADO DESCENDENTE E FOI OBSERVADA MUITA MATÉRIA ORGÂNICA 

VEGETAL (SERRAPILHEIRA), BLOCOS DE CALCÁRIO MÉTRICOS E CENTIMÉTRICOS E ESPELEOTEMAS 

ABATIDOS. A GRUTA TEM CONDUTOS COM PISO INCLINADO, SENDO A COTA MAIS ALTA À DIREITA, E COM O 

NÍVEL DO PISO ATUAL À ESQUERDA. A DIFERENÇA DE COTAS ENTRE OS DOIS EXTREMOS CHEGA A 6 M EM 

ALGUNS PONTOS. A GRUTA POSSUI AINDA UM NÍVEL INFERIOR, QUE RECEBE MATERIAL ADVINDO DO 

PRIMEIRO NÍVEL ATRAVÉS DE UM ABISMO. PARECE QUE TAMBÉM HÁ COMUNICAÇÃO COMO EXTERIOR. 

APRESENTA UMA GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS, HAVENDO ESPELEOTEMAS COMUNS E TAMBÉM 

RAROS, EM CONTEXTO LOCAL. FOI OBSERVADA GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS COMUNS 

(ESTALACTITES, ESTALAGMITES, CORALOIDES, MICROTAVERTINOS, TRAVERTINOS, COLUNAS E CORTINAS) 

EM SUA MAIORIA CENTIMÉTRICOS, MAS COM ALGUMAS OCORRÊNCIAS MÉTRICAS. TAMBÉM OBSERVADOS 

ESPELEOTEMAS RAROS COMO PÉROLAS DE CAVERNA, HELICTITES E CASCAS FINAS. EM SEU PISO FORAM 

ENCONTRADOS MUITOS BLOCOS ABATIDOS, BANCOS DE SEDIMENTO BRECHÓIDES CONSOLIDADOS, 

INCLUSIVE BLOCOS MÉTRICOS EM MEIO AO CONDUTO. OBSERVADO TAMBÉM SEDIMENTOS CASCALHOSOS, 

ARENOSOS E SILTO-ARGILOSOS INCONSOLIDADOS. SOBRE ALGUNS BLOCOS MÉTRICOS FORAM OBSERVADOS 

ESPELEOTEMAS EM FORMAÇÃO, O QUE COMPROVA QUE ESTES SE ABATERAM HÁ BASTANTE TEMPO. 

TAMBÉM OBSERVADO NA ENTRADA, MATACÕES, SEIXOS E SEDIMENTO SILTO-ARENOSO INCONSOLIDADO.  

NA PARTE INICIAL DA CAVERNA FORAM OBSERVADAS VÁRIAS “CASCAS FINAS“ FORMADAS POR 

ESPELEOTEMAS. ESTAS CASCAS FINAS ESTÃO EM DIFERENTES NÍVEIS E DENOTAM AS DIFERENTES FASES DE 

SEDIMENTAÇÃO/EROSÃO PELOS QUAIS A GRUTA PASSOU NO TEMPO GEOLÓGICO. ESTAS CASCAS FINAS 

FORAM OBSERVADAS EM AO MENOS TRÊS NÍVEIS. AINDA NA PARTE INICIAL Á DIREITA, FOI OBSERVADA 

UMA BRECHA CALCÁRIA, CLASTO-SUPORTADA, COM CLASTOS DE ATÉ 30 CM, CIMENTADOS POR MATRIZ 

CALCÍTICA. NA PAREDE LATERAL ESQUERDA, FOI OBSERVADA UMA BRECHA CALCÁRIA MATRIZ-SUPORTADA 

COM 1M DE ESPESSURA. ESTA BRECHA MOSTROU SEIXOS DE ATÉ 5 CM E ESTÁ A 1,40 M DO NÍVEL DO PISO 
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ATUAL. NO NÍVEL INFERIOR TAMBÉM FORAM OBSERVADAS VÁRIAS CASCAS FINAS, PORÉM NÃO FORAM 

OBSERVADOS QUAISQUER VESTÍGIOS PALEONTOLÓGICOS. VISTOS TAMBÉM PEDAÇOS DE CONCHAS DE 

GASTRÓPODAS, PORÉM SEM SINAIS DE FOSSILIZAÇÃO. NO ÚLTIMO SALÃO DESTE NÍVEL HÁ UMA FENDA NO 

TETO, QUE ESTÁ OBSTRUÍDA POR BLOCOS, MAS QUE PERMITE O APORTE DE MATERIAL TERROSO E TAMBÉM 

DE MATÉRIA ORGÂNICA VEGETAL. A GRUTA DA CASCA FINA ESTÁ EM UM ADIANTADO ESTÁGIO DE 

EVOLUÇÃO, CARACTERIZANDO UMA GRUTA SENIL. ISTO PODE SER CONFIRMADO PELA EXISTÊNCIA DE 

MUITOS ESPELEOTEMAS MÉTRICOS, ESPELEOTEMAS QUE OBSTRUEM TOTALMENTE ALGUNS CONDUTOS, 

ALÉM DAS VÁRIAS CASCAS FINAS, OBSERVADAS EM DIFERENTES NÍVEIS TOPOGRÁFICOS. 

 

 

 
Foto 98: Entrada principal da Gruta da Casca Fina. 

 

 

 

 
Foto 99: Casca fina no salão final da cavidade. 

 

 

 

 
Foto 100: Escorrimento calcítico, com 

microtravertinos e cortinas associados. 

 

 

 

 

 

 
Foto 101: Ninho de pérolas em represa de 

travertinos. 
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Foto 102: Espeleotemas da Gruta da Casca Fina. 

 
Foto 103: Escorrimentos e coraloides. 

 
Fonte: Banco de dados Spelayon 

 

 

A GRUTA DA CASCA FINA APRESENTA DIMENSÕES CONSIDERÁVEIS, GRANDE QUANTIDADE DE SEDIMENTOS, 

ESCORRIMENTOS CALCÍTICOS E CASCAS FINAS, QUE SÃO FAVORÁVEIS AOS PROCESSOS DE FOSSILIZAÇÃO. 

APESAR DISTO, NESTA AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR NÃO FORAM OBSERVADOS QUAISQUER VESTÍGIOS 

PALEONTOLÓGICOS, O QUE LEVA Á CLASSIFICAÇÃO DA GRUTA, COM MÉDIO POTENCIAL PALEONTOLÓGICO. 

FOI OBSERVADA A PRESENÇA DE ÁGUA NA FORMA DE GOTEJAMENTO E DE FLUXO EFÊMERO. COMO 

EXEMPLARES DA FAUNA HIPÓGEA, FORAM OBSERVADOS ARANHAS, MARIPOSAS, GRILOS E MORCEGOS. COM 

RELAÇÃO AO ENTORNO DA CAVERNA A MESMA ESTÁ SITUADA EM MACIÇO SEMI-CIRCULAR, ISOLADO, EM 

MEIO Á PASTAGEM. 

TRATA-SE DE UMA CAVERNA COM BOM DESENVOLVIMENTO LINEAR, PLANTA BAIXA LINEAR RAMIFICADA, 

EDIFICADA, COM GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS COMUNS E TAMBÉM OCORRÊNCIAS RARAS. 

CAVERNA PASSOU POR VÁRIAS FASES DE DEPOSIÇÃO/ EROSÃO, DEFINIDAS PELOS DIFERENTES NÍVEIS DE 

PALEO-PISOS (CASCA FINA) OBSERVADOS. A CAVERNA POSSUI COMO ATRIBUTOS DE DESTAQUE LOCAL A 

DIMENSÕES DOS SALÕES E CONDUTOS, PRESENÇA DE ESPELEOTEMAS RAROS (CASCA FINA, PÉROLAS E 

HELICTITES). TAMBÉM É DESTAQUE A PRESENÇA DE ÁGUA, MORCEGO E A GRANDE QUANTIDADE DE 

SEDIMENTO CONSOLIDADO (POTENCIAL PALEONTOLÓGICO). A CAVIDADE POSSUI IMPORTÂNCIA 

AMBIENTAL E CIENTÍFICA E FOI CLASSIFICADA COMO TENDO MÁXIMA RELEVÂNCIA (SPELAYON, 2012) DE 

ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 02/2009. 

 
 
REFERÊNCIAS 
 
SPELAYON – SPELAYON CONSULTORIA EPP. RELATÓRIO DE ANÁLISE DE RELEVÂNCIA DE CAVIDADES NATURAIS 
SUBTERRÂNEAS: DNPM 802.439/1978, 830.493/1980, 830.494/1980, 831.967/1993 e 830.400/1982. Pains: SPELAYON, 
2012. 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros:  

Tipo de Uso:  religioso /  turismo /  científico /  histórico /  didático /   econômico /   
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. A CAVERNA TEM POTENCIAL APENAS PARA UTILIZAÇÃO CIENTÍFICA. 

 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros:  

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: CASCA FINA. OS 
ESPELEOTEMAS ESTÃO EM PONTOS LOCALIZADOS DA CAVERNA. 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos  banco de sedimentos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO. FEIÇÕES HIDROLÓGICAS INTERMITENTES. 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canion     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros: LAPIÁS (KARREN) 

Descrição: A CAVERNA LOCALIZA-SE NA BASE DO MACIÇO. 

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 25/02/2019 

Município:   PAINS                                         Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 32 

Nome do Geossítio: GRUTA DO RALA COCO (C076) 

Abrangência:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Tipo de Interesse:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     estratigráfico     geológico 
                                       geomorfológico  espeleológico  arqueológico  paleontológico  outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ____________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°17'39.88"S 45°41'38.72"O 728m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. ATRAVÉS DE TRILHA POR PASTAGEM. 
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9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

A GRUTA DO RALA COCO, FOI CADASTRADA COM O NOME DE C076 NO RELATÓRIO DO PROAPE (SEE, 2012). 

POSSUI ACESSO FÁCIL, A PARTIR DE TRILHA EM MEIO A PASTAGEM. ENCONTRA-SE EM EXCELENTE ESTADO 

DE CONSERVAÇÃO. A LITOLOGIA PRESENTE É UM CALCÁRIO CALCÍTICO CRISTALINO E DEFORMADO. COM 

RELAÇÃO À MORFOLOGIA, A CAVERNA APRESENTA PLANTA BAIXA RAMIFICADA, CORTES TRANSVERSAIS 

IRREGULARES E PERFIL LONGITUDINAL INCLINADO. AS DIMENSÕES DA CAVIDADE FORAM ESTIMADAS EM 70 

M DE DESENVOLVIMENTO LINEAR, E 3 M DE ALTURA DA ENTRADA PRINCIPAL. A GRUTA TEM VOLUME MAS É 

POUCO ORNAMENTADA.  

APRESENTA UMA OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS, COMUNS CONTEXTO LOCAL, EM PONTOS LOCALIZADOS. 

FOI OBSERVADA OCORRÊNCIA DE CORALOIDES, CORTINAS, ESCORRIMENTOS, ESTALAGMITES, ESTALACTITES 

E MICROTRAVERTINOS. EM SUA MAIORIA CENTIMÉTRICOS. FORAM OBSERVADOS SEDIMENTOS ARGILOSOS 

INCONSOLIDADOS E VESTÍGIOS DE ABATIMENTOS DE BLOCOS AUTÓCTONES EM PONTOS LOCALIZADOS DA 

CAVERNA.  

 

 
Foto 104: Vista de dentro para fora da entrada da 

Gruta do Rala Coco.  
 

 
Foto 105: Detalhe de feições impressas pela água 

nas paredes da caverna. 
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Foto 106: Blocos abatidos de tamanho métrico no 

final do conduto principal. 
 

 
Foto 107: Detalhe do maciço da caverna com 

feições entalhadas pela água. 
 

TRATA-SE DE UMA CAVERNA BOM PLANTA BAIXA LINEAR RAMIFICADA, VOLUMOSA, COM OCORRÊNCIA DE 

ESPELEOTEMAS COMUNS EM CONTEXTO LOCAL EM PONTOS LOCALIZADOS. A CAVIDADE APRESENTA 

POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO CIENTÍFICA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
CECAV – CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS. Cadastro Nacional de 
Informações Espeleológicas – CANIE. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html>. Acesso 
05 jan 19 
 
SEE - SOCIEDADE EXCURCIONISTA E ESPELEOLÓGICA. Projeto Arcos Pains Espeleologia (PROAPE): 
SEE/DEGEO/EM/UFOP 2012. Ouro Preto: PROAPE, 2012.  
 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: PASTAGEM 

Tipo de Uso:  religioso /  esportivo/lazer /  científico /  histórico /  didático  
                          outros:  

Intervenções necessárias: O ACESSO AO GEOSSITÍO SE FAZ ATRAVES DE ESTRADA ASFALTADA. 

 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão    outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros:  

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição:  
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canyon     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  
Descrição: SEQUÊNCIA DE SURGÊNCIAS E SUMIDOUROS DO CÓRREGO DO TAMBORIL. 
 

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 25/02/2019 

Município:   PAINS                              Localidade:                                  Identificação (Geossítio): 33 

Nome do Geossítio: UVALAS 

Abrangência:   isolado      área: 100.000 m2      panorâmico     histórico-cultural 
Tipo de uso:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     vertente     geológico 
                                          geomorfológico     outro: HIDROGEOLÓGICO 

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ______________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°24'17.48"S 45°42'46.06"O 679 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. ÁS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA PAINS A PIMENTA  
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9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

LLADÓ (1970) AFIRMA QUE AS UVALAS SÃO DEPRESSÕES DE MORFOLOGIA IRREGULAR RESULTANTES DA 

EVOLUÇÃO E COALESCÊNCIA DE DUAS OU MAIS DOLINAS, QUANDO ESTAS ÚLTIMAS DESENVOLVEM 

SUPERFICIALMENTE MAIS RÁPIDO QUE EM PROFUNDIDADE. CONTUDO, ĆALIĆ (2009) AFIRMA QUE ESTA É 

UMA CLASSIFICAÇÃO ERRÔNEA PORQUE NÃO LEVA EM CONSIDERAÇÃO A GÊNESE DESTA FEIÇÃO, QUE PODE 

RECEBER INFLUÊNCIA SIGNIFICATIVA DOS PROCESSOS TECTÔNICOS.  

ASSIM, DE ACORDO COM ĆALIĆ (2009), UVALAS SÃO GRANDES DEPRESSÕES CÁRSTICAS DE MORFOLOGIA 

ALONGADA OU IRREGULAR, SITUADAS ACIMA DO LENÇOL FREÁTICO E TEM SUA GÊNESE FORTEMENTE 

ORIENTADA POR PROCESSOS TECTÔNICOS. TRAVASSOS (2012) DESTACA QUE TAIS UVALAS FORAM 

ESTUDADAS NA REGIÃO DO CARSTE CLÁSSICO ESLOVENO, BEM COMO NO CARSTE DINÁRICO, REGIÕES 

GEOLOGICAMENTE MOVIMENTADAS. 

A UVALA LOCALIZADA NA SAÍDA PARA O ACESSO AO MUNICÍPIO DE PIMENTA PODE TER CONEXÃO COM O RIO 

SÃO MIGUEL. AINDA NÃO EXISTE ESTUDOS INDICANDO O FLUXO HÍDRICO. 

UM TESTE COM UM TRAÇADOR PODE IDENTIFICAR A DINÂMICA DO CARSTE LOCAL E REGIONAL, ALÉM DE 

INDICAR A POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA. 

 

 
Figura 48 – Vista geral de uma das dolinas que formam a uvala. 

Foto: Mariana Barbosa Timo, 2019. 
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada     Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: EXCREMENTO DO GADO NA ENTRADA DA CAVERNA 

Tipo de Uso:  religioso /  turismo /  científico /  histórico /  
 didático /   econômico /   
                          outros:  

Intervenções necessárias: O GEOSSÍTIO TEM POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO CIENTÍFICA, DIDÁTICA E 
TURÍSTICA. CONTUDO É NECESSÁRIO A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO LOCAL, COMEÇANDO PELA RETIRADA 
DO CURRAL DA ENTRADA. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros:  

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros:  
ESPELEOTEMAS ESTÃO EM PONTOS LOCALIZADOS DA CAVERNA. 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos  banco de sedimentos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 
Descrição: GOTEJAMENTO. FEIÇÕES HIDROLÓGICAS INTERMITENTES. 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canion     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros:  

Descrição: A CAVERNA LOCALIZA-SE NA BASE DO MACIÇO. 

8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 25/02/2019 

Município:   PAINS                                         Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 34 

Nome do Geossítio: GRUTA PASSAGEM DO DUCA (N001) 

Abrangência:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Tipo de Interesse:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     estratigráfico     geológico 
                                       geomorfológico  espeleológico  arqueológico  paleontológico  outro: CULTURAL 

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ____________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°21'07.51"S 45°41'33.51"O 730m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. EM FUNDO DE CURRAL DE PROPRIEDADE PARTICULAR RURAL. 
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9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: FOI OBSERVADA UMA IMAGEM SACRA NA ENTRADA DA CAVERNA, INDICANDO QUE ELA PODE TER 
SIDO USADA PARA PEREGRINAÇÕES RELIGIOSAS. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

A GRUTA PASSAGEM DO DUCA, FOI CADASTRADA COM O NOME DE N001 NO RELATÓRIO DO PROAPE (SEE, 

2012). POSSUI ACESSO FÁCIL, NO FUNDO DO CURRAL DA PROPRIEDADE PARTICULAR RURAL. ENCONTRA-SE 

EM ESTADO DE CONSERVAÇÃO RUIM DEVIDO À LOCALIZAÇÃO DO CURRAL. POR TODA A CAVIDADE É 

POSSÍVEL OBSERVAR O PISOTEAMENTO DO GADO E EXCREMENTOS. A LITOLOGIA PRESENTE É UM CALCÁRIO 

CALCÍTICO CRISTALINO E DOBRADO. COM RELAÇÃO À MORFOLOGIA, A CAVERNA APRESENTA PLANTA BAIXA 

RAMIFICADA, CORTES TRANSVERSAIS IRREGULARES E PERFIL LONGITUDINAL HORIZONTAL E INCLINADO. AS 

DIMENSÕES DA CAVIDADE FORAM ESTIMADAS EM 70 M DE DESENVOLVIMENTO LINEAR, E 6 M DE ALTURA 

DA ENTRADA PRINCIPAL. A GRUTA TEM VOLUME MAS É POUCO ORNAMENTADA.  

APRESENTA UMA OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS, COMUNS CONTEXTO LOCAL, EM PONTOS LOCALIZADOS. 

FOI OBSERVADA OCORRÊNCIA DE CORALOIDES, CORTINAS, ESCORRIMENTOS, ESTALAGMITES, ESTALACTITES 

E MICROTRAVERTINOS. EM SUA MAIORIA CENTIMÉTRICOS. FORAM OBSERVADOS SEDIMENTOS ARGILOSOS 

INCONSOLIDADOS E VESTÍGIOS DE ABATIMENTOS DE BLOCOS AUTÓCTONES, DE TAMANHO MÉTRICO, EM 

PONTOS LOCALIZADOS DA CAVERNA.  

 

 
Foto 108: Entrada da Gruta Passagem do Duca 

(N001).  
 
 
 
 
 
 

 
Foto 109: Detalhe da imagem sacra localizada na 

entrada da caverna. 
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Foto 110: Blocos abatidos de tamanho métrico no 

conduto principal. 

 
Foto 111: Detalhe da ocupação da cavidade pelos 

bovinos. 

TRATA-SE DE UMA CAVERNA COM PLANTA BAIXA LINEAR RAMIFICADA, VOLUMOSA, COM OCORRÊNCIA DE 

ESPELEOTEMAS COMUNS EM CONTEXTO LOCAL EM PONTOS LOCALIZADOS. A CAVIDADE APRESENTA 

POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO CIENTÍFICA, DIDÁTICA E TURÍSTICA. CONTUDO UMA RECUPERAÇÃO DO 

AMBIENTE PRECISA SER REALIZADA. 

 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
CECAV – CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS. Cadastro Nacional de Informações 
Espeleológicas – CANIE. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html>. Acesso 05 jan 19 
 
SEE - SOCIEDADE EXCURCIONISTA E ESPELEOLÓGICA. Projeto Arcos Pains Espeleologia (PROAPE): 
SEE/DEGEO/EM/UFOP 2012. Ouro Preto: PROAPE, 2012.  
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2 - VALOR 

Importância:      Ambiental     Científica     Religiosa     Cultural     Paisagística     Econômica     
                               Estética         Outra:  

Intensidade:      Baixa     Média     Elevada    Muito Elevada     Outra:  
 

3 - UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de conservação:  Excelente     Bom     Ruim     Péssimo  

Tipo de impacto:      pichação     lixo     quebra de espeleotema     pisoteamento     impacto por detonação  
                                        outros: ENTORNO UTILIZADO PARA PASTAGEM 

Tipo de Uso:  religioso /  turismo /  científico /  histórico /  didático /   econômico /   
                          outros:  

Intervenções necessárias: NÃO SÃO NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES. A TRILHA DE ACESSO AO GEOSSÍTIO É BEM 
FÁCIL. A CAVERNA NÃO TEM POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO PELO TURISMO DE MASSA, MAS É INTERESSANTE 
O USO PARA FINS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 
 

4 - DIFICULDADE DE ACESSO E EXPLORAÇÃO 

Dificuldades 
externas: 

 nenhuma     mata fechada     longo trecho de caminhada     blocos instáveis  
 natação     abelha     trechos escorregadios     outros: PEDIR AUTORIZAÇÃO DO 
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA ANTES DA VISITA. 

Dificuldades internas 
(no caso de cavidades): 

 teto baixo     lances verticais     quebra-corpo     cachoeira     nenhuma  
 blocos instáveis     rastejamento     natação      sifão 
outros: 

 

5 - GEOLOGIA 

Litotipos:     rochas ferríferas    rochas carbonáticas   rochas silicosas   rochas pelíticas    
                      rochas granito – gnáissicas 

5.1 - GEOESPELEOLOGIA 

Tipos de espeleotema:  estalagmites     estalactites     colunas     coraloides     escorrimentos 
                                             travertinos        pingente     não observado     outros: CORTINAS. OS 
ESPELEOTEMAS ESTÃO EM PONTOS LOCALIZADOS DA CAVIDADE. 

Feições internas:  claraboias   canalículos  blocos abatidos  banco de sedimentos 

 

6 - FEIÇÕES HIDROLÓGICAS  

 drenagem     lago     percolação     condensação     cachoeira     não observado 

Descrição: GOTEJAMENTO. FEIÇÕES HIDROLÓGICAS TEMPORÁRIAS 
 

7 – FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS 
 Campo de lapiás (karren)     Marmita (kamenitza)     Dolina     Dolina de abatimento     Campo de dolina            
 Uvala     Afloramento     Canion     Diáclase     Verrugas     Surgência      Sumidouro     Vale seco     
 Vale cego      outros: LAGOA CÁRSTICA 

Descrição: NO ENTORNO DA CAVIDADE PODEM SER OBSERVADAS DIVERSAS LAGOAS CÁRSTICAS PERENES. O 
LAGO NO INTERIOR DA CAVIDADE PODE TER RELAÇÃO COM AS ÁGUAS DAS DOLINAS. 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Responsável pelo registro: MARIANA BARBOSA TIMO                                                                             Data: 19/02/2019 

Município:   DORESÓPOLIS                                         Localidade:                                    Identificação (Geossítio): 35 

Nome do Geossítio: GRUTA TETO BAIXO (Q135) 

Abrangência:   isolado     área: _______ m2      panorâmico     histórico-cultural 
Tipo de Interesse:    cárstico     residual     tectônico         fluvial     eólico     estratigráfico     geológico 
                                       geomorfológico     espeleológico   arqueológico  paleontológico   outro:  

Localização:  Propriedade particular     Unidade de Conservação: Tipo __________________________________________  
                          DNPM: ____________________ /  Outro: 

Coordenadas 
Geográficas 

WGS 84 

Fonte E N Altitude Erro 

GPS Garmin 60 CSx 20°18'45.63"S 45°49'26.99"O 650 m  

     

Descrição de acesso: FÁCIL. A PARTIR DA SEDE DA FAZENDA, SEGUIR POR TRILHA EM DIREÇÃO AOS 
AFLORAMENTOS. A CAVERNA ENCONTRA-SE NA BASE DO MACIÇO, EM LOCAL DE 
FÁCIL VISUALIZAÇÃO. 
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8 - ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

 cerâmica     lítico     arte rupestre     ossada     vestígio histórico     fóssil     não observado                     
 outros  

 

9 – BENS DE NATUREZA IMATERIAL 

 Festas religiosas     Festas folclóricas     Espaços culturais     Artesanato     Artista 
 Tradição cultural local e/ou regional   outros  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 – BENS DE NATUREZA MATERIAL 

 Fazendas     Igrejas     Capelas     Escolas     outros:  

Descrever: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

A GRUTA TETO BAIXO FOI CADASTRADA NO CANIE COM O NOME DE Q135. POSSUI ACESSO FÁCIL, ATRAVÉS 

DE PASTAGEM, E ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SITUA-SE NA BASE DO MACIÇO. A 

LITOLOGIA PRESENTE É UM CALCÁRIO CALCÍTICO CRISTALINO E LAMINADO. COM RELAÇÃO À MORFOLOGIA, 

A CAVIDADE POSSUI PLANTA BAIXA LINEAR-RAMIFICADA, PERFIS LONGITUDINAIS HORIZONTAIS E 

INCLINADOS, CORTES TRANSVERSAIS TRIANGULARES E OGIVAIS. AS DIMENSÕES DA CAVIDADE FORAM 

ESTIMADAS EM 170 M DE DESENVOLVIMENTO LINEAR, E 2 M DE ALTURA DA ENTRADA PRINCIPAL (SEE, 

2012). A GRUTA APRESENTA TETO BAIXO EM PRATICAMENTE TODA A SUA EXTENSÃO, SENDO NECESSÁRIO 

REALIZAR O PERCURSO EM SEU INTERIOR ENGATINHANDO. O CONDUTO PRINCIPAL É INTERCEPTADO POR 

UM ABRUPTO DE APROXIMADAMENTE 4 M. AO FUNDO DESTE ABRUPTO FOI OBSERVADO UMA 

CONCENTRAÇÃO DE ÁGUA NA FORMA DE LAGOA. DE ACORDO COM SEE (2012) ESTA LAGOA É EFÊMERA. 

NO ENTORNO DA CAVIDADE FORAM OBSERVADAS DIVERSAS LAGOAS CÁRSTICAS PERENES. ESTA 

CONCENTRAÇÃO DE ÁGUA NO INTERIOR DA CAVIDADE PODE TER RELAÇÃO COM A ÁGUA DAS DOLINAS.  

APRESENTA UMA GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS, COMUNS EM CONTEXTO LOCAL. FOI 

OBSERVADA GRANDE OCORRÊNCIA DE ESTALACTITES, ESTALAGMITES, CORALÓIDES, MICROTAVERTINOS, 

TRAVERTINOS, COLUNAS E CORTINAS. EM SUA MAIORIA CENTIMÉTRICOS, MAS COM ALGUMAS OCORRÊNCIAS 

MÉTRICAS. OS ESPELEOTEMAS ENCONTRAM-SE EM PONTOS LOCALIZADOS DA CAVERNA. EM SEU PISO 

FORAM OBSERVADOS SEDIMENTOS ARGILOSOS CONSOLIDADOS.  

 
Foto 112: Vista para o maciço onde localiza-se a Gruta Teto Baixo (Q135). 
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Foto 113: Vista geral da entrada 

da Gruta Teto Baixo (Q135). 
 
 
 

 
Foto 114: Detalhe de abrupto 

observado no conduto principal 
da cavidade. O lago localiza-se 

ao fundo deste abrupto. 

 

 
Foto 115: Grande concentração 
de espeleotemas observada no 

interior da cavidade. 

 
Foto 116: Detalhe da morfologia de um dos 

condutos secundários da cavidade. Notar feições 
hídricas nas paredes e teto da cavidade. 

 

 
Foto 117: Detalhe de cortina tipo bacon observada 

no interior da cavidade. 
 

 
Foto 118: Detalhe das feições morfológicas 

observadas nas paredes da cavidade, esculpidas 
pela ação da água. 

 
Foto 119: Morfologia do conduto inicial da 

cavidade. 
 

Fonte: Fotografias da autora. 
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TRATA-SE DE UMA CAVERNA COM BOM DESENVOLVIMENTO LINEAR, PLANTA BAIXA LINEAR RAMIFICADA, 

COM GRANDE OCORRÊNCIA DE ESPELEOTEMAS COMUNS E TETO BAIXO. DEVIDO AO GRANDE PERCURSO QUE 

APRESENTA TETO BAIXO, A CAVIDADE NÃO APRESENTA POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO TURÍSTICA DE MASSA 

OU PARA VISITAÇÃO POR ESTUDANTES DE QUALQUER FAIXA ETÁRIA. CONTUDO, APRESENTA FEIÇÕES 

MORFOLÓGICAS NAS PAREDES E TETO BASTANTE DIDÁTICAS. SEUS DEPÓSITOS QUÍMICOS TAMBÉM SÃO 

BASTANTE RELEVANTES, APESAR DE ENCONTRAREM-SE EM PONTOS LOCALIZADOS NO INTERIOR DA 

CAVIDADE. APRESENTA POTENCIAL PARA UTILIZAÇÃO CIENTÍFICA E PARA VISITAÇÃO DE ESTUDANTES DE 

CURSOS DE ESPELEOLOGIA. 

 

 
 
REFERÊNCIAS 
 
CECAV – CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS. Cadastro Nacional de 
Informações Espeleológicas – CANIE. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html>. Acesso 
05 jan 19 
 
SEE - SOCIEDADE EXCURCIONISTA E ESPELEOLÓGICA. Projeto Arcos Pains Espeleologia (PROAPE): 
SEE/DEGEO/EM/UFOP 2012. Ouro Preto: PROAPE, 2012.  
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