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Uma cadeia de montanhas, formada de rochas calcárias, destaca-se da 
Serra mais importante do planalto central – a serra do Espinhaço – perto da 
Capital de Minas, e alarga-se para o noroeste, servindo de separação às 
águas do rio das Velhas e Paraopeba (Lund, 1950) 



 

RESUMO 
 
 

O presente trabalho apresenta uma região de carste carbonático da porção norte do município 

de Monjolos, Minas Gerais. A região do carste localiza-se a aproximadamente 230 km ao 

norte de Belo Horizonte, à oeste da Serra do Espinhaço. Possui como limites a oeste o nível 

de base regional (rio das Velhas), ao norte seu tributário direto (rio Pardo Grande), ao sul o rio 

Pardo Pequeno e a leste a Serra do Espinhaço. O carste da região de estudo apresenta-se ainda 

pouco estudado e carente de maiores estudos. Realiza um mapeamento geomorfológico das 

principais feições cársticas existentes, a fim de contribuir para um melhor entendimento do 

cenário cárstico regional. Para o mapeamento geomorfológico regional, foram seguidas as 

linhas gerais adotadas pela Comissão de Fenômenos Cársticos do Comitê Nacional de 

Geografia da França (1965) utilizadas e adaptadas por Kohler (1989) e por Travassos (2007) 

relacionadas ao carste carbonático tropical. Além disso, para a elaboração do mapa 

geomorfológico, foram utilizadas simbologias lineares e pontuais padronizadas do Sistema de 

Mapeamento do International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences (ITC) de 

Verstappen e Zuidam (1975) citado por Florenzano (2008) conforme quadro organizado por 

Souza (2003) utilizado por Gonçalves e Rodrigues (2007) e Rodrigues (2009; 2010). A 

paisagem da região é caracterizada por três conjuntos morfológicos que integram o modelado: 

1) as formas superficiais (exocarste), caracterizadas por dolinas, uvalas, poljés, sumidouros, 

ressurgências, maciços e paredões calcários, lapiás (karren); 2) as formas subsuperficiais 

(epicarste) e 3) as formas relacionadas ao meio subterrâneo (endocarste), representado pelas 

cavernas. O endocarste na região do carste de Monjolos é bastante expressivo, apresentando 

um rico potencial espeleológico ainda pouco estudado. Das cavernas identificadas, algumas 

apresentam relevante importância cultural e histórica. Foram visitadas pelo naturalista 

dinamarquês Peter W. Lund em 1835.  Além disso, destacam-se as ocorrências de pinturas 

rupestres e pictogramas em algumas cavernas da região. Diante do exposto, a escolha da 

região de Monjolos se justifica pela necessidade de estimular as pesquisas de geomorfologia 

cárstica na região.  

 

Palavras-chave: Mapa de Fenômenos Cársticos. Carste. Monjolos. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work presents the carbonate karst region of the northern portion of the city of Monjolos, 

Minas Gerais. The karst, located approximately 230 km north of Belo Horizonte, has as its 

limits to the west the Espinhaço Ridge. The region is limited to the west by the Velhas river 

(regional base level), the rio Pardo Grande to the north, the river Pardo Pequeno to the south 

and Serra do Espinhaço ridge to the east. The karst of the study area was poorly studied and in 

need of further researches. Performs a geomorphological mapping of the major karst features 

of the region, in order to contribute to a better understanding of the regional karst landscape. 

For the regional geomorphological mapping, the author followed the general guidelines 

adopted by the Commission of Karst Phenomena of the National Committee of Geography of 

France (1965) used and adapted by Kohler (1989) and Travassos (2007) related to tropical 

karst carbonate. Moreover, for the preparation of geomorphological map there were used 

standard linear symbologies and punctual Mapping System of the International Institute for 

Aerial Survey and Earth Sciences (ITC) of Verstappen and Zuidam (1975) cited by 

Florenzano (2008) as shown in table organized by Souza (2003) used by Goncalves and 

Rodrigues (2007) and Roberts (2009, 2010). This karst landscape is characterized by three 

morphological groups: 1) the surface forms (exocarste), characterized by sinkholes, uvalas, 

poljes, ponors, karren fields, and massive limestone cliffs; 2) subsurface forms (epikarst) and 

3) the underground (endokarst) represented by the caves. The endokarst in Monjolos is quite 

impressive, featuring a rich speleological potential yet little studied. Some caves presents 

relevant cultural and historical importance. They were possibly visited by the Danish 

naturalist Peter W. Lund in 1835. Monjolos’ caves also presents cave paintings and 

pictographs. For all this, the study of the Monjolos’ karst is justified also due to the need to 

stimulate karstological researches.  

 

Keywords: Map of karst phenomena. Karst. Monjolos. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

1.1 O carste e sua importância como objeto de estudo  

 

O carste constitui um tipo de relevo com uma dinâmica e morfologia específica, 

originado, principalmente, pela dissolução química de rochas carbonáticas. Além disso, 

destaca-se pela sua peculiaridade e beleza de suas formas, que definem a paisagem e o faz 

distinguir consideravelmente de outros relevos. Para Lino (1989, p.54) o relevo cárstico 

possui um “aspecto ruiniforme e esburacado e com drenagem predominantemente subterrânea 

(criptorréica), com cursos d’água percorrendo fendas, condutos e cavernas”. 

O relevo cárstico, mais do que qualquer outro, desenvolve-se sobre rochas solúveis 

pela água, tais como as carbonáticas e os evaporitos que sofrem corrosão a partir das águas 

superficiais e subterrâneas. O processo químico de corrosão e os processos físicos de 

abatimentos endocársticos, associados a outros processos morfogenéticos endógenos e 

exógenos, são os principais fatores condicionantes da dinâmica e evolução das formas 

cársticas (KOHLER, 1989, p. 11).  

Segundo Ford e Williams (2007) as paisagens cársticas constituem grandes sistemas 

abertos compostos de dois subsistemas integrados: o hidrológico e o geoquímico, que operam 

sobre rochas mais suscetíveis à dissolução como os carbonatos. 

Para Kohler (2011) a gênese e a evolução do carste dependem de um conjunto de 

fatores, entre eles, o grau de dissolução da rocha e a qualidade e o volume de água associados 

às características ambientais da litosfera, biosfera e atmosfera.   

No Brasil, os relevos cársticos constituem grandes províncias de rochas carbonáticas 

(Mapa 1), estando a maior localizada no cráton do São Francisco interdigitada entre os 

metassedimentos do Grupo Bambuí (KOHLER, 2011).  Auler (2005) afirma que as áreas 

cársticas carbonáticas brasileiras, em sua maior parte, compreendem as rochas carbonáticas do 

Grupo Bambuí (Proterozóico Superior) nos estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia. 

Para Piló (1998; 1999) em Minas Gerais, estima-se em 3 a 5% a abrangência dos 

carbonatos, representados principalmente, pelos calcários do Grupo Bambuí, distribuídas no 

centro, norte e nordeste do estado (Mapa 2).  



21 
 

 

Mapa 1 - Localização das principais províncias espeleológicas no Brasil 

 
Fonte: TRAVASSOS, 2010, p. 35 
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Mapa 2 - Localização das principais províncias espeleológicas em Minas Gerais 

Fonte: TRAVASSOS, 2010, p. 36 
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Em função da rocha, do relevo e da disponibilidade de recursos naturais abundantes, 

as regiões cársticas vêm sendo utilizadas desde os primórdios da humanidade até os dias 

atuais de diversas formas (TRAVASSOS, 2007; 2010; 2011). Ainda segundo o autor, este 

vem sendo utilizado como fonte de abrigo, de água e outros recursos naturais, bem como para 

expressões culturais (TRAVASSOS, 2007; 2010).  

Formas de uso culturais foram descritas por Travassos (2010, 2011) que afirma serem 

as cavernas e o carste, importantes locais de registros histórico-geográficos de regiões 

específicas que, inclusive, apresentam traços comuns a várias culturas. Ainda para esse autor, 

o carste e, sobretudo as cavernas, assumem variados significados de acordo com a trajetória 

histórica e as condições culturais das sociedades. Assim Teixeira (2003) afirma que as 

cavernas assumem um significado simbólico enquanto local de refugio, abrigo e moradia ao 

homem nas suas etapas evolutivas. O significado simbólico é incorporado ao papel que essas 

formações rochosas têm desempenhado na pesquisa histórica, arqueológica ou paleontológica, 

a partir das contribuições oferecidas pela Espeleologia (TEIXEIRA, 2003).        

Deste modo, para Lino (1989) foram nas cavernas ou abrigos sob rocha que se 

conservaram as ossadas humanas e de animais que as utilizavam como forma de abrigo e 

proteção. Muitos pesquisadores ilustres estiveram no Brasil estudando tais registros, 

contribuindo significamente para o estudo do carste.  Entre eles, destaca-se o dinamarquês 

Peter Wilhelm Lund que no período de 1835 a 1844 realizou estudos na região cárstica de 

Lagoa Santa. Lund estudou mais de 800 cavernas na região da bacia do Rio das Velhas 

(LUND, 1844/1950; AULER, 2002).  

Do ponto de vista arqueológico, em diversas cavernas do Brasil e do mundo, são 

comuns serem encontradas pinturas e gravuras rupestres. Lino (1989, p. 17) afirma que estas 

são formas de expressão que “vêm demonstrando a riqueza artística em sítios espeleológicos, 

reiterando o papel desses ambientes na formação cultural dos povos.” Para Linke (2008) as 

pinturas e gravuras rupestres constituem, visualmente, intervenções na paisagem, pela 

transformação das paredes rochosas em painéis e/ou conjuntos culturais.  

Em outro período da história da humanidade, durante o Brasil Colônia, o carste foi 

amplamente utilizado e cavernas foram descobertas para a exploração do salitre, essencial 

para a fabricação da pólvora (LINO, 1989; TRAVASSOS, 2007; 2010). O salitre era 

encontrado na camada argilosa das cavernas onde comumente se encontravam as ossadas 

(AULER, 2002). É possível que muitos dos registros arqueológicos e paleontológicos tenham 

sido perdidos por causa da exploração de tal recurso. 
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Além do exposto, o carste constitui grande potencial de armazenamento de águas 

subterrâneas de abastecimento para as cidades, o que confere ao carste a característica de ser 

principal fonte de água potável (TRAVASSOS, 2007; 2010). Por esse motivo, um grande 

número de pessoas vive sobre ou próximo ao carste, gerando uma demanda crescente de 

abastecimento hídrico.   

Segundo Moraes (2007) os condutos e fraturas por onde a água percola, podem ser 

facilmente poluídos em função da macroporosidade da rocha carbonática e ausência de solos 

espessos, que acabam por formar um filtro natural para possíveis poluentes. Tais 

características litológicas contribuem para que as águas rapidamente infiltrem e alcancem 

grandes distâncias por meio do escoamento subterrâneo. Isso torna os ambientes vulneráveis à 

diversas formas de contaminação.  

Um outro aspecto não menos importante é que as regiões cársticas podem também 

possibilitar o uso didático e recreativo-turístico, tornando-se assim, uma importante 

alternativa econômica para um local ou região.  

Segundo Lobo et al. (2012) o turismo, sobretudo aquele praticado em áreas naturais, 

está entre as atividades econômicas que mais crescem no Brasil. Para Ruchkys e Kohler 

(2003) as regiões cársticas proporcionam um turismo voltado às características do relevo, 

como as cavernas, maciços e depressões fechadas, que favorecem a gênese de uma rede 

hidrográfica caracterizada por rios subterrâneos, sumidouros e ressurgências.  

 

1.2 Objetivos e justificativa do trabalho 

 

Como objetivo geral, pretende-se realizar um mapeamento geomorfológico das 

principais feições cársticas carbonáticas da região de Monjolos, Minas Gerais, a fim de 

contribuir para um melhor entendimento do cenário cárstico regional.  

Como objetivos específicos, pretende-se: 

 
a) Caracterizar o carste da porção norte do município de Monjolos, Minas gerais, 

através da identificação e descrição de suas feições; 

b) Identificar os aspectos históricos, culturais e físicos do carste de Monjolos; 

c) Elaborar o mapa exploratório dos fenômenos cársticos, utilizando a simbologia 

específica do carste para a elaboração da Carta Exploratória dos Fenômenos 

Cársticos do carste de Monjolos, Minas Gerais. 
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A escolha da região de Monjolos se justifica pela necessidade de estimular as 

pesquisas de geomorfologia cárstica na região. Assim, identifica-se na área feições típicas do 

exocarste, com paredões calcários, lapiás (rillenkarren em sua maioria), dolinas, poljés, 

sumidouros e ressurgências.  

O endocarste no município é bastante expressivo e pouco estudado, e carece de 

pesquisas, sendo representado por cerca de 24 cavernas cadastradas no CNC (Cadastro 

Nacional de Cavernas) da Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE) e aproximadamente 19 

de acordo com o CODEX (Cadastro Nacional de Cavernas da Redespelo). Segundo Texeira-

Silva et al. (2005) as pesquisas no endocarste foram iniciadas na década de 70 pela Sociedade 

Excursionista Espeleológica (SEE) da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto 

e, posteriormente, outras atividades foram realizadas pela SEE e pelo Grupo Bambuí de 

Pesquisas Espeleológicas (GBPE). Atualmente o Mocó Espeleogrupo tem desenvolvido 

importantes trabalhos de prospecção na região e estima-se a existência de cerca de 32 

cavernas no total.  

Em relação à importância cultural das cavernas da região, destacam-se ocorrências de 

pinturas rupestres e pictogramas. Levantamentos arqueológicos no município de Monjolos 

segundo Linke (2008); Linke e Isnardis (2008); Isnardis e Linke (2010) citado por Guimarães, 

Travassos e Linke (2011) tiveram início no final da década de 70, a partir de trabalhos 

realizados pelo Instituto de Arqueologia Brasileira, pelo Museu Nacional e pela Missão 

Arqueológica Franco-Brasileira representada pelo Setor de Arqueologia da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). Outros trabalhos vêm sendo desenvolvidos desde o ano de 

2006 por meio de pesquisas desenvolvidas pelo Setor de Arqueologia da UFMG e coordenado 

pelos professores Isnardis e Prous. Além disso, o município mantém proximidade com as 

áreas pesquisadas nas serras do Planalto do Espinhaço Meridional realizadas por Isnardis e 

Linke, por se localizar no flanco oeste da Serra do Espinhaço (LINKE, 2008; LINKE; 

ISNARDIS, 2008; ISNARDIS; LINKE, 2010 apud GUIMARÃES; TRAVASSOS; LINKE, 

2011).  

No que diz respeito às pesquisas paleontológicas, a Lapa Olho D’água e a Lapa de 

Santo Antônio localizadas em Monjolos e a Lapa de Santo Hipólito e a Lapa da Vargem 

D’anta localizada em Santo Hipólito, foram visitadas pelo naturalista dinamarquês Peter W. 

Lund em 1835. Lund partiu de Curvelo em busca de outras cavernas na bacia do Rio das 

Velhas, chegando até Pissarão e Hipólito, pontos conhecidos na época. Passando por Traíras, 

seguiu em direção a Lagoa Santa (COUTO, 1950). Segundo Mattos e Lund (1935) a região 

que ele percorreu, nos arredores de Curvelo, rica de rochas calcárias, e onde se encontravam 
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diversas grutas ou cavernas, despertou grande interesse principalmente no que se referia a 

ossadas fósseis.  

A região de Diamantina foi visitada e descrita por diversos viajantes naturalistas 

estrangeiros distintos durante o ciclo da mineração do diamante, entre eles, João Mawe, 

Eschewege, Spix, Martius e Saint-Hilaire (SANTOS, 1956). A exploração dos diamantes e da 

administração do arraial do Tijuco foi descrita por Saint-Hilaire (1974), Eschewege (1979) e 

por Spix e Martius (1981). Os dois principais rios do distrito Diamantino, rios Jequitinhonha e 

Pardo, foram importantes na produção de diamantes (SPIX; MARTIUS, 1981). O Rio Pardo 

foi também mencionado por Saint-Hilaire (1974) e por Mawe (1978) por produzir muitos 

diamantes.  Segundo Mawe (1978, p. 160): 

 

 Embora lamacento e pouco considerável, o Rio Pardo produziu tantas pedras 
belíssimas quanto qualquer outro rio do distrito. Nele se encontravam os diamantes 
verde-azulados, antigamente tão apreciados pelos holandeses. As pedras desse 
córrego são ainda hoje tidas como as mais preciosas do Brasil (MAWE,1813/1978, 
p. 160) . 

 

Outro tipo de produção importante na região e arredores foi a do salitre. Segundo 

Santos (1956) o salitre era abundante nas terras do distrito Diamantino, e principalmente ao 

noroeste, na Serra do Cabral.  A produção do salitre nessa Serra foi citada também por Couto 

(1809) em sua Memória sobre as salitreiras naturais do Monte Rodrigo, atual Serra do Cabral. 

De acordo com este autor, a Capitania de Minas Gerais era dividida de norte a sul por uma 

longa e sinuosa Serra, bem como pelo seu Espinhaço, e cuja Serra foi apelidada por ele 

mesmo em suas outras Memórias de Grande Serra de Minas. Esta mesma Serra dividia o 

clima da Capitania em dois muito diferentes, bem como a configuração, e natureza do terreno. 

À oeste da Serra, afloram rochas quase todas de natureza calcária ou muito raras. O referido 

autor faz uma descrição do relevo a partir da vista do alto da Serra do Espinhaço, em direção á 

oeste: “olhando de seu pico para o poente espaçam-se, semelhantes a um vasto oceano, longas 

campinas, terras baixas, fertilíssimas, despovoadas, e com nome de Sertões: para o nascente 

uma superfície crespa de montes, e serranias (...)” (COUTO, 1809, p. 9). O nitrato de potássio 

era abundante na Capitania, principalmente nos Sertões. Couto (1809) cita em sua obra as 

lapas pertencentes à mesma rocha calcária, umas maiores ou menores, contendo o mesmo sal. 

“As mais vastas cavernas, porém, e as mais ricas são as que jazem no sopé da Serra, e pela 

maior parte aproximadas a grandes rios, ou ribeiros” (COUTO, 1809, p.12). 

Além disso, a região onde o carste de Monjolos se insere faz parte da Reserva da 

Biosfera da Serra do Espinhaço (RBSE), reconhecida pela Organização das Nações Unidas 
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para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em 2005 como Patrimônio Mundial (Mapa 3) e 

da Estrada Real (Mapa 4) como abordado por Travassos; Guimarães e Varela (2008). 

Tal levantamento dos fenômenos cársticos pode fornecer informações para a 

identificação da distribuição das feições cársticas e pode servir de base para um plano de uso 

e ocupação do solo na região. Além disso, espera-se com este trabalho uma valorização do 

patrimônio espeleológico, bem como uma valorização dos aspectos culturais e da história do 

Município. 

Da mesma forma, o estudo de feições cársticas pode proporcionar o uso didático e 

turístico recreativo da região onde o carste de Monjolos se insere. A paisagem cárstica da 

região, caracterizada pelas cavernas, os maciços e paredões, dolinas, uvalas e poljés, pode 

proporcionar o turismo, constituindo uma importante alternativa econômica para Monjolos.  
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Mapa 3 - Localização do Município de Monjolos na Reserva da Biosfera da Serra do 
Espinhaço

 
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de RUCHKYS, 2007, p. 36; 2009, p. 6  
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Mapa 4 - Localização do Município de Monjolos na Estrada Real 

 
 Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de TRAVASSOS; GUIMARÃES; VARELA, 2008, p. 113 
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1.3 Localização da área de estudo 

 

O município de Monjolos (Mapa 5) está localizado a aproximadamente 230 km ao 

norte da capital mineira, na porção centro-norte do Estado. Possui como municípios limítrofes 

Augusto de Lima, Diamantina, Gouveia, Presidente Juscelino e Santo Hipólito. É cortado pela 

rodovia MG-220 que recentemente foi ampliada e asfaltada e liga o município a Corinto, 

passando por Santo Hipólito. 

Monjolos está inserido na Bacia do Rio das Velhas, na Zona do Alto São Francisco. 

Possui como nível de base o rio das Velhas, tendo como principal tributário na região de 

estudo o Pardo Grande, que tem como afluentes principais o rio Pardo Pequeno e o Ribeirão 

das Varas. Os rios principais do município têm sua nascente principal na Serra do Espinhaço, 

no município de Diamantina, em uma altitude acima de 1.200 metros, depois seguem em 

direção geral leste-oeste para desaguar no rio das Velhas. No período das chuvas que 

corresponde de outubro a março, verifica-se uma grande elevação do nível de água dos rios, 

influenciando também a vegetação do município.   

O município de Monjolos foi criado em 1962, com território desmembrado de 

Diamantina.  Possui dois distritos: a sede Monjolos, criada em 1948 ainda no município de 

Diamantina e Rodeador em 1962 (BARBOSA, 1995). 

De acordo com o IBGE (2011) a população de Monjolos é de 2.360 habitantes 

distribuídos em uma área de 651 km2, sendo que 1403 pessoas vivem na área urbana e 957 na 

área rural. 

A agropecuária tem sido a principal atividade do município, com o cultivo de banana, 

figo, goiaba, limão, manga, café, cana-de-açúcar, feijão e milho e a criação de gado de leite, 

principalmente (IBGE, 2011). A atividade mineradora no município tem sido realizada em 

pequena escala, desenvolvida próxima ao distrito de Rodeador, com a exploração de 

manganês. Atualmente, a mina encontra-se desativada.  De acordo com Goulart (2009) o rio 

Pardo Grande, durante o período de extração de diamantes na região, foi um rio com alto teor 

material em suspensão que suas águas carreavam por causa das atividades garimpeiras. 

Atualmente, devido à atividade pecuária e o lançamento de esgoto doméstico suas águas vem 

sendo poluídas (IGAM, 2010; 2011) 

Um fator importante que contribuiu para desenvolvimento da região foi a construção 

da antiga estrada de Ferro Central do Brasil que ligava Curralinho (atual Corinto), a 

Diamantina. A estrada de ferro, segundo Goulart (2009), vinha do sul de Minas em direção a 

Ouro Preto e, em seguida, acompanhava o Rio das Velhas até a região central mineira. Em 
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seguida, esta era direcionada para três rumos, entre eles para leste no ramal Diamantina, 

passando por Santo Hipólito e Monjolos, ultrapassando a serra do Espinhaço e a região do 

Mato Dentro rumo ao porto de Vitória, no Espírito Santo com o objetivo de ligar o sertão ao 

mar. Assim, os povoados de Barão de Guaicuy, Conselheiro Mata, Monjolos e Rodeador, 

localizados nas margens e afluentes do Rio Pardo Grande e Rio Pardo Pequeno, cresceram ao 

longo da ferrovia (GOULART, 2009).  

 

Mapa 5 - Localização do Município de Monjolos, Minas Gerais 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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A área do carste estudada localiza-se na porção norte do município de Monjolos, 

próximo à Cordilheira do Espinhaço, ocupando uma área aproximada de 200 km2. As 

altitudes da região variam de 520 a 1300 m sendo que as maiores altitudes localizam-se na 

Serra do Espinhaço. O limite da área de estudo foi definido pelas coordenadas (Mapa 6): 

 

a) Ponto 1: Lat.  18º12’28”S e Long. 44º7’50”W; 

b) Ponto 2: Lat.  18º12’28”S e Long. 44º00’00”W; 

c) Ponto 3: Lat.  18º20’16”S e Long. 44º00’00”W; 

d) Ponto 4: Lat.  18º20’16”S e Long. 44º7’50”W; 

 

A área do carste possui como limites a oeste o nível de base regional (rio das Velhas), 

ao norte seu tributário direto (rio Pardo Grande), ao sul o rio Pardo Pequeno e a leste a Serra 

do Espinhaço. 

 
Mapa 6 - Localização da área do carste do município de Monjolos, Minas Gerais 

 
Fonte: Imagem Landsat cedida pelo INPE (2010), corte elaborado pela autora 
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 1.4 Materiais, Métodos e Técnicas 

 

Primeiramente, foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica sobre os aspectos 

gerais, sobre a geografia, geologia, história e aspectos culturais do município de Monjolos. 

Para a obtenção dos dados e das informações sobre a evolução das feições cársticas, 

foi realizado um levantamento bibliográfico sobre os estudos do carste entre autores nacionais 

e internacionais, para o cruzamento de informações e a aplicação dos princípios consolidados 

para a realidade do carste tropical, conforme realizado por Travassos (2007; 2010). Assim, 

diversos estudos carstológicos, foram de especial importância para o entendimento do tipo de 

relevo da região envolvida na pesquisa. Foram eles os trabalhos realizados por Nicod (1965); 

Jennings (1985); White (1988); Kohler (1989; 2011); Piló (1998, 1999; 2000; 2002); Ford e 

Williams (2007), além de trabalhos recentes de Travassos (2007; 2008; 2010; 2011).  

Para a caracterização geomorfológica do relevo cárstico foram seguidas as linhas 

gerais adotadas por Travassos (2007; 2010) ao adaptar ao cenário intertropical os princípios 

seguidos pela Comissão de Fenômenos Cársticos do Comitê Nacional de Geografia da França 

(1965), Nicod (1965) e Kohler (1989).  

Em relação as informações sobre as cavernas do município, foram consultadas a base 

de dados do CECAV/ ICMBio (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas/ 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), CNC/SBE e o CODEX (Cadastro 

Nacional de Cavernas da REDESPELEO Brasil). Tais entidades serviram como primeira 

fonte de informações sobre as cavernas. Outras informações sobre as cavernas da região 

foram obtidas pelas pesquisas conduzidas pela SEE e pelo GBPE. Informações do Mocó 

Espeleogrupo complementaram as informações das cavernas da região. O material reunido 

permitiu chegar a uma listagem de 32 cavernas na região de estudo. Todas as informações 

foram selecionadas e devidamente indicadas no quadro (Anexo B) e nos mapas.  A partir das 

informações coletadas sobre as cavernas, destacaram-se algumas com importantes registros 

culturais.   

As bases digitais e materiais básicos utilizados neste trabalho foram obtidos a partir da 

compilação proveniente das seguintes fontes:  

a) Pontos de amostragem levantados pelo sistema de posicionamento global (GPS, do 
inglês Global Positioning System) da marca GARMIM; 
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b) Projeto “Malha Municipal Digital do Brasil: situação em 2005” do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), escala: 1:100.000 no fornecimento de 
limites político-administrativos;  

 
c) Banco de dados do Sistema Compartilhado de Informações Ambientais (SISCOM) 

(2007) do Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA); 

 
d) Base de dados Projeto Geominas (1996) na escala de 1: 1.000.000; 

 
e) Imagem de satélite “Elevation and Image Data: World (DVD)” da ESRI Data & 

Maps (2006), da Environmental Systems Research Institute (ESRI); 

 
f) Mapa Geomorfológico do Estado de Minas Gerais do Instituto de Geociências 

Aplicadas (IGA) do ano de 1977, escala 1:500.000; 

 
g) Base de dados do Projeto Rio das Velhas, do Serviço Geológico do Brasil – 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), escala 1: 25.000. 

 
h) Base de dados do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e digitalização a 

partir da carta topográfica para a obtenção de dados sobre hidrografia, escala 
1:1.000.000;  

 
i) Bases de dados do Geobank do Serviço Geológico do Brasil – Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), a partir da utilização de dos bancos de 
dados do Projeto “Integrado”, escala 1:1.000.000; 

 
j) Mapa Geológico Folha Corinto de Knauer et al (2011), na escala de 1:100.000, 

Projeto da UFMG/CPRM; 

 
k) Imagens TM do satélite Landsat da região (órbita-ponto 218-073 e data 

13/05/2010) de fornecidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); 

 
l) Imagens georreferenciadas do programa Google Earth que forneceram 

informações importantes para os trabalhos de campo e para a Elaboração do Mapa 
Exploratório dos Fenômenos Cársticos da Região de Monjolos, MG; 
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m) Imagens de elevação com resolução de 90 m do programa Shuttle Radar 
Topography Mission (SRTM), desenvolvidas pela National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) e fornecidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA) - Brasil em Relevo (MIRANDA, 2010); 

 
n) Carta topográfica de Corinto fornecida pelo IBGE (Folha SE. 23-Z-A-II-MI-2422), 
disponível na escala 1:100.000; 
 
o) Carta Topográfica de Diamantina fornecida pelo IBGE (Folha SE. 23-Z-A-III), 
escala 1:100.000.  
 
Foram realizados trabalhos de campo entre os períodos de setembro de 2010, a abril e 

setembro de 2011, abril de 2012, a fim comprovar as informações levantadas com a 

interpretação das cartas e imagens de satélite.  

A elaboração do Mapa de fenômenos cársticos se deu com a utilização do Google 

Earth em escala aproximada de 1: 10. 000, onde foram selecionadas 35 imagens. Foi criado 

um mosaico das imagens e no ArcGis foram georreferenciadas. A partir daí, foram criados 

arquivos no formato shape das feições cársticas no ArcGis. Todos os shapes do mapa foram 

estabelecidos em um sistema de Coordenadas Geográficas de DATUM WGS84. O mapa foi 

elaborado no tamanho A1 e na escala de 1: 25.000,  escala esta compatível que permita 

representar espacialmente os fenômenos do relevo cárstico com um nível de detalhe maior.  

Foi utilizada uma simbologia específica do carste, sendo seguidas as linhas gerais 

adotadas por Travassos (2007; 2011) ao adaptar ao cenário intertropical os princípios 

seguidos pela Comissão de Fenômenos Cársticos do Comitê Nacional de Geografia da França 

(1965), Nicod (1965) e Kohler (1989).  

Além disso, para a confecção do mapa geomorfológico, foram utilizadas simbologias 

lineares e pontuais padronizadas do sistema de mapeamento ITC de Verstappen e Zuidam 

(1975) citado por Florenzano (2008) conforme quadro organizado por Souza (2003) utilizado 

por Gonçalves e Rodrigues (2007) e Rodrigues (2009; 2010). 

As litologias representadas no fundo do mapa foram baseadas no mapa geológico de 

Knauer et al. (2011). Neste estudo foram assinaladas feições cársticas de relevo desenvolvidas 

principalmente pela Formação Lagoa do Jacaré e restritamente por rochas carbonáticas da 

Formação Rio Pardo Grande. Feições elaboradas sobre outros tipos de litologias não 

constituíram objetivo desta análise. 

Os lineamentos estruturais prováveis estão presentes em toda área de estudo, 

concentrando-se na porção leste, na Serra do Espinhaço. Seguem principalmente as direções 

SE-NW e SW-NE. Os lineamentos foram baseados no Mapa Geológico de Knauer et al. 
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(2011), no Mapa Geomorfológico do IGA (1977) e imagens de relevo sombreado originados a 

partir do mapa hipsométrico, produtos da imagem SRTM.  Estão representados na cor preta e 

são associados às falhas de empurrão e falhas direcionais citadas por Bacellar (1989) 

existentes na região de estudo.  

Apesar de no mapa terem sido marcadas direções de fluxos de água inferidas ou 

prováveis, destaca-se que no carste, como salienta Travassos (2012), nem sempre o que é 

lógico na superfície ocorre no subterrâneo. 

Os rios, ribeirões e córregos encontram-se representados no mapa na cor azul. Fluxos 

de água subterrâneos prováveis são representados na cor verde. Algumas feições possuem seu 

limite representadas na cor vermelha, tais como as dolinas, uvalas, polje, maciços, paredões 

calcários e humes e outras na cor preta, como as cavernas, o vale cego e os campo de lapiás. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 
2.1 Geomorfologia 

 

Para Florenzano (2008) a superfície terrestre é caracterizada por elevações e 

depressões de diversas formas que constituem seu relevo. As formas de relevo variam no 

tamanho, aspecto e materiais constituintes e são condicionados por diversos fatores dinâmicos 

que influenciam seu desenvolvimento. Ademais, as diferentes formas de relevo, como 

afirmam Christofoletti, (1980), Ross (1998), Marques (2011) e Florenzano (2008) constituem 

o objeto de estudo da Geomorfologia.  

É consenso dizer que a Geomorfologia é a ciência que se ocupa com o estudo das 

formas de relevo, considerando sua gênese, sua natureza, sua dinâmica e os processos 

responsáveis pela sua formação (CHRISTOFOLETTI, 1980; JOLY; 1977 citado por 

KOHLER, 2001; 2002; 2003; ROSS, 1998; 2003; 2010; GONÇALVES; RODRIGUES, 

2007; OLIVEIRA; RODRIGUES, 2007; FLORENZANO, 2008; GUERRA;  MARÇAL, 

2009; MAGALHÃES; RODRIGUES, 2010).  

No entanto, Ross (2003) afirma que não se pode entender a dinâmica e a gênese das 

formas de relevo sem que se tenha um bom conhecimento das variáveis bioclimáticas, 

pedológicas, geológicas e mesmo as modificações antrópicas, responsáveis por interferir no 

dinamismo e, portanto, na evolução de relevo.  Assim sendo, o conhecimento plural que o 

pesquisador deve ter para um melhor entendimento e análise, faz a Geomorfologia apresentar 

caráter de disciplina privilegiada nos estudos ambientais (ROSS, 2003).  

Segundo Ross (1998; 2003) o relevo corresponde a um dos elementos da litosfera 

sendo condicionado pelo tipo de rocha responsável por sustentá-lo, pelo clima que o esculpe e 

pela cobertura pedológica que os recobre. Por esse motivo apresentam diferentes morfologias. 

Ainda para Ross (1998; 2003) em função dessas combinações e variadas interferências, as 

formas da superfície terrestre que constituem o relevo são dinâmicas e estão em permanente 

transformação diferenciada ao longo do espaço e do tempo, responsáveis pela evolução e 

gênese do modelado da superfície da Terra. Ross (2003) ressalta que o maior ou menor grau 

de semelhança entre as formas de relevo são influenciadas pela sua gênese, idade e, inclusive 

os processos atuais ou pretéritos responsáveis pela geração das formas. O carste, por exemplo, 

é considerado pelo carstólogo um interessante “laboratório” para verificar a ação de tais 

processos (TRAVASSOS, 2011). 
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Para Kohler (2003) e Christofoletti, (1980) as formas que compõem o relevo são 

originadas e esculpidas pela atuação de determinados processos responsáveis pela constante 

esculturação das formas.  Assim, o termo processo é definido por Christofoletti, (1980) como 

uma sequência de ações regulares e contínuas que se desenvolvem de modo específico e 

obtém um resultado determinado. Portanto, ainda para o referido autor, há uma forte relação 

entre as formas e os processos.  

A concepção da interação das forças entre os elementos da litosfera e da atmosfera foi 

utilizada primeiramente pelos estudos teóricos do alemão Penck (1953) citado por Ross 

(1998; 2003; 2010) que definiu que as formas de relevo são originadas pelos processos 

endogenéticos e exogenéticos e assim, determinou a base, a natureza e o princípio da análise 

geomorfológica. 

Segundo Marques (2011) são dois os processos criadores e modificadores das formas 

de relevo responsáveis pela sua existência e funcionamento: 1) os processos endógenos, que 

correspondem às forças originadas do interior da Terra, (eg.: vulcanismo, terremotos, 

tectonismo, metamorfismo e 2) os processos exógenos, que são as forças oriundas da 

atmosfera, (meteorização ou intemperismo físico, químico e biológico, erosão, ação do vento 

e do gelo).  

A intercalação desses processos exógenos com o substrato rochoso tem como 

consequência os fenômenos erosivo-deposicionais e pedogenéticos, que são induzidos pela 

presença da flora e fauna, promovendo assim, a esculturação das formas de relevo (KOHLER, 

2003). Em outras palavras, Ross (1998; 2003; 2010) afirma que os processos exógenos de 

meteorização, erosão e o transporte de material atuam pela influência direta dos agentes 

atmosféricos de modo progressivo e permanentemente. Ademais, esse processo acaba por 

esculpir e dinamizar as formas de relevo e os tipos de solos.  

Para melhor análise geomorfológica, além dos processos geradores da forma de 

relevo, é preciso também considerar os conceitos trabalhados por Florenzano (2008, p. 12) 

que estão intrinsecamente relacionados a esses processos e que “constituem objeto de estudo 

da Geomorfologia”.  Para Florenzano (2008) a morfologia corresponde ao estudo inicial para 

o entendimento das demais formas de relevo. É representado pela morfografia, ou seja, a 

descrição qualitativa dos formas de relevo, de como elas se apresentam, o que é visível, sua 

aparência. São representados também pela morfometria que refere-se à caracterização do 

relevo a partir das variáveis quantitativas ou também nomeados de índices morfométricos.  A 

morfogênese está relacionada aos processos endogenéticos e exogenéticos, responsáveis pela 

origem e o desenvolvimento das formas de relevo, já a morfodinâmica corresponde ao 
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período atual da ação dos processos endógenos e exógenos nas formas de relevo. Por último, 

mas não menos importante, Florenzano (2008) afirma que a morfocronologia possui como 

referência os estudos da idade, absoluta e relativa, das formas de relevo e aos processos a elas 

relacionados. 

Assim, a Geomorfologia: 

 

[...] identifica, classifica e analisa as formas da superfície terrestre, buscando 
compreender as relações processuais pretéritas e atuais do relevo planetário em seus 
diversos aspectos genéticos, cronológicos, morfológicos, morfométricos e 
dinâmicos. (RODRIGUES, 1998 apud RODRIGUES, 2009; p.107; RODRIGUES, 
2010, p. 3; SOUZA; FERREIRA; RODRIGUES, 2004, p. 138; MOURA, 2011, p. 
174).  

 

2.2 Cartografia geomorfológica 

 

Além dos estudos relacionados à forma, classificação e análise dos processos devem 

ser incorporados à pesquisa Geomorfológica a preocupação com a forma de representação 

cartográfica (GUERRA; MARÇAL, 2009). 

Kohler (2001; 2002) atesta que a melhor maneira de se representar as análises das 

formas e dos eventos geomorfológicos é a partir da cartografia. A Cartografia 

Geomorfológica permite representar espacialmente as formas de relevo, seus aspectos e 

fenômenos associados, que são fundamentais para a interpretação e análise geomorfológica. 

Portanto, como menciona Rodrigues (2009; 2010) a Cartografia Geomorfológica está 

fortemente atrelada à Geomorfologia, constituindo um importante recurso gráfico para a 

interpretação de seus fatos. Tal representação é realizada a partir da elaboração de mapas, que 

como afirma Kohler (2001; 2002) constitui a melhor ferramenta para o geógrafo.  

Ross (2003) afirma que o mapeamento geomorfológico corresponde ao mesmo tempo 

instrumento de análise e de síntese na pesquisa do relevo e um instrumento que direciona os 

caminhos para a pesquisa. Assim, o mapa geomorfológico para Ticart (1965) citado por Ross 

(2003, p. 52) “constitui a base da pesquisa e não a concretização gráfica de pesquisa já feita”. 

A Cartografia Geomorfológica constitui para Geomorfologia um dos mais importantes 

veículos de comunicação e análise dos resultados obtidos. Portanto, a espacialização das 

formas, idade e gênese do relevo tornaram muito mais ricas e lógicas as análises (CUNHA; 

MENDES; SANCHES, 2003). Para Ross (2003), a confecção do mapa geomorfológico requer 

o fornecimento de elementos de descrição do relevo, identificar a natureza geomorfológica de 

todos os elementos que o compõe e, além disso, deve-se datar as formas. 
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Ross (2010, p. 309) apresenta os procedimentos que devem ser tomados para a 

realização do mapeamento geomorfológico: 

A cartografação geomorfológica deve mapear concretamente o que se vê e não o que 
se deduz da análise geomorfológica, portanto em primeiro plano os mapas 
geomorfológicos devem representar os diferentes tamanhos de formas de relevo, 
dentro da escala compatível. Em primeiro plano, deve-se representar as formas de 
diferentes tamanhos e em planos secundários, a representação da morfometria, 
morfogênese e morfocronologia, que têm vínculo direto com a tipologia das formas” 
(ROSS, 2010, p.309). 
 

Outro aspecto fundamental para a elaboração do mapa geomorfológico é a escala, que 

para Kohler (2001; 2002) constitui uma técnica de abordagem de um fenômeno espaço-

temporal. Assim, os mapas de detalhe permitem observar os fenômenos geomorfológicos com 

um nível de detalhe melhor e processos atuais, já os de pequena escala e com uma área maior, 

permitem observar grandes unidades de relevo (morfoestruturais) e variações climatofaciais 

dos relevos de grandes espaços. Além disso, quanto maior a escala adotada no mapeamento, 

maior a influência dos processos exógenos (KOHLER, 2001; 2002).  

Como exemplos de análise espacial temporal de observação dos fenômenos 

geomorfológicos, Kohler (2001; 2002) cita a deriva continental, que é considerada como uma 

área grande e de pequena escala e com uma dinâmica medida em milímetros/ano; a evolução 

de uma voçoroca que corresponde à grande escala, é estimada em metros/ano e finalmente os 

lapiás em um maciço calcário representam uma escala maior ainda sendo aferida na ordem de 

grandeza de milímetros/minuto. Assim, é possível deduzir que a definição da escala a ser 

trabalhada para a elaboração do mapeamento geomorfológico e a observação das formas de 

relevo não é uma tarefa fácil e que deve ser adotada devidamente para cada finalidade do que 

se pretende representar no mapa (KOHLER, 2001, 2002). Acredita-se que um mapa deve 

conter informações legíveis que possibilitem que qualquer profissional possa fazer a leitura 

fácil do mapa produzido e possa identificar todos os elementos do relevo e, 

consequentemente, realizar a análise espacial. 

Kohler (2001; 2002) ressalta que para a representação da dinâmica das formas de 

relevo é necessário a utilização de simbologias adequadas, de modo a facilitar a análise das 

mudanças ocorridas em um certo intervalo de tempo. Assim Rodrigues (2009; 2010) afirma 

que “para a elaboração dos mapas geomorfológicos, devem ser adotados critérios de 

representação gráfica bem definidos, com o intuito de otimizar a leitura e facilitar a 

identificação dos fatos geomorfológicos”. 
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Para a realização dos estudos geomorfológicos e a confecção do mapa, existem várias 

metodologias para serem seguidas, “cada qual refletindo as diversas correntes teóricas ou pelo 

menos técnicas da disciplina” (ROSS, 2003, p. 31). 

No Brasil, a proposta metodológica de Ab’Saber (1969) como afirma Ross (2003) é de 

extrema importância para os estudos geomorfológicos. A proposta não envolve 

obrigatoriamente o mapeamento geomorfológico, mas possibilita dar uma orientação ao 

pesquisador para o desenvolvimento do seu trabalho. Ab’Saber (1969, p. 1-2)  estabelece três 

níveis de tratamento para a pesquisa geomorfológica conforme (Fig. 1): (1) a 

compartimentação topográfica regional bem como a caracterização e descrição das formas de 

relevo de cada um dos compartimentos estudados (2) a estrutura superficial da paisagem 

considerando todos os compartimentos e formas de relevo analisados (3) os processos 

morfoclimáticos e pedogênicos atuais que atuam na esculturação das formas de relevo. 

 

Figura 1 – Níveis de tratamento na pesquisa geomorfológica segundo a metodologia de 
análise proposta por Ab’Sáber (1969) 

 
Fonte: CASSETI, 2005  

A escola soviética contribuiu em muito para o desenvolvimento de propostas de 

formulação teórica-metodológica de pesquisa geomorfológica apoiada no mapeamento das 

formas de relevo. Com base nos princípios teóricos de Penck (1953) dos processos endógenos 
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e exógenos, Mescerjakov (1968) e Gerasimov (1980) citados pelos referidos autores, 

estabeleceram os conceitos de morfoestruturas e morfoesculturas (ROSS, 2003; GUERRA; 

MARÇAL, 2009). Como afirma Ross (2003, p. 27) propuseram “uma classificação ou 

taxonomia para o relevo terrestre”.  

De acordo com Ross (2002) citado por Guerra e Marçal (2009, p. 138) com base nos 

conceitos de Mescerjakov (1968): 

 
as morfoestruturas se referem aos grandes conjuntos de relevos como cadeias de 
montanhas, maciços, planaltos, depressões sobre a superfície dos continentes e dos 
fundos oceânicos. Sob a ação de fatores exógenos são formados os elementos 
morfoesculturais do relevo, que se reportam às formas do relevo de ordem inferior 
como morainas, barcanas, formas cársticas etc. (ROSSS, 2002 apud GUERRA; 
MARÇAL, 2009, p. 138). 

 

Ross (2003) aponta que, com o estabelecimento dos conceitos de morfoestruturas e 

morfoesculturas, resolveu-se um problema de cartografia geomorfológica para escalas médias 

e pequenas, pois valorizava-se apenas o escultural, perdendo-se informações do estrutural ou 

vice-versa.  Assim, definiu-se com “clareza a representação cartográfica que valoriza o 

estrutural (morfoestrutura) sem desprezar o escultural, ou valorizar o escultural 

(morfoescultura) sem desmerecer a estrutura” (ROSS, 2003, p. 27).  

Posteriormente, Basenina e Trescov (1972), Basenina Aristorchova e Lukosov (1976) 

dão continuidade às pesquisas geomorfológicas com enfoque na cartografia geomorfológica 

dentro dos princípios teóricos e técnicos de Mescherikov e Gerasimov (ROSS, 2003).  Ainda 

como afirma Ross (2003), essa linha de trabalho praticamente não existia no Brasil e Abreu 

(1982) foi um dos percussores em aplicar essa concepção na região de Diamantina com os 

estudos, que envolviam o mapeamento geomorfológico. Ross (1992; 1996) citado por 

Florenzano (2008) foi outro pesquisador geomorfólogo brasileiro a adotar a linha de pesquisa 

dos soviéticos e da metodologia desenvolvida pelo Projeto Radambrasil, propondo uma 

classificação taxonômica em seis níveis de abordagem, com ênfase na morfologia e na gênese 

(Fig. 2).   
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Figura 2 – Demonstração dos níveis taxonômicos apresentados por Ross (1992; 1996) 

 
Fonte: CASSETI , 2005; OLIVEIRA; RODRIGUES, 2007;  

 FLORENZANO, 2008 baseados em ROSS, 1992; 1996 
 

As pesquisas geomorfológicas desenvolvidas pelos franceses tiveram destaque com 

Emmanuel de Martonne e Tricart, influenciados pelo conhecimento científico anglo-

americano marcando assim, o desenvolvimento da Geografia e da Geomorfologia no Brasil 

(FLORENZANO, 2008). 

Tricart (1965) citado por Ross (2003) apresenta uma proposta metodológica com a 

publicação de um manual de pesquisa geomorfológica Principes et Méthodes de la 

Géomorphologie onde foram discutidos os princípios, conceitos e os procedimentos 

operacionais para o desenvolvimento de pesquisas para a ciência geomorfológica. A partir daí 

Cailleux e Tricart (1956) e Tricart (1965) citados por Ross (2003), Florenzano (2008), Casseti 

(2005) e Tricart (1965) citado por Rodrigues (2009; 2010) estabelecem uma classificação 

taxonômica com níveis de tratamento na abordagem para os estudos geomorfológicos. Para 
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Rodrigues (2009; 2010) a classificação de Tricart leva em consideração as unidades da 

superfície terrestre em diferentes escalas temporais (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Classificação taxonômica para os estudos geomorfológicos 

Fonte: RODRIGUES, 2009; 2010 adaptado de Principes e Methodes de Geomorphologie, TRICART, 1965  

  
Como menciona Rodrigues (2009; 2010), atualmente diversas técnicas são utilizadas 

para o mapeamento do relevo e Florenzano (2008) constatou que entre os diversos sistemas de 

mapeamentos, os mais conhecidos utilizados são o International Geographical Union (IGU) 

(Demek, 1972), International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences (ITC) 

(Verstappen; Zuidam, 1975) e o de Tricart (1972).  

O sistema IGU constitui a principal contribuição a uma proposta de representação 

unificada para mapas geomorfológicos de detalhe e “utiliza-se o modelo das formas, enfatiza-

se a morfologia e a morfogênese e destacam-se as características das vertentes”. Houve 

grande influência do sistema francês no Brasil, também voltado para as cartas de detalhe e foi 

o sistema mais difundido no país. Nesse sistema, os mapas são elaborados com destaque para 

as informações morfogenéticas e geológicas (FLORENZANO, 2008).  

Já o sistema ITC para mapeamento geomorfológico como afirma Rodrigues (2009; 

2010) possui como destaque a criação de simbologias lineares e pontuais para a representação 

das formas de relevo e da geologia para os mapas (Quadro 2). Para Gonçalves e Rodrigues 

(2007) o sistema ITC foi criado com o objetivo de padronizar as convenções cartográficas de 

acordo com as necessidades de estudo do profissional.  
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Quadro 2 – Símbolos lineares propostos pelo sistema ITC entre outros 

 
Fonte: Organizado por Souza, 2006 citado por Gonçalves e Rodrigues, 2007 e Rodrigues 2009; 2010 

 

Sabe-se que os profissionais geomorfológos são unânimes quanto à questão do 

conteúdo geral dos mapas, que devem informar de um modo geral sobre os tipos das formas 

de relevo, a gênese e idade. Um problema encontrado para a elaboração dos mapas 

geomorfológicos é a questão relativa à padronização ou à unificação da representação 

cartográfica nos mapas e não se conseguiu estabelecer a um modelo único que satisfaça os 

diferentes interesses para a análise geomorfológica (ROSS, 2003).  

Para Florenzano (2008) não existe um método unificado internacional de mapeamento 

geomorfológico como estabelecido para as cartas geológicas e “isso se deve à complexidade e 

variedade dos objetos estudados pela Geomorfologia e à consequente dificuldade para 

classificá-los”. 

Por esta razão, no caso desta pesquisa a autora optou adotar as linhas gerais 

estabelecidas do sistema ITC, a partir da simbologia linear e pontual, a fim de representar os 

fenômenos do relevo cárstico. 

 

2.3 Geomorfologia cárstica 

 

Classicamente, a Geomorfologia Cárstica estuda a forma, a gênese e a dinâmica dos 

relevos desenvolvidos sobre rochas carbonáticas solúveis tanto pela água meteórica como 

subterrânea (KOHLER, 2011). Entretanto, é possível considerar que este ramo da 

Geomorfologia pode estudar o carste em outros tipos de rochas como o arenito e o quartzito.  
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O carste constitui um tipo de relevo que apresenta uma diversidade de formas com 

características especiais, desenvolvidas tanto na superfície, quanto no meio subterrâneo, 

originadas, sobretudo, pelo processo químico de dissolução das rochas. Logo, seu estudo 

engloba as formas de revelo associadas aos processos de dissolução e geram formas que são 

específicas ao carste como as dolinas, uvalas, poljes, sumidouros, ressurgências, maciços e 

paredões e cavernas, entre outros.  

O termo carste tem sua origem na região do Planalto de Kras, noroeste dos Bálcãs, na 

Eslovênia. Como explica Kohler (2011) o termo corresponde à transcrição portuguesa do 

termo alemão “karst”, que por sua vez, deriva da expressão “kras”, isto é, denominação dada 

pelos eslavos para a região do planalto de rochas calcárias na Eslovênia. Para Travassos 

(2007; 2010; 2011), o termo “Kras” é bastante utilizado na Eslovênia ao referir-se às extensas 

regiões rochosas ou não, favoráveis à agropecuária. É aplicado ainda para identificar algumas 

regiões do Carste Dinárico constituído por campos de lapiás e dolinas. 

Segundo Travassos (2007; 2010; 2011) e Hardt e Ferreira Pinto (2009) os primeiros 

estudos científicos relacionados ao carste ocorreram na região do Planalto de Kras, a partir 

das observações dos antigos filósofos e gregos romanos dos conjuntos de formas de relevo 

distintas. A paisagem dessa região, caracterizada por um conjunto de formas cársticas 

específicas (e.g.: afloramentos calcários, dolinas, polies e as cavernas), foi amplamente 

estudada inicialmente por Jovan Cvijić (1893) que, a partir do seu trabalho, forneceu a base 

científica aos estudos do “Carste Clássico” (TRAVASSOS; GUIMARÃES; VARELA, 2008).  

Assim, como afirma Travassos (2007; 2010; 2011) e Hardt et al. (2009) a geomorfologia 

cárstica ou a Carstologia surge como ciência a partir dos estudos de Cvijić (1893). A partir da 

segunda metade do século XX houve importantes avanços para o desenvolvimento do estudo 

do carste, surgindo novos conceitos, idéias e hipóteses. Corresponde ao início do período 

moderno, com novas investigações sobre os processos cársticos e seus mecanismos de 

desenvolvimento (TRAVASSOS, 2011). 

Assim, o conceito de carste, bem como seu conhecimento, foi evoluindo ao longo do 

tempo e novos conceitos foram sendo elaborados e encorporados. Derruau (1965) citado por 

Hardt (2004), determina que o carste  constitui um tipo de relevo elaborado sobre rochas 

calcárias onde preponderam os processos de erosão por dissolução. Para Jennings (1985) o 

carste corresponde a um terreno com formações e drenagem distintas em função de uma 

maior solubilidade da rocha em águas naturais.  

White (1988) caracteriza o carste como uma paisagem rica em dolinas (depressões 

fechadas de vários tamanhos e formas), drenagens descontínuas em superfície, cavernas e 
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sistemas de drenagens subterrâneas. O autor ainda afirma que o grau de desenvolvimento das 

feições do carste varia de uma região para outra em função do domínio do processo de 

dissolução como agente geomorfológico. Ainda que o processo de intemperismo físico 

desempenhe um papel na desagregação dos componentes insolúveis da rocha, a dissolução e o 

transporte de massa constituem processos dominantes para a esculturação do relevo. Portanto, 

alguns terrenos cársticos podem-se apresentar como uma terra áspera e confusa de depressões, 

torres isoladas e morros pontiagudos, bem como planícies suavemente onduladas, com uma 

camada de solos, como, talvez, apenas o mais delicado de depressões.  
Bigarella, Becker e Santos (1994, p. 242) afirmam que um dos aspectos principais que 

caracteriza uma área cárstica é a presença de cursos de água verticais e subterrâneos 

(drenagem criptorréica) que percorrem fendas, condutos e cavernas, resultando, às vezes, na 

complexa ausência de cursos de água superficiais.  

Para Ford e Williams (2007) o termo carste é utilizado para descrever paisagens 

caracterizadas por cavernas e sistemas subterrâneos, elaborados especialmente por rochas 

solúveis. O carste constitui ainda um “terreno com formas de relevo e hidrologia distintas 

decorrentes da combinação entre as rochas altamente solúveis que apresentam porosidade 

secundária bem desenvolvida” (FORD; WILLIAMS, 2007, p. 1). 

Kohler (2011, p. 309) define as feições cársticas como todas as formas de relevo ativas 

desenvolvidos por processos químicos e físicos de corrosão e abatimentos. O referido autor 

caracteriza o cenário cárstico: “ edifícios ruiniformes, com paredões enrugados e corroídos 

pelo tempo, arcadas suspensas abrindo-se em cavernas subterrâneas e os abrigos com seus 

sumidouros frente a lagoas de águas cristalinas que sempre atraíram os homens desde os 

primórdios”.  

Travassos (2011) afirma que o carste constitui uma paisagem com morfologia 

característica e drenagem criptorréica, que inclui cavernas originadas basicamente pela 

dissolução da rocha, sendo um sistema geológico essencialmente caracterizado por recargas e 

descargas de água (Fig. 3). 
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Figura 3 – Principais elementos do sistema cárstico  
 

 
Fonte: WICANDER; MOROE, 2011, p. 300 

 

Sabe-se que em diversas regiões do mundo, o estudo das formas cársticas sempre 

despertou o interesse em diversas pessoas, motivado não somente pela atração por sua 

singularidade e beleza, mas também, por outros fatores igualmente importantes. Para 

Travassos (2007; 2010; 2011) o relevo cárstico sempre esteve relacionado com a vida do 

homem na Terra, seja pela disponibilidade de recursos minerais, forma de abrigo ou de 

expressões culturais, conforme detalhado por Travassos (2010; 2011). 

O Brasil, especialmente a região de Lagoa Santa em Minas Gerais, foi palco para 

prática das primeiras investigações da paisagem cárstica, realizadas por pesquisadores no 

século XIX. Entre eles, destacam-se as pesquisas realizadas pelo dinamarquês Peter W. Lund 

no período de 1835 a 1844. Piló (2002) demostra que, em suas explorações à procura pelas 

cavernas da região de Lagoa Santa até 1844, Lund deparou-se com uma geomorfologia 

peculiar da paisagem. Assim, suas pesquisas contribuíram significativamente para estimular 
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os estudos futuros de geomorfologia cárstica no Brasil. Piló (2002, p. 13) menciona que Lund 

contribuiu significamente para os estudos de geomorfologia da região, pois trabalhou os 

passos essenciais para a abordagem geomorfológica “partindo da análise dos materiais 

constituintes e da descrição das formas do relevo para a interpretação da gênese e evolução da 

paisagem”.   Assim, para esse autor, Lund realizou importantes descrições sobre as principais 

formas do relevo cárstico da região, caracterizando a rocha calcária, os solos e os depósitos 

favorecendo uma análise dos processos atuais e pretéritos. 

Após cerca de um século depois de Lund, na década de 50, foi elaborado o primeiro 

trabalho específico sobre a geomorfologia cárstica regional com os trabalhos de Tricart (1956) 

onde ele apresenta, de forma detalhada, a morfologia do relevo cárstico das vizinhanças 

setentrionais de Belo Horizonte e as primeiras interpretações morfogenéticas (PILÓ, 1998).  

Na década de 60 os estudos relacionados ao relevo cárstico foram realizados em outras 

regiões de Minas Gerais, como destaca-se o trabalho de Barbosa (1961) citado por Piló (2000) 

sobre a região da Mata de Pains, Minas Gerais.  

Travassos (2010) destaca a importância dos estudos realizados por Heinz Charles 

Kohler na região de Lagoa Santa no final da década de 80, que segundo ele, foi o cientista 

pioneiro no estudo moderno do carste tropical brasileiro contribuindo para o desenvolvimento 

da Carstologia moderna no país. “Durante sua trajetória profissional, ele realizou muitos 

trabalhos significativos no campo da geomorfologia e da análise ambiental integrada” 

(TRAVASSOS, 2010, p. 628). Outros trabalhos importantes continuaram no Estado de Minas 

Gerais, conforme mencionado por Piló (2000): os trabalhos de Auler e Basílio (1988) sobre a 

geologia e geomorfologia da região de Santana do Riacho; e o trabalho de Piló (1989) sobre 

os estudos morfológicos na região do vale do Peruaçu.  

A partir da década de 90, os estudos relacionados ao carste tiveram um grande 

impulso, surgindo novos pesquisadores, a exemplo de Moura (1990), Ferrari (1990), Parizzi 

(1993), Corrêa-Neto et al. (1993), Karmann (1994), Auler (1994), Piló (1998), entre outros 

(PILÓ, 2000). 

Mais recentemente destacam-se os trabalhos de Berbert-Born (2000), Ruchkys (2001, 

2003), Piló (2000, 2002), Meneses (2003), Rodet (2003; 2009), Hardt (2004; 2008), 

Travassos (2007; 2008; 2010; 2011), Moraes (2007), Haddad (2007), Simões (2007), Castro 

(2008), Alt (2008), Dias (2009), Freitas (2009) e Sampaio (2010), dentre outros.  

Mesmo que tradicionalmente, o estudo do carste tenha sido iniciado nos carbonatos, 

Piló (2000), afirma que atualmente existe uma tendência em incluir outros tipos de rochas, 

tais como rochas siliciclásticas, especialmente os quartzitos e arenitos. Já na década de 80, 
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conforme ressalta Brichta et al. citados por Hardt et al. (2009) demonstraram evidências de 

dissolução do quartzito na gruta do Salitre, em Minas Gerais. Tais fenômenos estão 

associados à formação da cavidade além de sua estrutura.  

Como afirmam Santos, Soares e Travassos (2011) novos conceitos de carste vêm 

sendo adaptados ao estudo devido à própria evolução da ciência e, portanto, existe atualmente 

maior aceitação de que outros tipos de rochas, não carbonáticas, possam desenvolver algum 

tipo de feição similar àquelas desenvolvidas nos carbonatos.  

Esta dissertação enfoca o estudo das formas cársticas de relevo desenvolvidas por 

rochas carbonáticas, especialmente o calcário e, portanto, mais ênfase será dada a essa 

litologia. 

Pesquisas recentes têm demonstrado que relevos elaborados em arenitos podem 

apresentar feições típicas que caracterizam o relevo cárstico, como as dolinas e sulcos na 

rocha. Alguns exemplos de carste em arenito podem ser observados nos trabalhos de Hardt et 

al. (2009) na Chapada dos Guimarães (MT) e na Serra do Itaqueri (SP). Para Hardt et al. 

(2009, p. 8) o carste pode se desenvolver em rochas menos solúveis, desde que: 

 

o intemperismo químico condicione o surgimento da morfologia (ou seja, embora 
talvez não seja o processo preponderante, a solubilidade da rocha determina a 
existência da forma cárstica) e a formação de condutos, organizando uma rede de 
drenagem ao menos parcialmente subterrânea (HARDT, et al., 2009, p. 8) 

 

Para a existência e a evolução das formas cársticas é fundamental a dissolução ou 

corrosão da rocha pela água acidulada. Assim, para Bigarella, Becker e Santos (1994) o 

processo de dissolução ou corrosão das rochas calcárias constitui um fator importante e não 

único no desenvolvimento geomorfológico do carste. 

A água tanto meteórica quanto subterrânea, e a rocha mais suscetível à dissolução, 

constituem os principais fatores para a gênese e a evolução das formas cársticas (KOHLER, 

2011).  Além disso, como mencionam Bigarella, Becker e Santos (1994) a gênese e a 

evolução do carste dependem de outros fatores (e.g. tectônica, o paleoclima, o clima atual e o 

recobrimento florístico) que agem como condicionantes das formas cársticas em uma 

determinada região. 

O processo de dissolução ou de corrosão pode ser apresentado pelas reações químicas 

simplificadas a seguir: 
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A água da chuva, ao passar pela atmosfera, retém o gás carbônico e forma o ácido 

carbônico, como é demonstrado na reação 1  

                 H2O      +      CO2      →     H2CO3                                  reação 1 

                Água             Gás           Ácido carbônico 
                                 Carbônico 
 
Logo, a água acidulada no solo rumo à rocha calcária e reage com o carbonato de 

cálcio da rocha, formando bicarbonato de cálcio, como mostra a reação 2: 

                H2CO3        +      CaCO3      →    Ca(HCO3)2             reação 2 

                Ácido               Carbonato         Bicarbonato  
              carbônico            de cálcio              de cálcio     
               
A reação 3 refere-se ao processo de deposição mineral, associada ao endocarste ou 

meio subterrâneo. 

              Ca(HCO3)2     →    CaCO3    +    H2O    +    CO2       reação 3           

            Bicarbonato        Carbonato     Água          Gás 
               de cálcio             de cálcio                       carbônico 
 
O processo de dissolução das rochas calcárias é conduzido por uma série de reações 

complexas e reversíveis existentes entre a fase gasosa (gás carbônico da atmosfera, ar dos 

solos e da caverna), a fase líquida (ácido carbônico na água natural) e a fase sólida, com a 

formação de um depósito (CHORLEY et al., 1984 apud PILÓ, 1998).  

A gênese desse tipo de relevo “deve ser compreendida como a complexa conseqüência 

do fato de que o carbonato tende a ser dissolvido por águas naturais, transformando a 

paisagem em um cenário fascinante tanto na superfície quanto em profundidade” 

(SWEETING, 1973; KOHLER, 1989; GABROVŠEK, 2002; FORD; WILLIAMS, 2007 apud 

TRAVASSOS, 2007, p. 13, TRAVASSOS, 2010, p.19).  

Para Kohler (2011, p. 318) “esta reação é reversível, pois o bicarbonato só existe em 

solução iônica na presença de CO2 em excesso”. Ainda para este autor, a capacidade da água 

em reter CO2 varia de acordo com a pressão parcial do gás carbônico no ar e da temperatura 

da água. Assim, águas de temperaturas mais baixas retêm mais gás carbônico. Por outro lado, 

águas com temperaturas mais altas, aceleram a dissolução da rocha, porém retêm menos gás 

carbônico. Este fato explica a existência de variadas formas cársticas nas diferentes zonas 

climáticas do globo (KOHLER, 2011).  

Segundo Auler, Piló e Saadi (2005) o modelamento das formas de relevo superficiais é 

fortemente dependente da estruturação tectônica da rocha. Portanto, as condições estruturais 

da rocha vão influenciar o processo de dissolução e consequentemente na diversidade das 
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formas de relevo. Como afirma Piló (1998, 2000), na elaboração das paisagens cársticas, além 

da solubilidade da rocha, a estrutura, representada pelo arranjo das geometrias planares e 

lineares também é fundamental, como guia inicial dos processos de dissolução. 

Piló (2000, p. 90) destaca a “importância do controle litológico e estrutural na 

modelagem e na própria existência do relevo cárstico”. Portanto, para esse autor, em conjunto 

com os planos de acamamento da rocha, as fraturas são descontinuidades de grande 

importância para a elaboração do carste. Assim, onde existem falhas mais largas, é comum 

encontrar dolinas e paredões alinhados (PILÓ, 2000). Em outras palavras, Kohler (2011, p. 

320) afirma que “alinhamentos de dolinas geralmente refletem antigos lineamentos 

estruturais, correspondendo a zonas de maior fragilidade da rocha, revelando possíveis 

condutos de água no endocarste”. 

Outra característica da rocha abordada por Piló (1998; 2000) está relacionada com a 

porosidade da rocha, dividida em primária e secundária. A primeira, representada pela 

porosidade intergranular, não é muito importante para os estudos do carste pelo fato da rocha 

calcária apresenta-se mais comumente de forma maciça e, portanto, não permitir uma eficaz 

circulação de água pelos seus grãos. Já a segunda forma de porosidade tem grande 

importância para os estudos do carste, visto que constituem juntas, os planos de acamamento, 

as fraturas e as falhas, entre outras estruturas ou descontinuidades (PILÓ, 1998; 2000).  

Destaca-se que paralelamente aos processos químicos, ocorrem os processos físicos 

(ou mecânicos) de abatimento de vazios subterrâneos e blocos dos paredões e das grutas 

(KOHLER, 1989; 2011). Ainda para este autor, os dois processos se interagem para a 

formação do relevo cárstico: uma dolina de dissolução, por exemplo, pode sofrer abatimento, 

assim como uma dolina de abatimento pode sofrer dissolução em suas bordas.  

Gabrovšek (2002) citado por Travassos (2007, p. 13-14) considera que as formas 

cársticas “são originadas por diversos fenômenos que precisam ser entendidos como resultado 

de processos dinâmicos que vão desde o surgimento de rochas castificáveis até seu estágio 

final de desenvolvimento”.  

Os processos químicos de dissolução ou corrosão e os processos físicos ou mecânicos 

de abatimento são os principais fenômenos responsáveis pela formação do modelado cárstico. 

Os principais fenômenos e características que compõem o sistema cárstico são representados 

na figura 4. 
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Figura 4 – Sistema cárstico e seus principais fenômenos  

 
Fonte: AULER; PILÓ; SAADI, 2005 baseado em FORD; WILLIAMS,  1989; GILLIIESON, 1996 

 

O carste pode ser definido em três conjuntos morfológicos que compõem o modelado 

(Fig. 5): as formas de superfície (exocarste), caracterizadas por dolinas, uvalas, poljes, 

sumidouros, ressurgências, maciços e paredões calcários, lapiás (karren) etc.; a subsuperfície 

(epicarste) e o subterrâneo representado pelas cavernas (endocarste). O estudo desses três 

conjuntos é parte fundamental dentro da abordagem da Geomorfologia Cárstica e fornece uma 

melhor compreensão de todo o sistema cárstico. Para Piló (2000, p. 88) esses três conjuntos 

“apresentam-se na qualidade de lugares onde se encontram estruturas e mecanismos 

responsáveis pela operação de processos geomorfológicos atuais, assim como de lugares que 

guardam importantes registros de processos do passado”.  

 
Figura 5 – Três conjuntos morfológicos do carste: exocarste, epicarste e o endocarste  

 exocarste

roch

solo

 epicarste

 endocarste

rocha
sedimento

 
Fonte: PILÓ, 1998, p. 89 
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2.3.1 O Exocarste 

 

Entende-se por exocarste a zona mais superficial do carste, caracterizada por um 

conjunto variado de feições distribuídas na superfície.  Segundo Bögli (1980) citado por (Piló, 

1998; 2000) o exocarste pode apresentar uma grande diversidade de tipologias que se ajustam 

para configurar o relevo.   

Kohler (2011) explica que no domínio do exocarste, as formas negativas prevalecem 

na superfície e correspondem basicamente aos poljés, uvalas e as dolinas. As formas positivas 

do relevo, em contrapartida, são os maciços, paredões, torres e verrugas, que se apresentam 

em menor escala na paisagem. 

As formas superficiais têm sua gênese a partir do contato direto das águas pluviais, 

com a rocha carbonática, com a cobertura pedológica e os cursos de água (AULER, PILÓ, 

SAADI, 2005). Sabe-se que a cobertura vegetal também exerce um papel fundamental na 

formação das feições. As raízes das plantas podem contribuir na dissolução da rocha, 

aumentando fissuras e os sulcos na rocha calcária.  

Na área de estudo, o exocarste é caracterizado por dolinas e uvalas, poljes, 

sumidouros, ressurgências, maciços e paredões calcários cobertos por lapiás (rillenkarren em 

sua maioria). 

 

2.3.1.1 Dolinas e uvalas: 

 

Dolinas e uvalas são depressões comuns que se formam na superfície do relevo 

cárstico. Geralmente, podem apresentar-se de forma circular ou elíptica, sendo mais larga do 

que profunda e podendo medir alguns metros de diâmetro e dificilmente ultrapassando 2.000 

metros (KOHLER, 2011). 

Segundo Travassos (2007) as dolinas são as feições mais características da paisagem 

cárstica, tendo seu termo originado da palavra eslava dolina, indicando qualquer depressão 

fechada em uma superfície. Ainda como afirma Travassos (2007; 2010; 2011), as dolinas têm 

se apresentado como formas de grande importância aos estudos da relação humana com o 

carste. Travassos (2010; 2011) frequentemente faz relações de dolinas e outras feições como, 

por exemplo, cavernas e sumidouros associadas à vida do homem.  

Como afirma Travassos (2007; 2010; 2011) os princípios da gênese e a evolução de 

dolinas foram exaustivamente discutidos em diversas obras, tais como os trabalhos de 

Sweeting (1972), Jennings (1985) e Ford e Williams (2011). Sauro (2003) citado por 
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Travassos (2007, p. 36), considera que sua gênese se inicia “quando a dissolução ocorre em 

maior escala em pontos mais suscetíveis da rocha formando pequenas depressões no terreno. 

Em seguida, as águas superficiais podem convergir para a área central de absorção, 

aumentando a dissolução”. 

Assim, o controle estrutural é fator condicionante na formação das dolinas. Kohler 

(2011, p. 320) declara que alinhamentos de dolinas refletem antigos lineamentos estruturais 

ou zonas de maior fragilidade da rocha, podendo deparar com vazios subterrâneos ou 

condutos com água localizados no endocarste. Para Piló (2000) comumente são encontradas 

dolinas ou paredões alinhados onde as falhas estiverem presentes em uma área cárstica. 

Do ponto de vista morfodinâmico, as dolinas constituem unidades hidrográficas 

elementares quando comparadas com simples bacias hidrográficas. Logo, as vertentes 

localizadas próximas a dolinas, inicialmente convergem as águas superficiais para pontos de 

absorção, localizados no fundo das depressões, para, depois, infiltrarem-se para o meio 

subsuperficial e o subterrâneo (PILÓ, 1998, 2000). 

Šušteršic (2000) citado por Travassos (2007) destaca dois tipos básicos de dolinas: as 

de dissolução, formadas a partir da gradual dissolução da superfície da rocha; e as de 

abatimento, cuja formação se inicia pelo colapso súbito da rocha. Outros tipos de dolinas (Fig. 

6) são descritas por Sauro (2003), de acordo com sua origem e forma. Esta pesquisa pretende 

descrever as dolinas de dissolução e abatimento, comuns na região de estudos. 

As uvalas ou dolinas compostas são depressões em forma de flor, de fundo irregular 

que podem apresentar sumidouros. Possuem sua gênese relacionada à coalescência de duas ou 

mais dolinas (KOHLER, 1989; 2011). Segundo White (1988) as uvalas são resultantes da 

dinâmica de um conjunto de dolinas que vão desenvolvendo e coalescendo. Para Bigarella, 

Becker e Santos (1994) o desenvolvimento de uvalas aumenta consideravelmente a 

capacidade de captação de águas pluviais na região calcária.  ĆALIĆ (2009) apresenta um 

modelo esquemático do desenvolvimento de dolinas em uvala ou dolinas compostas (Fig. 7).  
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Figura 6 – Alguns tipos de dolinas: (a) dolina de dissolução; (b) dolina de colapso; (c) 
dolina de subsidência; (d) dolina de colapso coberta por outro tipo de material não 

carbonático; (e) dolina de interseção 

 
Fonte: SAURO, 2003, p. 44 
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Figura 7 – Modelo esquemático da evolução de dolinas compostas ou uvalas 

 
 Fonte: WHIITE, 1988 citado por ĆALI Ć, 2009, p. 20 

 
 

2.3.1.2 Poljes: 

 

Kohler (2011) define um polje como uma grande planície de dissolução, maior que a 

uvala, com o fundo mais plano e normalmente atravessado por um fluxo contínuo de água que 

pode ou não ser captada em algum ponto por um sumidouro. Segundo Bigarella, Becker, 

Santos (1994) nos poljes podem ser encontrados, ocasionalmente, dolinas e sumidouros por 

onde escoam as águas pluviais e os eventuais cursos de água que drenam a água. Assim 

sendo, destaca-se que em um polje não mais pode ser considerado como uma feição que 

caracteriza o fim de um sistema cárstico (TRAVASSOS, 2011). 

A recarga de um polje é realizada por águas autóctones do carste, oriundas de maciços 

calcários limítrofes ao polje e pelos cursos de água. Para Bigarella, Becker e Santos (1994, p. 

268) “quando o fluxo das águas excede a capacidade de escoamento do sumidouro, os poljes 

sofrem inundação temporária, originando lagos cársticos efêmeros”. Assim, como afirma 

Kohler (1989; 2011), muitos poljes podem apresentar lagoas temporárias em sua área que 

podem estar preenchidas ou não pelas águas do aquífero cárstico. 

A gênese dos poljes pode estar relacionada com dois principais fatores: a estrutura da 

rocha (tectônica, horizontalidade das camadas, entre outras) e os processos de corrosão. 

Portanto, a superfície de um polje que tenha sua evolução realizada somente por alargamento 

lateral e não mais vertical, pode ser explicado pelo fato de que este possa ter alcançado uma 

camada rochosa horizontalizada não-cárstica, impedindo assim que este tenha um 

alargamento do seu piso (KOHLER, 2011).  
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Para Cvijić (1918) citado por Bigarella, Becker e Santos (1994, p. 269-270) entre os 

fatores mais possíveis para a formação dos poljes encontram-se a “coalescência progressiva 

de dolinas e uvalas; desenvolvimento de uvalas sobre uma linha de falha; e a carstificação de 

uma zona tectônica, onde se encontram os maiores poljes do mundo”.  

Os poljes são considerados como planícies férteis, sendo muito utilizados pela 

agricultura, em razão da fertilidade dos solos, como é o caso da área de estudos. Muitos 

sedimentos intemperizados são transportados do alto das vertentes e depositados para a área 

mais plana do polje.  Assim, o material é depositado, geralmente formando solos aluviais ou 

clouviais bastante férteis.  

Gams (1973) citado por Travassos (2007) afirma que para a classificação e a 

identificação de um polje, devem ser levados em conta: 

 

aspecto da estrutura geológica; 2) hidrologia; 3) forma; 4) posição em relação à 
topografia da vizinhança; 5) origem: tectônica, erosão, corrosão, etc.; 6) clima: 
mediterrâneo, tropical, etc.; 7) relação entre sedimentos permeáveis e impermeáveis; 
8) idade aluvionar ou bacia aluvionar; 9) homogeneidade e; 10) uso econômico que 
se faz do polje (GAMS, 1973 apud TRAVASSOS, 2007. 

 

Ford e Williams (2007) classificam os poljes em três tipos: os de fronteira ou contato, 

estruturais e de nível de base (Fig. 8). Ford e Williams (2007) definem poljés de fronteira ou 

contato como alogênicos, isto é, formados por sedimentos originados de outros tipos 

litológicos que não carbonáticos. Eles se desenvolvem onde a zona de flutuação do lençol 

freático em rochas não cársticas se prolonga para o calcário. Já o segundo tipo, os poljes 

estruturais, como o próprio nome sugere, são fortemente controlados por condições 

geológicas e estruturais da rocha. São caracterizados por serem depressões grandes e 

alongadas, correspondentes aos grandes poljes do carste clássico da região do Planalto de 

Kras (FORD; WILLIAMS, 2007). O terceiro tipo, o polje de nível de base, é controlado pelo 

nível freático regional. Estes não são dependentes das condições estruturais da rocha e de 

inputs alóctones e por isso, podem ser considerados como sendo o tipo mais “puro” de polje. 

Podem ainda ter sua gênese inteiramente autóctone. Processos de dissolução atuam sobre o 

polje até que este alcance o nível freático ou piezométrico, podendo surgir pontos de captação 

de água para o subterrâneo (sumidouros) e fluxos superficiais ao longo de sua área. Poljes 

podem ainda sofrer inundação sazonal (FORD; WILLIAMS, 2007). 



59 
 

 

Analisando os tipos de poljes apresentados por Ford e Williams (2007) verifica-se que 

o polje da região de estudos enquadra-se no último tipo, cuja descrição será realizada no 

capítulo 4.   

 

Figura 8 – Exemplos típicos de polje: (1) polje de fronteira ou contato; (2) polje 
estrutural; (3) polje de nível de base 

 
Fonte: FORD; WILLIAMS, 2007, p. 364 (Classificação condensada de Ivan Gams, 1978) 
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2.3.1.3 Sumidouros e ressurgências:  

 

São feições características de relevos cársticos onde cursos de água com trecho em 

superfície podem ser captados por um sumidouro, isto é, local por onde a água penetra no 

subsolo em direção ao subterrâneo. Percorrendo o subterrâneo, o fluxo de água pode aflorar 

em certo local (ressurgência). Segundo Bigarella, Becker e Santos (1994) o retorno das águas 

para a superfície pode se dar na forma de fontes ou de outras formas de ressurgências. No 

carste, a maior parte dos cursos de água corre no subterrâneo (drenagem criptorréica).  

De acordo com Rodrigues et al. (2007) citado por Travassos (2007) sumidouros são 

pontos de infiltração de água que podem ter seu início em uma dolina ou um vale cego, ou até 

mesmo em uma região onde não exista qualquer depressão, através de perda difusa.  

Para Travassos (2007, p. 35) sumidouros e ressurgências também podem receber o 

nome de ponor ou swallow-holes e podem ter as funções trocadas dependendo do fluxo da 

água.  

Segundo Freitas (2009) os sumidouros podem apresentar dois regimes de atuação de 

acordo com o regime hidrológico do carste: perenes e intermitentes. O regime perene 

corresponde à absorção de água proveniente de cursos de água perenes (e.g. riachos, córregos 

ou rios) e acidentais, isto é, absorção de água de enchentes originada a partir de períodos de 

forte precipitação. O regime intermitente possui forma de atuação estacional, funcionando em 

períodos chuvosos.        

 

2.3.1.4 Maciços e paredões calcários: 

 

Considerados formas residuais do relevo cárstico, são remanescentes rochosos 

originados pelo processo de dissolução da rocha (PILÓ, 2000). Para Kohler (2011) maciços 

calcários são grandes planaltos cársticos que podem apresentar sulcos superficiais de 

dissolução na rocha (conhecidos internacionalmente como karren). Como são mencionados 

por Piló (1998) os maciços calcários correspondem a destacadas massas rochosas 

individualizadas, em grande parte dos seus flancos, por escarpamentos de rocha calcária.  

Os paredões constituem feições de grande extensão, geralmente de forma inclinada. 

Para Becker e Santos (1994) na base de um paredão podem conter ou não grutas.  

Coutard, Kohler e Journaux (1978) citado por Bigarella, Becker e Santos (1994) ao 

descreverem os paredões da região do carste de Lagoa Santa, consideram que os maiores 

paredões correspondem a acidentes tectônicos importantes, a partir dos quais ocorre o 
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escoamento das águas. Ainda para o autor, os paredões são formados a partir do escavamento 

da base do paredão e de desmoronamentos que possam surgir. Alguns desmoronamentos 

estão relacionados com a presença de �diaclases oblíquoas, sendo alargadas pelo processo de 

dissolução. 

Segundo Coutard, Kohler e Journaux (1978) citados por Bigarella, Becker e Santos 

(1994) a origem dos paredões está relacionada com alguns fatores, como a inclinação das 

camadas e a posição das �iaclases maiores da rocha que orientam o escoamento das águas 

originando sumidouros. Bigarella, Becker e Santos (1994, p. 277) mencionam que esse 

processo influencia o surgimento de um pequeno paredão, que desprovido de uma cobertura 

capaz de manter a umidade, retarda a dissolução da rocha calcária na parte superior, enquanto 

que a solubilização continua ativa em sua base. “O aprofundamento vertical e o recuo lateral 

são responsáveis pela forma inclinada pendente dos paredões” (BIGARELLA, BECKER E 

SANTOS, 1994, p. 277). 

Morros testemunhos são comuns no carste, sendo chamados no carste Dinárico de 

hume (KOHLER, 2011). Na região de estudo, humes aparecem localizados ao longo do polje. 

 
2.3.1.5 Lapiás: 

 

Lapiás ou karren correspondem a caneluras de diversos formatos que sulcam a 

superfície do calcário, podendo apresentar espessura milimétrica a centimétrica e dimensões 

de metros de comprimento (KOHLER, 2011). O referido autor destaca a importância do 

estudo dos lapiás para o entendimento dos processos de corrosão, pois fornecem informações 

esclarecedoras sobre dados genéticos e de evolução em função das condições ambientais 

(geoquímicas) atuais do carste.  

Sweeting (1973) citado por Lino (1989, p. 72) menciona diversos fatores que 

influenciam a gênese dos lapiás e a criação de variadas formas: a natureza, a textura e a 

estrutura da rocha (juntas e fraturas), o clima presente e passado, a ação direta e indireta da 

vegetação (ácidos orgânicos), sua natureza e as características locais do solo. Geralmente, a 

camada de solos sobre os lapiás faz com que estes não se desenvolvam muito, apresentando 

formas de dimensões pequenas na rocha.  

Sobre a gênese dos lapiás em rochas distintas, Piló (1989; 1991) e Campos et al. 

(1992) citado por Piló (1998) destacam para a influência litológica e das estruturas na 

diferenciação dos lapiás sobre os calcários e dolomitos da Serra do Cardoso das Minas, em 

Itacarambi, Minas Gerais. Em suas análises, os autores observaram que o calcário superior 
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composto por 98% de calcita mostrou-se com um maior desenvolvimento dos lapiás, quando 

comparados ao dolomito. Já os lapiás da rocha dolomítica assemelham-se a formas de carste 

coberto por solos, ou seja, com dimensões menores e onde o condicionamento estrutural 

(formas lineares milimétricas) é predominante sobre a dinâmica hídrica. 

Segundo Travassos (2007) várias tentativas de classificação dos tipos de lapiás foram 

realizadas desde a metade do século XX, particularmente após as pesquisas pioneiras de 

Eckert (1902) e Cvijić (1924). A partir daí, para o mesmo autor, houve outras classificações 

recentes, tais como as feitas por Bögli (1980) e Ford e Williams (2007), que “incluem os 

processos que originam cada tipo, seu tamanho, padrão de distribuição na rocha, presença ou 

ausência de solo e ação da água na rocha” (TRAVASSOS, 2007, p. 34). Contudo, ainda não 

existe um padrão de classificação para as diversas formas, tamanho e posição dos lapiás. 

Bögli (1960) citado por Lino (1989) e Bigarella, Becker e Santos (1994) afirmam que 

os lapiás podem ser classificados em lapiás de superfície livre (karren), lapiás cobertos ou 

semicobertos (bodenKarren) e lapiás subterrâneos (HöhleKarren). 

Nicod (1972) citado por Bigarella, Becker e Santos (1994) refere-se a quatro tipos de 

lapiás: lapías de escoamento superficial (Rinnenkarren); lapiás de fissura (rillenkarren); 

lapiás “kamenitza” (Hohlkarren); e lapiás de mesa de lapiás (karrentische). 

Kohler (2011) identifica os lapiás sobre um maciço calcário em: Schichtekarren para 

lapiás horizontais, Wandkarren ou Rillenkarren (lapiás verticais); Spitzenkarren (pináculos).   

Na (Fig. 9) são mostradas alguns tipos de lapiás em um maciço calcário da região cárstica do 

vale do Peruaçu, Minas Gerais, segundo Kohler (2011). 
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Figura 9 – Representação de tipos de lapiás em um maciço calcário: (a) Schichtenkarren 
(lapiás horizontais); (b) Wandkarren ou Rillenkarren (lapías verticais); Spitzenkarren 

(pináculos)

 
Fonte: KOHLER, 2011 

 

Veress et al. (2008; 2009) demonstram um belo exemplo de carste tropical da região 

dos Tsingys de Bemaraha e de Ankarana em Madagascar, onde são descritos de forma 

detalhada, os lapiás destas regiões. A figura 10 mostra (em A) um maciço calcário coberto por 

lapiás do Tsingy de Bemaraha, em Mahajanga, Madagascar e (em B) uma espécie de tsingy na 

região de estudos, porém de proporções menores. 

 

Figura 10 – A) Tsingy de Bemaraha, Mahajanga, Madagascar. B) Espécie de tsingy da 
região de estudos 

  
 Fonte: A) Foto de Andrzej Urbaniec, 2010. B) Foto da autora, 2010 

A B 
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Na região de estudos, os maciços calcários apresentam em sua maioria, lapiás do tipo 

rillenkarren, acrescentando aos afloramentos rochosos uma beleza única, com microformas 

de dissolução no conjunto, semelhante ao carste de Madagascar. 

Podem ser encontrados sulcos de dissolução em outros tipos de rochas não 

carbonáticas, tais como os arenitos (Fig. 11). Como já foi citado, Hardt et al. (2009) ao 

abordar exemplos de carste em arenito na Chapada dos Guimarães (MT) e Serra de Itaqueri 

(SP). Os autores mencionam que o carste pode existir em rochas pouco solúveis, desde que o 

intemperismo condicione o surgimento de morfologias. Hardt, Rodet e Ferreira Pinto (2010) 

citam algumas ocorrências de formas cársticas, por exemplo, dolinas e lapiás, fazendo uma 

comparação das formas elaboradas no calcário e outras em arenitos. 

 

Figura 11 – Sulcos de dissolução em arenitos do Parque Estadual de Vila Velha, Paraná  

 
Fonte: Foto de Luiz Eduardo Panisset Travassos, 2011 

 

2.3.2 O Epicarste 

 
 

O epicarste, ou zona subcutânea, corresponde à porção superior da rocha calcária, 

podendo estar coberta por material inconsolidado ou não, contendo uma rede de fissuras 

alargadas por processos cársticos (WILLIAMS, 1985; FORD; WILLIAMS, 1989; PALMER, 
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1991 apud PILÓ, 1998; 2000). Em outras palavras, Ford e Williams (2007) definem o 

epicarste como uma zona subcutânea que ocupa o topo da zona vadosa. É, ainda, a zona do 

calcário que resistiu e que se encontra imeditamento abaixo do solo que gradualmente dá 

lugar para a parte principal da zona vadosa ainda não meteorizada (FORD; WILLIAMS, 

2007). 

A zona epicárstica pode apresentar dimensões que variam de 3 a 10 metros de 

profundidade e suas características podem variar consideravelmente. Sobre o epicarste,  é 

comum identificar pouca ou nenhuma cobertura pedológica (FORD; WILLIAMS, 2007). Para 

o referido autor, o resultado disso é o alargamento da rede de fissuras pela solução próxima à 

superfície da rocha por onde a água percola. Em contrapartida, a extensão e a frequência do 

alargamento da rocha diminui com a profundidade. Uma consequência disso é que a 

permeabilidade tende a diminuir com a profundidade e a água tende a se acumular mais 

facilmente na base do epicarste (FORD; WILLIAMS, 2007).  

Ainda Ford e Williams (2007, p. 51) consideram que “na zona mais alta de dissolução, 

o epicarste, vegetação em decomposição e o solo residual formam uma base rica de raízes e 

arbustos para a atividade bacteriana”. Sendo, portanto, um importante subsistema para a fauna 

específica.   

Como afirmam Santos, Soares e Travassos (2011, p. 112), as rochas calcárias 

apresentam grande suscetibilidade à ação do intemperismo, pois sendo estas constituídas 

principalmente por calcita, dolomita e argilominerais, acabam por facilitar a formação de 

solos sobre os carbonatos pela solução incongruente desses materiais. Ainda para esses 

autores, a água dissolve a calcita e a dolomita ficando apenas materiais mais resistentes à 

dissolução. Afirmam que “a velocidade do intemperismo e sua ação na estabilidade dos 

materiais são determinantes na formação das paisagens cársticas e atuarão, consequentemente, 

na formação dos solos em tais ambientes distintos” (SANTOS, SOARES, TRAVASSOS, 

2011, p. 112). Logo, observa-se que se o mineral é pouco estável aos processos de 

intemperismo, maior é a velocidade deste. A calcita é o principal mineral constituinte da 

rocha calcária, favorecendo o desenvolvimento dos solos (Fig. 12). 
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Figura 12 – Série de Goldich ilustrando a estabilidade de alguns minerais e sua relação 
com a velocidade do intemperismo 

 
Fonte: SANTOS, SOARES, TRAVASSOS, 2011, p.112 baseado em    

TOLEDO; OLIVEIRA; MELFI, 2003   
 

Em geral, o carste apresenta solos mais pobres em nutrientes devido ao tipo de rocha e 

aos processos de intemperismo associados. Uma vez que os minerais constituintes da rocha 

calcária são diluídos em solução aquosa, são tansportados para fora do sistema, implicando 

uma perda de massa e não formação de solos.  A existência de solos no carste implica na 

presença de impurezas em meio aos minerais formadores da rocha. Portanto, quanto mais 

puro apresentar o calcário, menos espesso será o solo e por outro lado, quanto mais impurezas 

tiver a rocha, solos mais profundos serão constituídos (HARDT, 2004, p. 25). 

Bouyer (2004) citado por Santos, Soares e Travassos (2011) classifica os solos  

formados sobre o carste carbonático em autóctones e alóctones. O primeiro corresponde a 

solos formados a partir de materiais constituintes da rocha subjacente e o segundo tipo, refere-

se a solos formados a partir de materiais oriundos de outros tipos de rochas, que foram 

transportandos e depositados sobre as rochas carbonáticas pela ação da gravidade, 

derretimento do gelo e do vento.  

A relação existente entre o tipo de solo e o modo de alteração da rocha subjacente foi  

também analisada por Ciric (1967) citado por Piló (1998; 2000) e Hardt (2004), ao estudar os 

solos sobre os calcários na Suíça, Alemanha, Bulgária e antiga Iugoslávia. O autor 

demonstrou ainda os calcários dolomitizados ou margosos (30 a 40% de resíduos) 

apresentaram uma maior intensidade de formação e  de desenvolvimento, enquanto que  os 

solos sobre calcários puros (mais de 90 % de carbonato de cálcio) teriam menor intensidade 

de formação, sendo solos bem antigos com perfis mais rasos (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Tipos de solos e características formados por dois principais grupos de 

calcários estudados por Ciric (1960) 
ELEMENTOS 
COMPARATI-

VOS 

CARACTERÍS-
TICAS DO 
INTEMPE- 

RISMO 

MANTO 
DE 

ALTERA-
ÇÃO 

FASE 
PRIMÁRIA 

DO 
DESENVOL-
VIMENTO 

INTEN- 
SIDADE 
FORMA-

ÇÃO 

ESPESSURA 
NOS 

PRIMEIROS 
ESTÁGIOS 

DESENVOl- 
VIMENTO 

DE 
PROCESSOS 
CÁRSTICOS 

Calcário 
margoso e 

dolomitizado 

intensa 
desintegração 

mecânica 
precede a 

decomposição 
química 

carbonato 
margoso 

produzido 
pela 

desintegra- 
ção 

mecânica 

bem expressiva 
com minerais 
carbonáticos 

rápido e 
intenso 

Moderadamen- 
te profundo a 

profundo 

restrito 

Calcário puro decomposição 
química 

resíduo 
insolúvel 

bem expressiva 
com solos 

orgânicos sem 
carbonato 

muito lento raso bem 
desenvolvido 

Fonte: CIRIC, 1960, apud PILÓ, 1998, modificado por HARDT, 2004, p. 25 

 
De acordo com Piló (2000) especialmente no Grupo Bambuí, os calcários estão 

geralmente associados a rochas pelíticas, como os filitos e os siltitos, sendo geradoras de solos 

argilosos e profundos. Nesses casos, o produto residual originado da dissolução da rocha 

carbonática original é pequena.  

 
2.3.3 O Endocarste 

 
 

Além das feições superficiais o relevo cárstico, pode apresentar feições subterrâneas, 

que correspondem à zona endocárstica. As feições mais significativas do endocarste são as 

cavernas, que são os vazios naturais no subterrâneo que podem apresentar dimensões 

penetráveis pelo homem, podem ser completamente alagados ou apresentar galerias e salões 

decorados com espeleotemas.  

O termo endocarste foi utilizado por Bögli (1980) citado por Piló (1998; 2000) para 

denominar a zona do carste caracterizada por condutos subterrâneos, além dos seus depósitos 

químicos, clásticos e orgânicos.   

 

Segundo Auler e Zogbi (2005) a maioria das cavernas existentes é originada por 

processos cársticos a partir da dissolução da rocha. As rochas passíveis de carstificação, 

geralmente, possuem planos de fraqueza, o que facilita a penetração da água. Os planos de 

fraqueza correspondem a: (1) planos de acamamento correspondentes a camadas com 
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impurezas intercaladas às camadas da rocha e (2) até rachaduras criadas durantes eventos 

tectônicos na rocha (AULER; ZOGBI, 2005). 

A água constitui o agente principal formador do endocarste. Para Auler e Zohbi (2005, 

p.16) a água da chuva absorve CO2 atmosférico e se torna ácida devido à formação de ácido 

carbônico (H2CO3). Esta água infiltra-se no solo e na rocha carbonática. Ao entrar em contato 

com o solo, a água absorve mais CO2 presente nas raízes das plantas e húmus. Ao atingir a 

rocha, a água encontra-se bastante ácida, podendo assim dissolver o calcário, seguindo as 

estruturas e fraturas da rocha, que vão sendo dissolvidas e alargadas (AULER; ZOGBI, 2005, 

p.16). 

A dissolução continua até que a água, carregada de ácido carbônico atinja o teto de 

uma gruta. Gota após gota começa a cair carregando consigo bicarbonato em solução do teto 

da gruta, o qual vai sendo depositado em seu interior, dando origem aos espeleotemas (Fig 

13).  

Figura 13 – Dissolução da rocha calcária e a formação de espeleotemas: (1) 
Estalagminte; (2) Estalagmite tipo vela; (3) Estalactite tipo canudo; (4) estalactite; (5) 

Cortina com estalactite; (6) Coluna; (7) Helectites e (8) Represas de travertino 

 
Fonte: KARMANN, 2001, p. 131  

Como afirmam Auler e Zogbi (2005 p. 18-19) “o processo de formação e evolução de 

uma caverna é lento e pode levar milhões de anos. Durante todo este tempo vários fatores e 

variáveis intervêm para dar às cavernas uma grande diversidade de formas e tamanho”. 
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Segundo Palmer (1991) citado por Kohler (2011, p. 316-317) a morfologia dos 

condutos subterrâneos é condicionada por uma hierarquia de influências como a localização, a 

extensão, o grau de solubilidade da rocha, a distância entre o ponto de recarga e o de descarga 

do aqüífero, o padrão estrutural da rocha, distribuição do fluxo freático e vadoso, e história 

geomorfológica.  

A recarga de água para o endocarste é realizada a partir de sumidouros de rios com 

origem externa ao carste ou a partir de vários pontos de captação de água distribuídos sobre a 

superfície carbonática (KARMANN, 2001). Sabe-se que em um terreno cárstico as dolinas 

funcionam como importantes pontos de recarga de água, além dos sumidouros localizados em 

maciços e paredões rochosos.  

Como afirma Kohler (2011, p.317) “a hidrologia subterrânea associada ao padrão 

estrutural da rocha, é o principal responsável pela forma, gênese e dinâmica do endocarste”. 

Piló (1998, 2000) baseando-se em autores clássicos, divide o endocarste em quatro 

zonas: 1) zona superficial ou epicárstica, onde a água escoa superficialmente na porção mais 

superior das rocha; 2) zona vadosa, onde a água circula livremente pelos condutos, sob a ação 

da gravidade; 3) zona de oscilação do nível freático, onde os condutos apresenta-se 

alternadamente seco e inundado; 4) zona freática, onde os condutos estão totalmente 

preenchidos por água (Fig. 14).   

 

Figura 14 – Zonas hidrológicas do sistema cárstico: (1) zona superficial e epicárstica;  

(2) zona vadosa; (3) zona de oscilação do nível freático; (4) zona freática 

DESCARGA

3

4

RECARGA

freática

oscilação

vadosa2

1 superficial e
epicárstica

 
Fonte: PILÓ, 1998, p. 73 modificado de KOHLER, 1994  

Kohler (2011, p. 317-318) considera que: 
 

As cavernas de origem freática sempre estiveram totalmente inundadas, ao 
contrário das cavernas de origem mista (fréatica e vadosa), onde a porção 
superior do conduto oscila no nível vadoso. No nível freático, a pressão das 
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águas acelera a corrosão, já no nível vadoso, onde o nível piezométrico é 
nulo, isso não acontece; aumenta, porém, o turbilhonamento (KOHLER, 
2011, p. 317-318) 

 

Assim, as cavernas são originadas pela ação dos cursos de água na zona vadosa ou na 

zona freática ou mesmo no nível freático (BRETZ, 1942; FORD, 1971; WHITE, 1988; 

FORD; WILLIAMS, 1989; PALMER, 1991 apud PILÓ; 1998; 2000). Segundo Piló (1998, 

2000) as cavernas são formadas pela ação de cursos de água subterrâneos acima do nível 

freático a partir da ação gravitacional. O processo de dissolução é realizado de modo mais 

ativo no topo da zona freática. Na zona saturada, a água torna-se um fluxo menos agressivo, 

trabalhando predominantemente ao longo dos controles litológicos (PILÓ, 1998; 2000). 

Na figura 15 são representadas as fases de formação e a evolução das cavernas, 

descritas por Wicander e Monroe (2011):  

 

(a) À medida que a água subterrânea percola através da zona de aeração e 
flui pela zona de saturação, ela dissolve as rochas carbonáticas e 
gradualmente forma um sistema de passagem. (b) A água subterrânea se 
move ao longo da superfície do lençol freático, formando um sistema 
horizontal de passagens através do qual a rocha dissolvida é transportada 
para as correntes de superfície, alargando dessa forma as passagens. (c) 
Quando as correntes de superfície erodem os vales mais profundos, o lençol 
freático é rebaixado, e os canais abandonados formam um sistema 
interligado de grutas e cavernas (WICANDER; MOROE, 2011, p. 302). 
 

 
Figura 15 – Formação e evolução das cavernas  

Fonte: WICANDER; MOROE, 2011, p. 302 

 
Segundo Piló (1998, 2000) as cavernas são ambientes favoráveis para a deposição de 

várias tipologias de sedimentos, também chamados de sedimentos endocársticos.  De acordo 

com sua origem, tais sedimentos podem ser divididos em dois tipos: 1) autóctones, quando os 

sedimentos provém da própria gruta, representados pelos espeleotemas, as argilas de 
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descalcificação (resíduos insolúveis da rocha) e pelos blocos abatidos; 2) alóctones, de origem 

externa,  provenientes as áreas de recarga dos aquíferos, transportados pela força gravitacional 

da água (PILÓ, 1998; 2000). É comum encontrar galhos de árvores no interior das cavernas, 

devido ao fluxo turbulento das águas do carste. 

Lino (1975) citado por (Lino, 1989, p. 94) define a caverna sendo: 

 
o termo geral que define qualquer cavidade natural penetrável pelo homem, com 
uma ou mais entradas, seja seca, total ou parcialmente tomada por água, com 
predominância horizontal ou não, com ou sem região afótica englobando seu 
ambiente interno, os ecossistemas ali existentes, seu conteúdo mineralógico, 
arqueológico e paleontológico bem como a rocha na qual se insere (Lino, 1975  
apud Lino, 1989, p. 94) 

 
O interior das cavernas é caracterizado por feições de lapiesamentos nas paredes do 

teto (wall pocket, scallops, menadros, rill, etc.) e por precipitações carbonáticas, 

principalmente de calcita e aragonita, originando os espeleotemas (KOHLER, 2011, p. 317). 

Scallops são marcas de dissolução na parede da rocha calcária, e que representam indícios de 

um fluxo subterrâneo turbulento no passado (TRAVASSOS, 2007; TRAVASSOS; 

GUIMARÃES, 2008). Os espeleotemas encontrados no endocarste são deposições de origem 

química no interior cavernícola destacando as estalactites, estalagmites, colunas, cortinas, 

micro-travertinos, escorrimentos de calcita e coralóides que recobrem os tetos, paredes e os 

pisos das cavernas.  

O salitre constitui um outro tipo de depósito mineral encontrado nas cavernas, muito 

procurado durante o período colonial brasileiro. Segundo Ferraz (2000) o salitre era utilizado 

na fabricação de material explosivo. “Tratava-se por um lado, da obtenção de uma das 

matérias-primas básicas para a produção da pólvora e, por outro, da fabricação da pólvora 

propriamente dita e do aperfeiçoamento de sua eficiência destrutiva” (FERRAZ, 2000, p. 845)  

No interior das cavernas podem ser encontrados depósitos fossilíferos, devido ao fato do 

ambiente cavernícola constituir-se em um ambiente favorável para a deposição e a 

preservação de matéria.  

 

2.4 Aspectos gerais de hidrologia cárstica 

 
 

As rochas carbonáticas são armazenadoras de grandes volumes de águas subterrâneas. As 

águas superficiais e subsuperficiais infiltram-se na rocha, guiadas pela força gravitacional até 

atingir partes mais profundas, podendo ser confinadas gradativamente em aquíferos cársticos. 

Segundo Santos, Cruz e Nascimento (2010, p. 55) os aquíferos são: 



72 
 

 

todo corpo rochoso ou formação capaz de armazenar e transmitir água. Esta 
capacidade é própria de cada tipo litológico, ou seja, a capacidade de armazenar 
(porosidade) e transmitir água (permeabilidade); é o resultado da interação de fatores 
geológicos com o corpo rochoso, desde a sua formação (SANTOS; CRUZ; 
NASCIMENTO, 2010). 

 
Cada aquífero possui sua peculiaridade, resultante de diversos fatores que determinam 

sua formação.  Segundo Karmann (2001) o principal fator determinante para a disponibilidade 

da água subterrânea, não é a quantidade de água que os materiais armazenam, mas sim, a sua 

capacidade em permitir o fluxo de água através dos poros. Para o referido autor, esta 

propriedade dos materiais em permitir a condução de água é chamada de permeabilidade. Já a 

porosidade é uma ‘propriedade física definida pela relação entre o volume de poros e o 

volume total de um certo tipo de mineral” (KARMANN, 2001). Como citado anteriormente,   

a porosidade da rocha é dividida em primária e secundária.  

Para Ford e Williams (1989) citados por Hardt (2004), o desenvolvimento de aquíferos 

cársticos depende de vários fatores, que são intimamente relacionados entre si. São eles os 

controles geológicos, geomorfológicos, climáticos e biológicos.  

Já para Santos, Cruz e Nascimento (2010) o aquífero cárstico é basicamente o 

resultado da ação de dissolução da água nas rochas carbonáticas. Sabe-se que as rochas 

carbonáticas possuem porosidade secundária, desenvolvida a partir da lenta dissolução da 

rocha ao longo das fissuras ou falhas da rocha.  

Portanto, para Hardt (2008), o sistema cárstico depende da recarga da água que adentra 

o mesmo. Para ele, pode ser de dois tipos: alogênica, correspondente a água provinda de 

algum material adjacente não cárstico, sendo transportada e depositada; e autogênica com 

origem na precipitação que cai diretamente no sistema cárstico. 

Do mesmo modo, Travassos (2007) aponta para a identificação didática de dois 

subsistemas independentes, mas que podem apresentar-se interrelacionados e agir como um 

todo no aquífero. São eles: o Fluxo Superficial e o Fluxo Subterrâneo, definidos por Petric 

(2002) citado por Travassos (2007, p. 39) (Fig. 16). O fluxo superficial inclui dois 

componentes principais de recarga e um terceiro não destacado: (1) o primeiro componente 

corresponde a cursos d’água originados a partir de áreas não carbonáticas vizinhas, as quais 

podem ser captados por pontos de recarga do aqüífero; (2) o segundo constitui a precipitação 

difusa ao longo de toda área do carste que permite a formação do escoamento superficial pelo 

excesso de água que não consegue percolar completamente pelo solo; e  (3) o terceiro não 

destacado, corresponde, o que se pode ser chamado na literatura de evapotranspiração, que 

consiste o processo pela qual água próxima da superfície da terra, torna-se estado de vapor e 
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depois, retorna à atmosfera em forma de precipitação.  Já o fluxo subterrâneo é identificado 

pela zona vadosa (não saturada) e a zona freática (saturada). Nesse subsistema solo é 

representado como a porção superior da zona vadosa, onde a água pode se infiltrar e ser 

armazenada temporariamente ou simplesmente pode guiar-se em direção ao epicarste.  

 

Figura 16 – Modelo conceitual ilustrando os fluxos de água superficial e  
Subterrâneo em um aquífero cárstico 

 
Fonte: TRAVASSOS, 2007, p. 39; adaptado de FORD; WILLIAMS, 2007; PETRIC, 2002  
 

Smith (1993) citado por Hardt (2008, p.1302), “discorrendo sobre a natureza dos 

aqüíferos cársticos, ressalta a suscetibilidade destes à poluição, devido ao fato do fluxo de 

condutos, ou seja, a água é transportada por espaços amplos, e não em meio à porosidade da 

rocha”.  Tal fato resulta das características da rocha calcária, aonde a água e qualquer 

poluente ou outro material que esteja presente na solução ou disperso no meio líquido será 

rapidamente transportado, eventualmente, para quilômetros de distância do local de origem 

(HARDT, 2008). Para Fristzsons et al., (2001) citados por Santos, Cruz e Nascimento (2010) 

a zona insaturada nos aquíferos cársticos é muito mais ativa no processo de atenuação de 

poluentes que a zona saturada, devido aos processos microbiológicos e físico-químicos. Os 

autores atribuem isso ao sistema de fissuras das rochas calcárias que facilita a rápida 

penetração dos poluentes no aquífero.  
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 

3.1 Geologia 

 

A área de estudo situa-se na porção sul do Cráton do São Francisco, próximo à Faixa 

Araçuaí. De acordo com Almeida (1967; 1977) o Cratón do São Francisco constitui uma 

extensa área de unidade tectônica do embasamento da plataforma sul-americana, que abarca 

principalmente os estados de Minas Gerais e da Bahia.  

Na região do Cráton do São Francisco, sobre um embasamento com idade superior a 

2.0-1.8 Ga, se desenvolveram duas bacias sedimentares: a Bacia do Espinhaço que constitui 

um rift intracratônico datado do Paleozóico ao Mesoproterozóico, sobreposta pela Bacia do 

São Francisco datada do Neoproterozóico (SILVA, 1998). Os depósitos sedimentares das 

duas bacias afloram em duas partes distintas: os da Bacia do Espinhaço que ocorrem em 

algumas porções do Cráton, nos Estados de Minas Gerais e da Bahia e os sedimentos da Bacia 

São Francisco que se estendem por grandes áreas que vão desde o centro-norte do estado de 

Minas Gerais até o Estado da Bahia, na região da Chapada Diamantina. 

Localizada à margem sudeste do Cráton do São Francisco, encontra-se a Serra do 

Espinhaço. De acordo com Renger e Almeida-Abreu (2002) a Serra do Espinhaço foi assim 

chamada primeiramente por Eschwege em 1822. Constitui ainda, para os autores, a faixa 

orogênica mais extensa e contínua do Brasil datada do Pré-Cambriano. 

A Serra do Espinhaço é dividida em Setentrional e Meridional, esta última localizada 

próxima à região de Diamantina onde a região de estudo está inserida.  A porção meridional 

da Serra do Espinhaço estende-se por cerca de 300 km na direção N-S, partindo desde a 

região do Quadrilátero Ferrífero até o norte de Diamantina (ALMEIDA-ABREU, 1993; 

SILVA; PEDREIRA; ALMEIDA-ABREU, 2005).  

No mapa 7 são apresentados três grandes conjuntos tectono-estratigráficos na região 

da Serra Meridional do Espinhaço, como afirma Almeida-Abreu (1993, p. 2-3), representados 

pelo Complexo Basal e os Supergrupos Rio Paraúna e Espinhaço. Além destes, integram a 

região os Grupos Macaúbas e Bambuí, bordejando a Serra e mesmo sobrepondo localmente 

suas faixas limítrofes. Na região de estudo afloram rochas do Supergrupo Espinhaço e do 

Supergrupo São Francisco (Grupos Macaúbas e Bambuí). 
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Mapa 7 - Contexto geológico da porção Meridional da Serra do Espinhaço 

 
Fonte: ALMEIDA-ABREU, 1993, p. 2 

Área de 
estudo 



76 
 

 

O mapa geológico baseado em Knauer et al. (2011) apresenta as unidades 

litoestratigráficas para a área de estudo e para o seu entorno (Mapa 8). 

 

Mapa 8 – Mapa Geológico da área do carste de Monjolos e adjacências 

Fonte: elaborado pela autora, adaptado de Knauer, et al. 2011  
 

 

As Formações Córrego Pereira e Rio Pardo Grande são datadas do Mesoproterozóico e 

estão na base das unidades litoestratigráficas. A Formação Córrego Pereira compreende 

quartzitos finos até localmente médios, geralmente encontrados em bancos maciços e com 

elevado grau de maturidade textural e composicional. A Formação Rio Pardo Grande é 

constituída predominantemente por rochas finas de metassiltitos e metargilitos, dispostos 

alternadamente. Nesta Formação são encontradas ainda, próximas a Rodeador e ao Ribeirão 

das Varas, camadas de quartzitos finas e de mármores dolomíticos, inclusive com estruturas 

estromatólitas (KNAUER et al. 2011).  

Datadas do Neoproterozóico, encontram-se as rochas dos Grupos Macaúbas indiviso e 

do Bambuí. O Grupo Macaúbas indiviso é composto predominantemente por quartzitos e 

metadiamictitos, podendo ocorrer rochas mais finas em manganês a sudeste da área de estudo. 

O Grupo Bambuí é constituído pelas Formações Sete Lagoas, Serra de Santa Helena e Lagoa 
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do Jacaré, sendo esta última a superfície de grande parte da área de estudo. A Formação Sete 

Lagoas é composta por metacalcários de coloração clara, branca ou até acizentada, geralmente 

apresentando alternância de bandas centimétricas de tons acinzentados com bandas de tons 

mais avermelhados, ambas calcíticas. A Formação Serra de Santa Helena é constituída por 

rochas metapelíticas usualmente alteradas. A Formação Lagoa do Jacaré é a mais 

predominante na região, caracterizada por metacalcários acinzentados (quando frescos), 

usualmente escuros. Em quantidades menores, há intercalações metapelíticas ou margosas, 

quase sempre com tons esverdeados. Ainda nesta formação, termos dolomíticos são locais. 

(KNAUER, et al. 2011). 

Os depósitos aluvionares identificados na área constituem sedimentos que depositaram 

no Cenozóico e se formaram nos vales dos principais rios, oriundos de outros locais. São 

divididos por Knauer et al. (2011) em depósitos aluvionares e de terraços e depósitos 

aluvionares. Os depósitos aluvionares e de terraços correspondem de sedimentos areno-

argilosos, enquanto que os depósitos aluvionares apresentam sedimentos arenosos, 

cascalhosos e argilosos. 

Segundo o mapa geológico da CPRM (2003) a região de estudo possui na base o 

Supergrupo Espinhaço, constituído pela Formação Rio Pardo Grande, do Grupo Conselheiro 

Mata, composto por metapelitos com lentes de dolomito. O Grupo Macaúbas indiviso é 

formado por quartzitos e metadiamictitos do Neoproterozóico. Em uma grande parte da área 

de estudo afloram rochas do Grupo Bambuí, da Província do São Francisco, datadas do 

Neoproterozóico, constituída pela formação Lagoa do Jacaré, composta por calcarenito, 

calcário, siltito e marga. 

De acordo com Bacellar (1989) o Supergrupo Espinhaço é dividido em duas unidades: 

Formação Córrego Pereira, constituída basicamente por quartzitos e pela Formação Rio Pardo 

Grande, composta por metassiltitos argilosos e mármores dolomíticos. Entre a serra da Tocaia 

e as proximidades de Rodeador afloram rochas carbonáticas da Formação Rio Pardo Grande 

com estruturas estromatólitas de coloração cinza escura. Análises químicas realizadas por 

Batista et al. (1985) nas rochas carbonáticas as classificaram como mármores dolomíticos 

(BACELLAR, 1989). 

O Supergrupo São Francisco é representado pelos Grupos Macaúbas e Bambuí. O 

Grupo Macaúbas encontra-se restringido a uma estreita e descontínua faixa margeando a 

Serra do Espinhaço. Os únicos afloramentos encontrados distam cerca de 3 km a sudeste de 

Rodeador, onde podem ser observados metaparaconglomerados ou quartzitos conglomeráticos 

com seixos arredondados de quartzo e quartzitos (BACELLAR, 1989, p.33). 
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O Grupo Bambuí é subdividido por Dardenne (1978), incorporado no esquema 

apresentado por Inda et al. (1984) e adotado por Bacellar (1989) nas Formações: Sete Lagoas, 

Serra de Santa Helena, Lagoa do Jacaré, Serra da Saudade e Três Marias. A Formação Sete 

Lagoas nas proximidades de Rodeador é composta por mármores calcíticos impuros, 

laminados, de coloração branca ou cinza clara. A Formação Serra de Santa Helena foi 

reconhecida aflorando entre Rodeador e a Sede de Monjolos, sendo formada 

predominantemente por metassiltitos e ardósias. A Formação Lagoa do Jacaré aparece desde 

Monjolos a Santo Hipólito, caracterizada por camadas de calcário cinza escuro, ricos em 

matéria orgânica e pirita. (BACELLAR, 1989). Já as Formações Serra da Saudade e Três 

Marias aparecem em outras regiões não pertencentes à área de estudo desta dissertação. 

Bacellar (1989) define para a região de estudo dois domínios geológicos e estruturais, 

o E1 e o E2 localizados entre Conselheiro Mata (Diamantina) e Corinto (Mapa 9). O domínio 

E1 compreende uma área que vai desde Conselheiro Mata a Monjolos onde encontram-se 

rochas do Supergrupo Espinhaço e do Supergrupo São Francisco. Estruturalmente, 

apresentam-se mais deformadas, com desenvolvimento de falhas de empurrão e falhas 

direcionais.  

Nas zonas de cisalhamento ocorrem foliações, dobras e lineações. Já o domínio E2 

abarca uma área que vai desde Monjolos a Corinto, onde aparecem rochas do supergrupo São 

Francisco, menos deformadas. As falhas ocorrem com menor frequência em relação ao 

domínio E1 (BACELLAR,1989). 
 

 Mapa 9 - Geologia da área de estudo e adjacências 

 
Fonte: TEXEIRA-SILVA et al. 2005, p.146 modificado de BACELLAR, 1989 

Área de 
estudo 
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Dobras na rocha dos maciços calcários pertencentes à Formação Lagoa do Jacaré 

podem ser encontradas na zona de contato ou de cisalhamento entre as rochas do Supergrupo 

Espinhaço na Serra de Rodeador (Fig. 17).   

Nas proximidades de Rodeador podem ser observados os planos de acamamento dos 

maciços calcários pertencentes à Formação Lagoa do Jacaré (Fig. 18) e o filito alterado a uma 

altitude de 725 m (Fig. 19). Essa Formação é representada pela intercalação de rochas 

calcárias com outras rochas de baixo teor carbonático.  

 
Figura 17 – A) Dobras na rocha dos maciços calcários pertencentes à Formação Lagoa 
do Jacaré, localizados na Serra de Rodeador. B) Detalhe das dobras. As rochas desse 
Grupo encontram-se na zona de contato com as rochas do Supergrupo Espinhaço. A 

escala utilizada na foto tem 7 cm 

 
Fonte: Foto da autora, 2011; 2012 

 
 

Figura 18 – Intercalações entre camadas da rocha calcária da Formação Lagoa do 
Jacaré com intercalações de rochas de baixo teor carbonático nas proximidades de 

Rodeador. A escala utilizada na foto tem 7 cm 

 
Fonte: Foto da autora, 2012 

 

A B 
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Figura 19 – Filito alterado nas margens da rodovia MG-220 próximo à Rodeador. Como 
escala foi utilizado um martelo de 31 cm. Cota de 725 m 

  
Fonte: Foto da autora, 2012; Alessandra Mendes Carvalho Vasconcelos, 2012 

 
 

3.2 Compartimentação geomorfológica 

 
 

A Serra do Espinhaço constitui um grande divisor de águas das bacias hidrográficas 

dos estados de Minas Gerais e da Bahia. A Serra divide as bacias dos rios Doce, 

Jequitinhonha, Pardo em Minas Gerais; das Contas, Paraguaçu, dentre outras na Bahia a leste 

e a bacia do rio São Francisco, a oeste.  

No estado de Minas Gerais, a Serra do Espinhaço corresponde a um conjunto de terras 

altas, com forma de “bumerangue”, possuindo uma direção geral norte-sul e convexidade 

orientada para oeste (SAADI,1995). De acordo com Saadi (1995) o termo “Serra” seria 

melhor determinada para a denominação “planalto”, devido a sua realidade fisiográfica pois, 

segundo ele, apesar de sua geometria encurvada resultar de um mesmo processo geotectônico, 

as duas “asas” do “bumerangue” correspondem a dois compartimentos planálticos (planaltos 

Setentrional e Meridional) nitidamente diferenciados do ponto de vista litoestrutural e 

morfológico (SAADI, 1995). 

A área de estudo é limitada a leste pela Serra do Espinhaço Meridional, a sul pelo rio 

Pardo Pequeno, a oeste pelo nível de base regional (rio das Velhas) e a norte pelo seu 

tributário direto (rio Pardo Grande). De acordo com o “Mapa hipsométrico da área do carste 

de Monjolos e adjacências” (Mapa 10), a serra do Espinhaço e a Serra de Minas 

correspondem às áreas com altitudes mais elevadas, com cotas altimétricas que vão até 1250 

m de altitude. As rochas carbonáticas afloram nas superfícies de cotas situadas entre 520 a 

850 m, representadas no mapa 10 pelas cores verde e amarelo. O nível de base local é o rio 

das Velhas com 520 m de altitude, cota esta representada no mapa pela cor verde-escuro.   

A 
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Mapa 10 – Mapa hipsométrico da área do carste de Monjolos e adjacências 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
 
 

 O perfil topográfico da região do carste (A - B) corresponde a uma representação 

gráfica do transecto traçado no mapa hipsométrico no sentido SW-NE, detalhando o relevo 

regional (Fig. 20). Partindo de SW-NE, observam-se maciços calcários, córrego Calunga, 

Serra de Rodeador, o ribeirão das Varas, pertencentes a Formação Lagoa do Jacaré e a Serra 

do Espinhaço, com rochas pertencentes ao Supergrupo Espinhaço. As feições cársticas 

carbonáticas estão situadas abaixo da cota dos 850 m. 

 
Figura 20 – Perfil topográfico da região do carste (A – B) 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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Conforme o mapa geomorfológico do IGA (1977), o relevo da região é formado por 

três grandes compartimentos ou unidades geomorfológicas: 1) Planaltos Residuais do São 

Francisco, (2) Superfícies Aplainadas da Depressão Periférica do São Francisco e (3) Serras 

Patamares e Escarpas do Espinhaço.  Destaca-se que todos os compartimentos são drenados 

para a bacia do Rio das Velhas (Mapa 11). 

 

Mapa 11 - Mapa geomorfológico da área do carste de Monjolos e adjacências  

 
Fonte: IGA, 1977, corte elaborado pela autora 

 

Uma breve descrição destes três compartimentos geomorfológicos é apresentada a 

seguir: 

 

3.2.1 Planaltos Residuais do São Francisco 

 

De acordo com o mapa geomorfológico do IGA (1977) configura-se em áreas de 

planaltos residuais decorrentes das superfícies de aplainamento características da Depressão 

Periférica com embasamento carbonático da Formação Lagoa do Jacaré. Corresponde a um 

relevo formado sobre extensas áreas da bacia sedimentar sobre rochas areníticas, ardósia, 
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metassiltito e calcário e trechos de maciço antigo sobre rochas quartzíticas. São caracterizados 

por colinas com vertentes ravinadas e vales encaixados (crv).  

Na área de estudo, os planaltos estão situados entre as cotas 530 a 850 m. Os rios 

Pardo Grande e Pequeno cortam o planalto, de leste para oeste até desaguarem no Rio das 

Velhas em Santo Hipólito. Formas de relevo podem ser observadas nas proximidades da sede 

de Monjolos (Fig. 21).  

Neste compartimento nota-se a maior concentração das feições características do 

relevo cárstico, desenvolvidas sobre a Formação Lagoa do Jacaré. O exocarste é representado 

pelos maciços calcários (Fig. 22), paredões calcários, dolinas, uvalas, sumidouros, 

ressurgências e lagoas temporárias; e o endocarste pelas grutas, concentradas na Serra de 

Rodeador, na região da Fazenda Velha e na região da sede de Monjolos. 

 
Figura 21 – Vista das formas de relevo que caracterizam o compartimento  

Planaltos residuais do São Francisco. Ponto de visada E-W 

 
Fonte: Foto da autora, 2012 

 
Figura 22 – Vista de um maciço calcário representativo do primeiro 

 compartimento. Ponto de visada NE-SW 

 
Fonte: Foto da autora, 2011 
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3.2.2 Superfícies Aplainadas da Depressão Periférica do São Francisco 

 

De acordo com o mapa geológico do IGA (1977) constituem superfícies de 

aplainamento conservadas desta Depressão, elaboradas por processos de desnudação 

periférica realizados pela drenagem do rio São Francisco sobre ardósia, metassiltito e 

calcários predominantemente. Ocorrem nos vales dos rios e nas superfícies a oeste da área de 

estudo (Fig. 23). 

As superfícies aplainadas desta Depressão são caracterizadas pelas seguintes formas 

de relevo: (1) superfície aplainada correspondente a formas elaboradas por processos de 

aplainamento (sa); (2) superfície ondulada em depressão, resultantes do processo de 

escoamento superficial concentrado na superfície aplainada (so); (3) planície fluvial, 

caracterizada por terraços e áreas sujeitas a inundação (pf) e por fim, (4) planície fluvial e 

cones de detritos (pfd) (IGA, 1977).  

Algumas feições cársticas são observadas nesse compartimento, como polje, dolinas e 

humes na zona de contato dos calcários da Formação Lagoa do Jacaré com as rochas do 

Supergrupo Espinhaço e uvala, sobre rochas da Formação Serra de Santa Helena, sotoposta 

aos calcários da Formação Lagoa do Jacaré. 

 
Figura 23 - Vista da planície fluvial do ribeirão das Varas, na região do polje, nas 

proximidades de Rodeador, ilustrando o primeiro compartimento. Ao fundo a escarpa 
da Serra do Espinhaço (Terceiro compartimento). Ponto de visada de NW-NE 

 
Fonte: Foto da autora, 2012 

Ribeirão das Varas 
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3.2.3 Serras, Patamares e Escarpas do Espinhaço 

 

Esse relevo é representado por testemunhos escalonados de superfícies de 

aplainamento que truncaram o conjunto de estruturas dobradas e falhadas. Corresponde a uma 

área de maciço antigo com a predominância de rochas quartzíticas e filíticas. Constitui ainda 

extensos escapamentos orientados por fraturas (IGA, 1977).  

Conforme o mapa geomorfológico do IGA (1977) as formas de relevo que ocorrem 

são caracterizadas por cristas e picos, com vales encaixados, intercalados por superfícies 

aplainadas (Kpiva) (Fig. 24) e superfície tabular reelaborada (str). 

Para Saadi (1995) as formas de relevo da Serra do Espinhaço Meridional, geralmente, 

são resultantes de sua esculturação pela dissecação fluvial e representadas, em grande parte, 

por cristas, escarpas e vales profundos adaptados às direções estruturais geológicas.  

Especificamente na escarpa da borda oeste da Serra do Espinhaço Meridional, são 

característicos os cânions entalhados localizados perpendicularmente à escarpa, por cursos 

d’água pertencentes à bacia do Rio São Francisco, tais como os rios Pardo Grande e Pequeno, 

entre outros. Segundo Almeida-Abreu e Pflug (1994) citado por Saadi (1995, p.45) são 

comuns também os “deslocamentos da linha da escarpa, correspondendo às de falhas de 

direção WNW-ESSE, que tiveram movimentação transcorrente dextral no Proterozóico”. 

 
Figura 24 – Vista do relevo próximo ao ribeirão das Varas, caracterizado por cristas e 

picos com vales encaixados. Ponto de visada de W-E 

 
Fonte: Foto da autora, 2011 

 
 

Estruturalmente, de acordo com o mapa geológico do IGA (1977) a região de estudo 

apresenta escarpamentos, principalmente, nas bordas do Planalto Residual do São Francisco e 

na região do cânion do rio Pardo Grande na borda oeste da Serra do Espinhaço. Apresenta, 

também, lineamentos estruturais na região do Planalto e falhamentos em algumas regiões da 

Serra do Espinhaço. 

Ribeirão das Varas 
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Posteriormente, o mapa geomorfológico do CETEC (1982) identificou na área de 

estudo três compartimentos ou unidades geomorfológicas, com características comuns às 

unidades identificadas pelo IGA (1977): (1) Depressão Sanfranciscana, (2) Planalto do São 

Francisco e (3) Serra do Espinhaço. A primeira unidade geomorfológica destaca-se pela 

presença de formas fluviais de aplainamento a leste da área de estudo e de formas fluviais de 

dissecação e /ou acumulação, localizadas no vale fluvial do rio das Velhas. A segunda 

unidade geomorfológica é caracterizada pelas formas fluviais de dissecação, que ocorrem na 

área central da área de estudo. A terceira unidade geomorfológica é composta por formas de 

relevo fluviais de aplainamento e de dissecação, localizados na Serra do Espinhaço. 

Estruturalmente, identifica-se escarpamentos erosivos na borda do Planalto na área de estudo 

e escarpa de linha de falha na borda oeste da Serra do Espinhaço. 

 

3.3 Solos e seus aspectos macroscópicos 

 

A caracterização dos solos da área de estudo se baseia no IBGE (2007) e EMBRAPA 

(2009) e para a elaboração do “Mapa de solos da área do carste de Monjolos e adjacências” 

(Mapa 12). Os solos identificados na região de estudo são: Neossolos Flúvicos, Latossolos, 

Argissolos, Cambissolos e Neossolos Litólicos. Vertissolos e Gleissolos também são 

identificados na área de estudo, mas devido à escala utilizada para o mapeamento e, portanto, 

ao nível de detalhe apresentado, não aparecem no mapa de solos. 

 

3.3.1 Neossolos 

 

Os Neossolos são solos jovens sem a presença do horizonte diagnóstico B, e de uma 

forma geral, correspondem a solos minerais, ou constituídos por material orgânico pouco 

espesso e que não apresentam alterações características inerentes ao material que o originou. 

Isto se deve a baixa intensidade de atuação dos processos pedogenéticos, seja em razão de 

características específicas ao próprio mineral originário, como maior resistência ao processo 

do intemperismo ou composição química. Além disso, existem outros fatores para a formação, 

como o clima, relevo, organismos e o tempo, que podem impedir ou limitar a evolução dos 

solos (EMBRAPA, 2009).  
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Mapa 12 - Mapa de solos da área do carste de Monjolos e adjacências 

 
Fonte: Projeto Rio das Velhas, corte elaborado pela autora 

 
 

Neossolos Flúvicos constituem solos pouco desenvolvidos, originados a partir de 

sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico, podendo apresentar horizonte Glei, e/ou 

mosqueados EMBRAPA (2009). Segundo IBGE (2007) esses solos abrangem áreas 

específicas, como planícies às margens de rios e córregos. 

Segundo o “Mapa de solos do carste de Monjolos e adjacências”, na área de estudo, os 

Neossolos Flúvicos representados na cor amarelo-claro (RY) aparecem nos vales dos 

principais rios, como o Rio das Velhas e seus principais afluentes, Rio Pardo Grande e o 

Pequeno, onde o relevo é caracterizado pelas superfícies aplainadas da Depressão Periférica 

do São Francisco.  

Associados a relevos montanhosos e escarpados, com altitudes elevadas, estão 

presentes os Neossolos Litólicos, que constituem solos rasos com horizonte A direto sobre a 

rocha, ou sobre horizonte C ou Cr, associados a relevos montanhosos e escarpados, com 

altitudes elevadas (EMBRAPA, 2009).  Segundo Silva, Pedreira e Almeida-Abreu (2005) 

cerca de 70% da cobertura pedológica da Serra do Espinhaço Meridional é formada por 

Neossolo Litólico psamítico típico associados a afloramentos de rochas. Constitui um solo 

arenoso, muito raso e extremamente ácido. 
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Na área de estudo esse tipo de solo, representado na cor cinza (RL) se concentra no 

setor leste, na Serra do Espinhaço, com altitudes que variam entre 800 a 1.250m e sobre os 

afloramentos carbonáticos. Entretanto, devido a escala do mapa não aparece representado. 

Nas margens da MG-220 é possível observar Neossolo Litólico sobre os afloramentos 

calcários pertencentes à Formação Lagoa do Jacaré, localizado próximo a Monjolos (Fig. 25).  

 
Figura 25 – Neossolo Litólico sobre os afloramentos calcários, localizado em um corte da 

estrada MG-220, localizado próximo a Monjolos. A escala utilizada na foto tem 7cm 

 
Fonte: Foto da autora, 2012  

 
 

3.3.2 Latossolos 

 

São solos minerais, em avançado estágio de evolução, normalmente muito profundos, 

como resultado de enérgicas transformações do material constitutivo. Apresentam horizonte B 

latossólico imediatamente abaixo do horizonte A. Além disso, são caracterizados por 

apresentar uma sequência de horizontes, A, Bw, C, com pouca distinção entre os 

subhorizontes, e transições difusas ou graduais (EMBRAPA, 2009). 

Segundo EMBRAPA (2009) os Latossolos são solos fortemente ácidos, apresentando 

baixa saturação de bases, distróficos e/ou álicos. Porém, em regiões com estações secas 
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pronunciadas, semi-áridas ou não, ou sobre rochas básicas ou carbonáticas, geralmente podem 

ocorrer solos com média saturação por bases.  

Os latossolos estão presentes em regiões de climas equatoriais e tropicais, podendo 

ocorrer também em zonas subtropicais. Geralmente, encontram-se distribuídos em amplas e 

antigas superfícies de erosão, pedimentos ou terraços fluviais antigos, normalmente em relevo 

plano e suave ondulado, contudo, podem ser encontrados latossolos em áreas mais 

acidentadas, inclusive em relevo montanhoso (EMBRAPA, 2009). 

De acordo com o “mapa de solos da área do carste de Monjolos e adjacências”, os 

Latossolos representados pelas cores alaranjado, Latossolo Vermelho-Amarelo (LVa9) e 

vermelho, Latossolo Vermelho distrófico (LVd6) estão presentes em regiões próximas à 

Santo Hipólito, onde o relevo apresenta superfícies aplainadas, características da Depressão 

Periférica do São Francisco. Já o Latossolo representado na cor amarelo-ouro, Latossolo 

Vermelho distrófico (LVd12), ocorre em áreas próximas ao distrito de Rodeador, na zona de 

contato dos calcários da Formação Lagoa do Jacaré com os quartzitos do Supergrupo 

Espinhaço e áreas do município de Diamantina, com relevo montanhoso formado pelo 

Supergrupo Espinhaço.  

 

3.3.3 Argissolos 

 

Para a EMBRAPA (2009) os Argissolos compreendem solos minerais, com a presença 

de horizonte B textual de argila de atividade baixa, ou alta, associada à saturação por bases 

baixa ou caráter alítico. 

Além disso, são solos de profundidade variável, forte a moderadamente ácidos, de 

cores avermelhadas ou amareladas, com ampla variabilidade de classes texturais. A textura no 

horizonte A é arenosa e no horizonte Bt corresponde de média a muito argilosa, resultado da 

translocação da argila entre os horizontes, podendo ainda apresentar o horizonte de eluviação 

E, variando de cores claras a álbico (EMBRAPA, 2009). 

Os Argissolos, representados em dois tons de verde no mapa, abrangem a parte central 

na área de estudo, como mostra o mapa de solos da área do carste e adjacências, coincidindo, 

em grande parte, com os calcários da Formação Lagoa do Jacaré. Ocorrem nas subordens: 

PE5 e PE7. 

 

 

 



90 
 

 

3.3.4 Cambissolos 

 

De acordo com a EMBRAPA (2009) os Cambissolos constituem solos formados por 

material mineral, com horizonte B incipiente (Bi), com textura franco-arenosa ou mais 

argilosa e o solum, geralmente apresentando teores uniformes de argila. São muito variados 

em todos os atributos. 

São solos que podem ter suas características morfológicas variando de um local para o 

outro, devido à heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo e das condições 

climáticas. Assim, podem se apresentar fortemente até imperfeitamente drenados, de rasos a 

profundos, de cores bruno ou bruno-amarelado até vermelho-escuro (EMBRAPA, 2009). 

 As paisagens onde ocorrem os Cambissolos são mais diversificadas, ocorrendo em 

quase todas as unidades de relevo, principalmente em relevos mais acidentados Os 

Cambissolos são muito determinados pelo relevo, pois o maior escoamento em detrimento da 

infiltração favorece mais a erosão que o intemperismo, gerando mantos de intemperismos, até 

muito espessos, mas não desenvolvendo horizonte B, portanto muito comuns em vertentes 

(PALMIERI; LARACH, 2010).  

Ainda para Palmieri e Larach (2010, p.76) “o relevo sofre uma forte influência na 

evolução e no desenvolvimento dos solos”. Assim, as formas de relevo interferem nas 

condições hídricas e térmicas dos solos e, consequentemente, no clima do solo. Essas 

influências tem enorme efeito, principalmente, em microclimas e na natureza da vegetação 

natural, e em características e propriedades dos solos (PALMIERI; LARACH, 2010, p. 76). 

Segundo Palmieri e Larach (2010, p.79) regiões com superfícies mais planas encontram-se 

solos mais desenvolvidos e apresentam uma nítida diferenciação entre os horizontes. Nas 

encostas mais íngremes ocorre o contrário, aparecendo solos mais rasos e com uma menor 

diferenciação entre os horizontes. Está fato está ligado ao acentuado escoamento superficial 

da água. 

Os Cambissolos encontram-se distribuídos espacialmente em diversas áreas, nos 

relevos de superfícies aplainadas da Depressão periférica do São Francisco e nos relevos 

suaves e ondulados dos Planaltos residuais do São Francisco. Ocorrem nas subordens: Ca10, 

Ca 14, Ca 15, Ca6 e Cd3. A Figura 26 mostra um perfil de solo localizado às margens da MG- 

220, sendo possível observar um horizonte A raso, um provável horizonte Bi em formação e o 

manto de alteração do filito. 
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Figura 26 – Perfil de solo de um Cambissolo localizado às margens da rodovia MG-220 

 
Fonte: Foto da autora, 2012  

 
 

3.3.5 Gleissolos 

 
Compreendem solos hidromórficos, minerais, mal ou muito mal drenados em 

condições naturais e que apresentam horizonte Glei nos primeiros 150m da superfície. 

Ocasionalmente os Gleissolos podem apresentar textura arenosa somente nos primeiros 

horizontes superficiais. Essa característica incide para solos desde que sejam seguidos de 

horizonte Glei de textura franco arenosa ou mais fina (EMBRAPA, 2009).  

Segundo IBGE (2007) Gleissolos ocorrem em áreas alagadas ou sujeita a alagamentos, 

como por exemplo, os encontrados em grandes planícies. Na área de estudo, pode-se 

identificar Gleissolo na uvala nas proximidades do Rio Pardo Pequeno, no município de 

Monjolos (Fig. 27). 
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Figura 27 – Gleissolo na uvala nas proximidades do Rio Pardo Pequeno 

 
Fonte: Foto da autora, 2012 

 
 

3.3.6 Vertissolos 

 
Oliveira (1999, p. 5) ao analisar os solos do Projeto Jaíba, na região norte do Estado de 

Minas Gerais considera que "os Vertissolos localizam-se principalmente nas áreas de 

drenagem restrita (dolinosas ou não) e constituem outra classe de solo frequente nas regiões 

calcárias".  

Vertissolos são solos minerais com alto teor de argila com a presença de horizonte 

vértico. Caracterizam-se pelo significativo aumento de volume em períodos de maior umidade 

e fendas no período seco, o que ocasiona a movimentação da massa do solo, provocada pela 

expansão e contração de suas argilas. Esses movimentos produzem feições típicas no solo, as 

superfícies de fricção, conhecidas como slickensides (EMBRAPA, 2009). 

Segundo a EMBRAPA (2009) trata-se de um solo jovem, normalmente sem horizonte 

B, ou com um B incipiente, sendo em muitos casos rasos. Esses solos são encontrados em 

bacias sedimentares ou a partir de sedimentos, associados a materiais de textura fina ricos em 

cálcio e magnésio. São solos que encontram-se distribuídos portanto, em áreas planas e pouco 

movimentadas e menos frequentemente em áreas movimentadas (EMBRAPA, 2009).  

Na área de estudo, os Vertissolos ocorrem no interior de dolinas em região calcária da 

Formação Lagoa do Jacaré, localizadas na Fazenda Velha em Monjolos (Fig. 28). 
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Figura 28 – Vista panorâmica de uma dolina na região da Fazenda Velha, em Monjolos, 
com Vertissolo em seu interior. B-C) Detalhe do interior da dolina e do Cambissolo 

 

  
Fonte: Foto da autora, 2011 

 

3.4 Vegetação 

 

A área de estudo compreende predominantemente o domínio do Cerrado, que segundo 

Ab’Saber (2003), abrange uma área cerca de 1,8 milhões de km2 de extensão no Brasil, 

distribuídos principalmente na parte central. Segundo Silva (2005) o domínio dos Cerrados 

contempla os seguintes estados: Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, São Paulo, Bahia. Outros estados possuem uma 

porcentagem menor de sua área de abrangência, como Rondônia, Paraná e o Pará. 

Ab’Saber  (2003, p. 117-118) faz uma descrição da relação do domínio do Cerrado aos 

aspectos geomorfológicos: 

 

O domínio dos cerrados, em sua região nuclear, ocupa predominantemente 
maciços planaltos de estrutura complexa, dotados de superfícies aplainadas 
de cimeira, e um conjunto significativo de planaltos sedimentares 
compartimentados, situados em níveis que variam entre 300 e 1700 m de 
altitude. As formas de relevo são, grosso modo, similares tanto nas áreas de 
terrenos cristalinos aplainados como nas áreas sedimentares sobrelevadas e 

B 

A 

C 
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transformadas em planaltos típicos. No detalhe, entrementes, as feições 
morfológicas são muito mais diversificadas (AB’SABER, 2003, p. 117-118). 
 
 

Ainda para Ab’Saber (2003), cita que dentro da escala do visível pelo homem, o 

domínio dos Cerrados apresenta: Cerrados e Cerradões, predominantemente em regiões de 

interflúvios e vertentes suaves dos diferentes tipos de planaltos regionais; campos limpos ou 

campestres que ocorrem em áreas de cristas quartzíticas e xistos dos bordos de chapadões; 

vegetação ciliar em faixas lineares nos sulcos das cabeceiras das sub-bacias hidrográficas; as 

florestas-galeria ocupando os diques marginais do centro das planícies de inundações por fim, 

as veredas, que se estendem continuadamente pelo setor aluvial central das planícies. 

A vegetação da Serra do Espinhaço Meridional foi descrita por Silva, Pedreira e 

Almeida-Abreu (2005). Para os autores, na Serra do Espinhaço Meridional são encontradas 

diferentes fisionomias vegetais. Foram identificadas na Serra as fisionomias de áreas de 

floresta (Floresta Estacional Semidecidual); áreas de Cerrado (Cerrado Amplo) incluindo 

formações savânicas (Cerrado típico, Cerrado ralo, Cerrado rupestre); as formações florestais 

(Cerradão); e as formações campestres (Campos Limpos e Campos Rupestres). 

A Serra do Espinhaço é caracterizada por um mosaico de vegetações, e uma rica 

biodiversidade, resultado das características inerentes ao relevo, da geologia e das diferentes 

fisionomias vegetais. Devido à rica biodiversidade, foi criada pela UNESCO em 2005 a 

RBSE, como Patrimônio Mundial. 

A área de estudo possui formações vegetacionais de Cerrado, Campos Cerrados, 

Campo, Campo Rupestre, Florestas Estacionais (Semidecidual e Deciduais), Matas Galerias e 

Matas Ciliares.  

Os Cerrados ocorrem em pequenas manchas, distribuídas espaçadamente praticamente 

em toda extensão na área de estudo, principalmente, em regiões das unidades 

geomorfológicas dos Planaltos Residuais do São Francisco e das Serras Patamares e Escarpas 

do Espinhaço. Em função da prática da agricultura, o Cerrado foi removido e sendo 

gradativamente substituído por pastagens.  Encontram-se, também, o Cerrado ocorrendo nas 

altitudes entre 700 a 1200m, em áreas pertencente ao Grupo Macaúbas Indiviso e à Formação 

Córrego Pereira.       

A Floresta Estacional Semidecidual é encontrada na Serra do Espinhaço no contorno 

das serras, nas margens dos rios ou reunida em capões (SILVA; PEDREIRA; ALMEIDA-

ABREU, 2005). Os campos possuem formações herbáceas e encontram-se geralmente, 
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associados às áreas de pastagens. As Matas Ciliares e Matas Galerias encontram-se associadas 

aos cursos d’água. 

A vegetação de Campo Rupestre ocorre onde o solo é incipiente ou inexistente sobre a 

superfície rochosa. Segundo Silva, Pedreira e Almeida-Abreu (2005) essa vegetação 

desenvolve-se, geralmente, em regiões com altitudes acima dos 900 m na Serra do Espinhaço. 

São encontradas em solos arenosos ou pedregosos, podendo ocorrer diretamente sobre os 

afloramentos rochosos.  

Associada aos carbonatos está presente a Floresta Estacional Decidual, também 

chamada de “Mata Seca”. Segundo Rodrigues (2011) as matas secas estão presentes sobre a 

área de afloramento calcário e em seus arredores (Fig. 29). Elas desempenham um papel 

importante na recarga hídrica e no fornecimento da biomassa, fundamentais para o 

funcionamento do sistema cárstico.  

As Matas Secas são condicionadas por variações climáticas, com a existência de um 

acentuado período de chuvas e por um longo período seco, geralmente, perdendo quase que 

totalmente suas folhas no período seco. Segundo Scariot e Servilha (2005) citado por 

Carvalho (2009) estas florestas são caracterizadas por apresentar uma forte sazonalidade na 

precipitação anual.  



96 
 

 

Figura 29 - Diferentes paisagens na região do carste de Monjolos no período seco 
(setembro de 2010) e chuvoso (fevereiro de 2012) (Fotos A-F). A e B) Afloramentos 

calcários da Formação Lagoa do Jacaré cobertos pela Mata Seca ou Floresta Estacional 
Decidual, margeando a MG-220, próximo à sede de Monjolos. C e D) Afloramentos 
carbonáticos da Formação Rio Pardo Grande localizados próximos à Rodeador e 

vegetação com espécies herbáceas e arbustivas. E e F) Floresta Estacional Decidual na 
zona de contato dos calcários da Formação Lagoa do Jacaré com os quartzitos do 

Supergrupo Espinhaço  

  

  

  
Fonte: Foto da autora, 2010; 2012 

A B 

C D 

E F 
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3.5 Uso e ocupação do solo 

 

De acordo com (IBGE, 2011) os primeiros moradores do atual município de Monjolos 

foram Feliciano Corrêa de Melo, sua mulher Ambrosina, proprietários da Fazenda Açude, 

além de escravos e outros parentes de Feliciano. 

O povoamento na região de Monjolos começou por volta de 1906, com a inauguração 

da linha Estrada de Ferro Central do Brasil em 1906. Alinha férrea ligava Curralinho, atual 

Corinto a Diamantina, passando pelas estações de Santo Hipólito, Rodeador e por Conselheiro 

Mata.  Segundo o IBGE (2011) a formação do arraial ocorreu com a vinda de diversas pessoas 

para a exploração de matas existentes na região para a transformação da madeira em 

dormentes, que eram vendidos para a construção da linha férrea. Paralelamente, segundo este 

Instituto, houve na região grande desenvolvimento na agricultura e pecuária, que fizeram a 

base da economia do atual município. 

O Distrito de Monjolos foi criado em 1948 com terras desmembradas do distrito de 

Conselheiro Mata, subordinado a Diamantina. Foi elevado à categoria de Município em 1962, 

sendo desmembrado de Diamantina. O município possui dois distritos: Sede e Rodeador 

(BARBOSA, 1995; IBGE, 2011).  

O município de Monjolos recebeu esse nome devido a existência de um monjolo que 

existia na fazenda do primeiro morador do local. Este monjolo foi feito com a madeira de uma 

árvore que era abundante na região. O nome pluralizado de Monjolos foi dado ao município. 

Segundo o IBGE (2011) a população de Monjolos é de 2.360 habitantes distribuídos 

em uma área de 651 km2.  A população no município vem decrescendo: no ano de 1991 era de 

2.941 habitantes; no ano de 1996 era de 2.649 habitantes e finalmente no ano de 2000 era de 

2579 habitantes. 

Figura 30 –Vista da sede de Monjolos 

 
Fonte: Foto da autora, 2012 
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A principal atividade econômica na região de Diamantina é a mineração, iniciada no 

século XVIII, principalmente nas bacias dos rios Jequitinhonha e do Rio Pardo Grande. No 

Município de Monjolos a atividade mineradora tem sido realizada em pequena escala, 

desenvolvida nas proximidades de Rodeador.  A figura 31 ilustra uma lavra desativada de 

exploração de manganês, nas proximidades de Rodeador.  

 

Figura 31 – Lavra desativada de exploração de manganês, nas  
proximidades de Rodeador 

 
Fonte: Foto da autora, 2012 

 

A mineração nos rios Pardo Grande e Pardo Pequeno tem causado impactos 

significativos, desde seu início no século XVIII, acelerando os processos de assoreamento, 

transformando-os de perenes a temporários (SILVA; PEDREIRA; ALMEIDA-ABREU, 

2005). 

A agricultura de subsistência e pecuária têm sido as principais atividades do município 

de Monjolos. As principais culturas que ocorrem são banana, figo, goiaba, limão, manga, 

café, cana-de-açúcar, feijão e milho. A pecuária leiteira também apresenta uma participação 

importante. Segundo o IBGE (2011) o setor de serviços, agropecuária e a indústria são as 

principais atividades econômicas do Município de Monjolos. 

De acordo com o IGAM (2010) a bacia do rio Pardo Grande está localizada no baixo 

rio das Velhas. No baixo rio das Velhas a agropecuária é mais expressiva e uma das 

atividades responsáveis pelos processos erosivos na região, decorrentes do grande percentual 

da área mecanizada e também da utilização de insumos agrícolas (eg.: fertilizantes e 

pesticidas). 
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 Na região de estudo há um sistema de irrigação por meio de um pivô com extensão de 

aproximadamente 800 m, localizada na área da planície cárstica de um polje, na zona de 

contato entre os calcários da Formação Lagoa do Jacaré e as rochas do Supergrupo Espinhaço 

(Figs. 32 e 33). Geralmente, os poljes são muito utilizados pela agricultura, em razão da 

fertilidade dos solos, de sua superfície aplainada e fonte de água.  O pivô utiliza as águas da 

bacia do ribeirão das Varas e, portanto, do sistema cárstico como fonte de abastecimento.  

Salienta-se que o uso dos sistemas de irrigação a partir de um pivô deve ser realizado de modo 

racional evitando assim, impactos significativos para o regime hídrico do carste. 

 

Figura 32 - Vista panorâmica do pivô de irrigação localizado na área do polje, as 
margens do ribeirão das Varas, próximo à Rodeador 

 
Fonte: Foto da autora, 2012 

 
 

Figura 33 – Imagem de satélite de um pivô de irrigação, com 800 m de diâmetro 

 
Fonte: Google Earth, 2012 

 
Além disso, duas pequenas centrais hidrelétricas (PCH) estão sendo construídas 

próximas a área de estudo, uma situada na bacia do rio Pardo Grande, entre os municípios de 
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Diamantina e Augusto de Lima (PCH – Oswaldo Vicintin) e a outra no rio Pardo Pequeno 

entre os municípios de Monjolos e Diamantina (PCH – Serra das Agulhas). Além dos 

impactos deste tipo de empreendimento, a fragilidade do sistema cárstico pode ser um fator 

importante para o agravamento da qualidade ambiental com alterações em sua dinâmica 

hídrica. 

 

3.6 Clima 

 
 

Na elaboração do relevo cárstico, o clima desempenha papel fundamental tão quanto o 

teor de carbonato de cálcio da rocha calcária e de sua estrutura e o volume de águas 

(KOHLER, 1989). Segundo Kohler, (1989), Piló, (1998) citados por Travassos (2007; 2010; 

2011) as variáveis climáticas como temperatura e precipitação exercem influência direta na 

ação do ácido carbônico na dissolução da rocha e, portanto, na formação do relevo cárstico. A 

ação do ácido carbônico está intimamente ligada à temperatura da água. Assim, para 

Travassos (2007, p. 55) “quanto mais fria a água, maior quantidade de gás carbônico é 

absorvida, tornando mais agressiva ao carbonato”. Nesse sentido, em regiões onde a 

dissolução na rocha foi mais atuante, pode-se dizer que houve uma maior retenção de gás 

carbônico em ambiente com águas de temperaturas mais baixas. 

A região sudeste apresenta em quase sua totalidade o clima tropical. A presença de 

serras na região, como a do Mar, da Mantiqueira, do Espinhaço, dos Órgãos, da Canastra e de 

Caparaó, distribuídas quase todas no sentido norte/sul produzem um efeito de clima tropical 

de altitude, influenciando suas temperaturas e na distribuição espacial das chuvas. Assim, são 

criadas as “ilhas” úmidas nas vertentes leste e sudeste e, “ilhas” secas nas vertentes oeste e 

norte (SANT’ANNA NETO; 2012). Para Silva, Pedreira e Almeida-Abreu (2005) o sudeste 

brasileiro é caracterizado por apresentar uma diversidade no clima, principalmente por três 

fatores: a posição longitudinal, a influência dos sistemas de circulação e a topografia 

acidentada. 

No estado de Minas Gerais, a região da Serra do Espinhaço Meridional e, 

especificamente a região de Diamantina, o clima tropical sofre influências devido às 

superfícies mais elevadas, apresentando um predomínio de temperaturas amenas o ano todo, 

com média anual de 18 a 19°C. Próximas à essas superfícies, encontram-se outras superfícies 

de cotas altimétricas inferiores compreendidas por clima subquente (SILVA; PEDREIRA; 

ALMEIDA-ABREU, 2005).  
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Nesse sentido, as características climáticas da área de estudo encontram-se fortemente 

influenciadas, dentre outros fatores, pelo fator orográfico. As superfícies menos elevadas da 

região, correspondentes aos municípios de Monjolos e Santo Hipólito, apresentam um clima 

mais seco e quente, em contrapartida, em regiões com maiores altitudes, correspondentes a 

Serra do Espinhaço, o clima é mais úmido e frio.   

As condições climáticas são monitoradas pela Estação Meteorológica de Diamantina, 

que indica uma precipitação média anual em torno de 1400 mm, sendo que o período de 

outubro a março corresponde ao período de maior precipitação e o período de abril a setembro 

corresponde ao período seco. Segundo o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de 

Minas Gerais - SIMGE (2012) o total de precipitação registrado no primeiro trimestre de 2011 

pela Estação foi de aproximadamente 600 a 700 mm e no terceiro trimestre de 2011 foi de até 

10 mm (Mapa 13).  

 

Mapa 13: Total de precipitação (mm) no primeiro e terceiro trimestre de 2011. A seta 
indica a localização da região de Monjolos 

 
Fonte: SIMGE (2012) 

 

A temperatura média anual situa-se entre 21 a 20°C para o ano de 2011 (Mapa 14), 

sendo que julho corresponde ao mês mais frio, com média entre 17 a 18°C e fevereiro o mais 

quente, a 24 a 25°C. 
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Mapa 14: Temperatura média anual (2011). A seta indica a localização da região de 
Monjolos  

 
Fonte: SIMGE (2012) 

 

3.7 Hidrografia 

 
 

A rede de drenagem da região do carste está inserida na bacia do rio das Velhas, 

afluente do São Francisco na unidade UPGRH SF05, conforme delimitações das Unidades de 

Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais do IGAM (Mapa 

15). 

De acordo com o IGAM (2009) a bacia do rio das Velhas abrange uma área total de 

27.857 km2 e compreende 51 municípios, dentre os quais se localizam na sub-bacia do Rio 

Pardo, os municípios de Diamantina, Monjolos, Augusto de Lima e Santo Hipólito. O rio das 

Velhas deságua no Rio São Francisco em Barra do Guaicuí, distrito do município de Várzea 

da Palma. 
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Mapa 15 - Mapa de localização da área do carste na bacia hidrográfica do rio das 

Velhas, na bacia do São Francisco e no estado de Minas Gerais 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

A rede hidrográfica da área de estudo é formada pela bacia do rio Pardo Grande, 

principal tributário do rio das Velhas na região e de seu afluente, o rio Pardo Pequeno ou 

como é chamado pelos moradores locais de “Pardinho”. Tais rios têm as nascentes na Serra 

do Espinhaço, no município de Diamantina e deságuam no rio das Velhas.  

De acordo com Silva, Pedreira e Almeida-Abreu (2005) as duas bacias do rio Pardo 

Grande e Pequeno possuem características semelhantes, devido a sua localização, já que se 

encontram, ao longo de trechos de seus cursos, encaixadas em estruturas geológicas, 

especialmente falhas e fraturas. O padrão de drenagem apresentado nas duas bacias é do tipo 

triangular e sub-retangular com trechos meandrantes em vastas planícies de inundação 

(SILVA, PEDREIRA, ALMEIDA-ABREU, 2005).  

Na área de estudo, estes rios percorrem terrenos com predominância de neossolos 

flúvicos, apresentados segundo a EMBRAPA (2009) como solos pouco desenvolvidos e de 

caráter flúvico. Os córregos são intermitentes por perderem suas águas superficiais ao fluir no 

meio subterrâneo no período de seca (Mapa 16).  
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Mapa 16 - Mapa de hidrografia da área do carste de Monjolos e adjacências 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
O rio Pardo Grande tem suas nascentes na Serra dos Tigres, na região de São João da 

Chapada, no município de Diamantina, nas cotas altimétricas em torno de 1300m. O Ribeirão 

das Varas é outro afluente do Rio Pardo Grande.  

O rio Pardo Pequeno, por sua vez, possui suas nascentes na Serra Tromba, localizadas 

próximas às regiões de Sopa e Guinda, numa altitude acima de 1.440m. O Rio percorre os 

municípios de Diamantina, Gouveia, Monjolos e Santo Hipólito até desaguar no Rio Pardo 

Grande, a uma altitude de 520m, entre os municípios de Monjolos e Santo Hipólito.  

A rodovia MG 220 que liga o município de Santo Hipólito a Diamantina percorre 

grandes trechos margeando o rio Pardo Pequeno e na área de estudo ela passa entre os 

divisores de água do rio Pardo Grande e seu afluente, o rio Pardo Pequeno. Em 2010 foram 

iniciadas as obras de asfaltamento e alargamento do trecho da estrada de terra que liga Corinto 

a Santo Hipólito. Conforme observação em campo, no início de 2012 as obras estavam 

bastante adiantadas, com grande parte da estrada asfaltada, faltando apenas pequenos trechos, 

como os localizados em frente à Lapa do Rozilho. O rio Pardo Pequeno, a MG-220 e a Lapa 

do Rozilho localizada em suas margens são mostrados na figura 34. 
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Figura 34 – Vista do Rio Pardo Pequeno margeando a MG-220 e o paredão da Lapa do 
Rozilho. Ponto de visada W-E 

 
Fonte: Foto da autora, 2012 

 
 

As obras produziram3434op algumas mudanças no local, tais como a implantação de 

manilha no interior da Lapa do Rozilho para o direcionamento da água, além de uma 

transposição sob o córrego afluente do rio Pardo Pequeno na Rodovia MG-220, nas 

proximidades da gruta. Além disso, construiu-se um muro de contenção nas margens do rio 

Pardo Pequeno, provavelmente utilizado para a contenção de sedimentos para o rio (Fig. 35). 

Observou-se em campo, que com o início das obras, a Gruta e o rio Pardo Pequeno receberam 

grande quantidade de sedimentos, causando grandes impactos no local. 

 
Figura 35 – Vista do muro de contenção nas margens do Rio Pardo Pequeno e da 

manilha ligando este rio ao seu afluente. Ponto de visada de NE-SW 

  
Fonte: Foto da autora, 2012 

 
Nos trabalhos de campo, observou-se vários trechos desnudos de mata ciliar, inclusive 

na área de preservação permanente do rio Pardo Pequeno onde passa esta estrada, e aonde se 

localiza a Lapa do Rozilho, ficando assim, suas águas expostas aos impactos dos usos e da 

ocupação do solo.  
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O projeto “Águas de Minas” monitora a qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas do Estado de Minas Gerais em diversas “Estações de coletas de água” 

distribuídas no Estado, desde 1997. A área de estudo tem uma estação de coleta no rio Pardo 

Pequeno a jusante da cidade de Monjolos (Estação de Coleta BV145 – coordenadas 

geográficas: lat. 18º18’01,00S” e long. 44º49’28,00W”) a 530 m de altitude. Este rio é 

enquadrado na Classe 1 de qualidade e seu monitoramento começou em 2005. Esta estação 

localiza-se na UPGRH 05 do baixo rio das Velhas (IGAM, 2008; 2010; 2011).  

O Mapa 17 mostra a localização da Estação de coleta de água BV145, alguns 

municípios e afluentes da Bacia hidrográfica do rio das Velhas, além do Índice de Qualidade 

de água (IQA) no primeiro trimestre de 2011.  

Conforme o mapa, no ponto da estação de coleta (BV145) no rio Pardo Pequeno a 

jusante da cidade de Monjolos, apresentou um índice bom de Qualidade de água (IQA) no 

primeiro trimestre de 2011, e baixa contaminação por tóxicos, como registra o IGAM (2011) 

em pesquisa feita em 2010. 

O Índice de Qualidade de Água - IQA das águas do rio Pardo Pequeno varia entre 

médio e bom, conforme registra os dados entre 2009 e 2011, com exceção do quarto trimestre 

de 2010, quando a condição de qualidade foi ruim. Além de coliformes termotolerantes 

detectados neste período, as águas do rio Pardo Pequeno apresentaram enriquecidas de 

Clorofila a, fósforo total, concentrações mais elevadas de sólidos em suspensão totais, 

turbidez e pH mais ácido, condições supostamente existentes devidas às fontes de poluição 

orgânica da bacia. Em relação aos parâmetros sanitários, os coliformes termotolerantes foram 

detectados acima dos estabelecidos na legislação na primeira e segunda campanha de 2009. 

 



107 
 

 

Mapa 17 - Mapa de Localização da estação de coleta de água (BV145) e de qualidade das 
águas superficiais do rio pardo pequeno 

 
Fonte: elaborado pela autora, adaptado de IGAM, 2011 
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O Quadro 4 mostra os parâmetros de qualidade de água da Estação de Coleta BV145 

em 2009, 2010 e 2011que não atenderam os limites da DN COPAM/CERH 01/08, o IQA e as 

possíveis fontes de poluição segundo dados dos relatórios trimestrais do IGAM (2010; 2011). 

 

Quadro 4 – Parâmetros de qualidade de água que não atenderam os limites da DN 
COPAM/CERH 01/08 em 2009, 20010 e 2011 - Estação de Coleta BV145 

Data 
Índice de 
qualidade 
de água 

IQA 
Parâmetros que não 
atenderam ao limite 

legal 

Possíveis fontes de 
poluição 

1º tri. 2009 médio 50 < IQA ≤ 70 
coliformes 

termotolerantes 

lançamento de esgoto 
doméstico (Monjolos), 

pecuária 

2º tri.2009 médio 50 < IQA ≤ 70 
coliformes 

termotolerantes 

lançamento de esgoto 
doméstico (Monjolos), 

pecuária 

3º tri. 2009 bom 70 < IQA ≤ 90 
coliformes 

termotolerantes 

lançamento de esgoto 
doméstico (Monjolos), 

pecuária 

4º tri. 2009 bom 70 < IQA ≤ 90 
coliformes 

termotolerantes 

lançamento de esgoto 
doméstico (Monjolos), 

pecuária 

1º tri. 2010 médio 50 < IQA ≤ 70 
coliformes 

termotolerantes e 
turbidez 

lançamento de esgoto 
doméstico (Monjolos), 

pecuária 

2º tri. 2010 bom 70 < IQA ≤ 90 
coliformes 

termotolerantes 

lançamento de esgoto 
doméstico (Monjolos), 

pecuária 
3º tri. 2010 bom 70 < IQA ≤ 90 - - 

4º tri. 2010 ruim 25 < IQA ≤ 50 

Clorofila a, coliformes 
termotolerantes, fósforo 

total, pH, sólidos em 
suspensão totais e 

turbidez. 

lançamento de esgoto 
doméstico (Monjolos), 

pecuária e erosão 

1º tri. 2011 bom 70 < IQA ≤ 90 
coliformes 

termotolerantes 

lançamento de esgoto 
doméstico (Monjolos), 

pecuária 
Fonte: Elaborada pela autora, dados extraídos dos relatórios do IGAM (2010; 2011) 

 

Em 2009, os parâmetros Alumínio dissolvido, Coliformes Termotolerantes, pH, Óleos 

e Graxas e Sólidos em Suspensão Totais estavam em desacordo com Limites da DN 

COPAM/CERH 01/08. Registraram-se valores ligeiramente abaixo do estabelecido na 

legislação o pH (5,7) (limite entre 6 e 9) uma concentração de alumínio de 0,105 mg/L Al 

limite de 0,1mg/L Al (IGAM, 2010). O lançamento de esgotos domésticos do município de 

Monjolos e a atividade pecuária desenvolvida na região foram as principais fontes de poluição 

associadas a estes resultados e segundo o IGAM (2010) ainda assim, suas águas são claras e 

com baixos teores de matéria orgânica.   

Ainda que a Estação de coleta BV146, localizada no Rio das Velhas a jusante do rio 

Pardo Grande, esteja fora da área de estudo, é importante ressaltar que a contaminação de suas 
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águas por tóxicos foi alta em 2010. As concentrações de arsênio atingiram valores acima do 

dobro do limite de classe.  

A montante identificou-se fontes de poluição de metalurgia de ouro (alto curso) dentre 

outros metais pesados; lançamento de esgotos domésticos e atividades agrossilvipastoris 

(IGAM, 2011). 

Quanto à disposição do lixo na área de estudo, coleta é feita em 39% da cidade de 

Santo Hipólito e 18,71% de Monjolos segundo o Departamento de Informática do SUS - 

DATASUS (2012) a partir dos dados oriundos dos Censos Demográficos de 1991 e 2000 do 

IBGE. Conforme os dados do Censo Demográfico do IBGE 2000 e citados pelo DATASUS 

(2012) nos municípios de Monjolos e Diamantina, o lixo é coletado por serviço de limpeza, 

podendo ser também queimado e enterrado nas próprias moradias ou ainda jogado em 

terrenos baldios, logradouros e em rios. São utilizados também como destino final dos dejetos 

a rede geral de esgoto ou pluvial, fossas sépticas e/ou rudimentares, valas, rios e outros. 

Este diagnóstico vem de encontro com os resultados da qualidade de água, que aponta 

concentrações coliformes termotolerantes acima dos valores estabelecidos na legislação para 

as águas do rio Pardo Pequeno na área da bacia.  
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4 O SISTEMA CÁRSTICO DA REGIÃO DE MONJOLOS  

 
 

A porção norte do Município de Monjolos constitui um importante exemplo de carste 

carbonático ainda pouco pesquisado em seu conjunto e carente de maiores estudos. A 

paisagem da região é caracterizada por três conjuntos morfológicos que integram o modelado: 

1) as formas superficiais (exocarste), caracterizadas por dolinas, uvalas, poljés, sumidouros, 

ressurgências, maciços e paredões calcários, lapiás (karren); 2) as formas subsuperficiais 

(epicarste) e 3) as formas relacionadas ao meio subterrâneo (endocarste), representado pelas 

cavernas. 

As formas de relevo se desenvolvem predominantemente sobre rochas carbonáticas da 

Formação Lagoa do Jacaré, Grupo Bambuí. Restritamente podem ocorrer também feições que 

segundo Knauer et al. (2011) pertencem à Formação Rio Pardo Grande, caracterizadas por 

camadas de mármores dolomíticos, localizadas próximas a Rodeador e ao ribeirão das Varas.  

A região do carste situa-se próximo à cordilheira da Serra do Espinhaço, apresentando 

uma área aproximada de 200 km2. Possui como limite a oeste o nível de base regional (rio das 

Velhas), ao norte seu tributário direto (rio Pardo Grande), ao sul o rio Pardo Pequeno e a leste 

a Serra do Espinhaço. 
A rede hidrográfica da região do carste é formada pela bacia do Rio Pardo Grande, 

principal tributário do Rio das Velhas. Em função do relevo do carste, os córregos são 

intermitentes, portanto, perdem águas superficiais ao percorrer o meio subterrâneo no período 

de seca, característica da dinâmica hídrica deste relevo. Já o rio Pardo Grande, rio Pardo 

Pequeno e o ribeirão das Varas, por apresentarem um volume maior de águas, apresentam-se 

sempre perenes.  

Serão apresentados a seguir os três conjuntos morfológicos: o exocarste, o epicarste e 

o endocarste. O estudo dos três conjuntos constitui a essência para a Geomorfologia Cárstica e 

é primordial para uma melhor compreensão de todo o sistema. 

 

4.1 Exocarste 

 

O exocarste corresponde à zona mais superficial do carste caracterizada por um 

conjunto variado de feições distribuídas na superfície. A região do carste de Monjolos é 

caracterizada pela presença de dolinas, uvalas, poljes, sumidouros, ressurgências, maciços e 

paredões calcários e lapiás (karren).  
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O relevo onde se configura o exocarste é caracterizado pelo Planalto Residual do São 

Francisco, decorrente das superfícies de aplainamento características da Depressão Periférica 

do São Francisco, em altitudes que variam de 520 a 850 m.  

Na escala regional, o exocarste encontra-se encoberto principalmente por Cambissolos 

e Argissolos, ocorrendo em regiões com colinas suaves do Planalto Residual do São Francisco 

e sendo caracterizados por solos profundos. Localmente, afloramentos e maciços calcários 

encontram-se cobertos por Neossolos Litólicos. 

Portanto, percebe-se que a interação dos elementos citados acima é primordial para a 

elaboração das formas superficiais de relevo e, consequentemente, para o funcionamento do 

sistema cárstico. 

Serão descritas a seguir as formas peculiares da região do carste de Monjolos. 

Apresentam-se, também, assinaladas no “Mapa Exploratório dos Fenômenos Cársticos da 

Região de Monjolos” na escala 1: 25.000 (Mapa 21). 

O “Mapa Exploratório dos Fenômenos Cársticos da região de Monjolos, MG” 

compreende o produto cartográfico de síntese deste trabalho.  Nele, foram representadas, de 

modo exploratório, as diferentes formas do relevo cárstico identificadas em campo e em 

imagens de satélite.  

 

4.1.1 Dolinas e uvalas 

 

As dolinas identificadas na região de estudo ocorrem distribuídas espaçadamente 

praticamente em toda extensão dos Planaltos Residuais do São Francisco e restritamente nas 

superfícies aplainadas da Depressão Periférica do São Francisco, nas superfícies elaboradas 

sobre as rochas pertencentes à Formação Lagoa do Jacaré.  

São depressões fechadas em superfície, fundamentais no sistema cárstico por serem 

consideradas pontos de recarga. Na região do carste, as dolinas apresentam-se de dois tipos: 

de dissolução e mais raramente pequenas dolinas de abatimento, estas últimas, detectadas 

próximas à região da sede de Monjolos e ao norte desta.  

As dolinas de dissolução, bem como as lagoas cársticas, são as feições mais frequentes 

do exocarste. As dolinas apresentam-se em formato circular ou elíptico, com dimensões 

variadas. Na Região da Fazenda Velha, uma sequência de dolinas alinhada, foi identificada 

em uma área de pastagem, próximo a um maciço calcário (Figs. 36, 37 e 38). Segundo Kohler 

(2011, p. 320) alinhamentos de dolinas “refletem antigos lineamentos estruturais ou zonas de 

maior fragilidade da rocha, podendo deparar com vazios subterrâneos ou condutos com água 
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localizados no endocarste”. Da estrada que leva à Fazenda Velha, podem-se avistar as dolinas 

alinhadas.  

Além disso, no fundo de algumas depressões da região da Fazenda Velha foram 

identificados sumidouros localizados em blocos rochosos. As águas superficiais do entorno 

convergem para a área central da dolina e, em seguida, são captadas pelo sumidouro para 

infiltrarem.  

No fundo das dolinas da região podem ocorrer camadas de Vertissolos, formados a 

partir de sedimentos argilosos do entorno.   
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As dolinas de abatimento ou de colapso ocorrem localizadas próximas aos maciços 

com cavernas. Possuem paredes íngremes que podem ser cobertas por vegetação de Mata 

Seca.  

As uvalas também estão presentes na área de estudo. Foram identificadas as uvalas ao 

norte da sede de Monjolos, desenvolvidas em rochas pertencentes à Formação Lagoa do 

Jacaré e ao sul, próxima ao Rio Pardo Pequeno, esta última pertencente à Formação Serra de 

Santa Helena. É a maior uvala da região (fig. 39), sendo caracteristicamente de depressões 

planas e alongadas. As uvalas, por estarem com água ou úmidas, apresentam Gleissolos, 

sendo caracterizados pela EMBRAPA (2009) como hidromórficos, minerais e muito mal 

drenados, apresentando textura arenosa nos horizontes superficiais. 

 
Figura 36 – Imagem de satélite dos alinhamentos de dolinas de dissolução na 

região da Fazenda Velha, localizada ao norte da sede de Monjolos 

 
Fonte: Google Earth, 2012  

 
 
 
 

1 
2 a) 

b) 

c) 

d) 
e) 
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Figura 37 – Vista em detalhe do alinhamento de dolinas de dissolução (1) na região da 
Fazenda Velha, localizada ao norte da Sede. Ponto de visada de W-E  

      
 

 
Fonte: Foto da autora, 2011 

 
 

Figura 38 - Vista de duas dolinas de dissolução alinhadas (2). Ponto de visada de SW-NE 

  
 

 
Fonte: Foto da autora, 2011 

a) c) 

b) 

d) e) 

1 

2 
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Figura 39 – Vista de uma uvala nas proximidades do rio Pardo Pequeno.  
Ponto de visada de E-W  

 
Fonte: Foto de Alessandra Mendes Carvalho Vasconcelos, 2012 

 

4.1.2 Poljes 

 
O polje na região de estudo constitui uma superfície de dissolução plana e alongada, 

de grande extensão, e área correspondente às superfícies aplainadas da Depressão Periférica 

do São Francisco. Próximo à Rodeador, o polje encontra-se margeado à esquerda pela Serra 

homônima e à direita da Serra do Espinhaço (Fig. 40). 

Está localizado na zona de contato dos calcários da Formação Lagoa do Jacaré com as 

rochas do Supergrupo Espinhaço. Por isso, a superfície do polje apresenta-se com formato 

irregular em algumas regiões, devido à estrutura geológica a qual está inserida, que de acordo 

com Knauer et al. (2011) apresenta a rochas mais deformadas com desenvolvimento de falhas 

de empurrão e falhas direcionais.  

O polje é classificado por Ford e Williams (2007) como polje de nível de base, sendo 

controlado pelo nível de base regional. Abriga em sua superfície, pequenas dolinas de 

dissolução localizadas próximas ao pivô de irrigação e humes sobressaindo do nível da 

superfície de carstificação, localizados ao norte do polje. Além disso, possui grande parte da 

sua superfície drenada pelo Ribeirão das Varas.   

Ao longo do polje também foram identificados morros testemunhos isolados, que 

segundo Kohler (2011) são chamados no carste Dinárico de hume (KOHLER, 2011). Para 

Ab’Sáber (1977, p. 6) “um morro testemunho é sempre um retalho de uma estrutura 

sedimentar, que anteriormente, possuía maior extensão no território considerado”.  
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Figura 40 - Vista do polje localizado próximo à Rodeador. Na região do polje é possível 
observar o pivô de irrigação com 800 m de diâmetro. Encontra-se margeando o poljé a 

Serra de Rodeador e a Serra do Espinhaço 

 
Fonte: Foto de Luiz Eduardo Panisset Travassos, 2010 

 

4.1.3 Sumidouros e ressurgências 

 
Foram identificados sumidouros e ressurgências nas proximidades da região da sede 

de Monjolos, ao norte da Sede, nas regiões da Fazenda Velha e Salobro e na parte central da 

área de estudo. Encontram-se localizados no interior de dolinas de dissolução, em lagoas 

temporárias ou na base de afloramantos.  

Os sumidouros da região da Fazenda Velha encontram-se predominantemente 

localizados no interior de dolinas de dissolução, em blocos calcários (Fig. 41), ou próximas às 

grutas (Figs. 42 e 43) captando a água da superfície do entorno para infiltrar-se no subsolo e 

no meio subterrâneo e provavelmente ressurgir em outro local, retornando para a superfície. 

O vale cego localizado à noroeste da região de estudo é caracterizado por um curso 

d’água captado por um sumidouro e que pode percorrer o meio subterrâneo direcionado para 

o Rio Pardo Grande. Em algum ponto essa água pode aflorar por uma ressurgência. 
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Figura 41 – Vista de um sumidouro localizado no interior de uma 
Dolina na região  da Fazenda Velha  

   
Fonte: Foto da autora, 2011; 2012 

 
 

Figura 42 - Córrego próximo à Gruta Pau Ferro. A Gruta do Pau Ferro capta o 
 córrego em um sumidouro para fluir no meio subterrâneo  

    
Fonte: A) Foto da autora 2012; B) Alessandra Mendes Carvalho Vasconcelos, 2012 

 
 

Figura 43 - A) Entrada da Gruta Pau Ferro por onde a água do córrego homônimo 
desaparece da superfície por um sumidouro. (B) O córrego reaparece  

em outra  entrada da gruta  

  
Fonte: Foto da autora, 2012 

 
 

 

A B 

A B 
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4.1.4 Maciços e paredões calcários 

 
 

Segundo observações de campo e imagens de satélite, nota-se que os maciços e 

paredões calcários na região de estudo geralmente possuem 30m de altura e encontram-se 

orientados na direção SE-NW. 

Configura-se em áreas de Planaltos residuais pertencentes à Formação Lagoa do 

Jacaré decorrentes das superfícies de aplainamento características da Depressão Periférica do 

São Francisco com o embasamento carbonático da Formação Lagoa do Jacaré.  

Os maciços e paredões calcários localizados na Serra de Rodeador, por estarem 

localizados na zona de contato ou de cisalhamento, apresentam rochas mais deformadas com 

desenvolvimento de falhas de empurrão e falhas direcionais. O desenvolvimento de cavernas 

e outras feições cársticas estão fortemente condicionados às estruturas da rocha, 

desenvolvendo-se segundo os planos de acamamento da rocha calcária. 

Apresentam-se recobertos por lapiás próximos a Rodeador e na região da sede de 

Monjolos. Os maciços calcários apresentam ainda um endocarste expressivo, como o 

localizado na região da Fazenda Velha (Fig. 44) e possuem, dentre outras, a Lapa da Fazenda 

Velha, caracterizada por sua importância cultural.  

 

Figura 44 – Vista do maciço calcário da Formação Lagoa do Jacaré, localizado na região 
da Fazenda Velha. Neste maciço foram identificadas 8 cavernas pequenas nesse maciço. 

Ponto de visada de E-W 

 
Fonte: Foto da autora, 2011 

 
 

4.1.5 Lapiás 

 

Na região do carste, os maciços calcários apresentam-se recobertos por lapiás que 

sulcam a superfície da rocha cárstica acrescentando aos afloramentos rochosos uma beleza 

única, com microformas de dissolução no conjunto. 
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 Foram identificadas na região de estudo grandes superfícies recobertas por lapiás que, 

segundo Kohler (2011), correspondem aos campos de lapiás. Campos de lapiás foram 

identificados próximos a Rodeador e na região da sede de Monjolos. 

Nos campos de lapiás localizados próximos a Rodeador predominam os lapiás 

verticais do tipo Rillenkarren (Figs. 45 e 46) nos afloramentos carbonáticos correspondentes a 

mármores dolomíticos pertencentes à Formação Rio Pardo Grande (KNAUER at al, 2011). 

Podem ser observadas, também, kamenitzas ou Hohlkarren de acordo com Nicod (1972) 

citado por Bigarella, Becker e Santos (1994) sobre os afloramentos carbonáticos. (Fig. 47).  

Lapiás horizontais (Schichtenkarren) denominados por Kohler (2011) (Fig. 48A) 

ocorrem restritamente sobre a superfície da rocha, geralmente acompanhando o acamamento 

da rocha. Estão presentes, também, os lapiás pináculos ou Spitzenkarren (KOHLER, 2011) 

(Fig. 48A).   

Os campos de lapiás localizados nos maciços calcários da sede de Monjolos 

pertencentes a Formação Lagoa do Jacaré são do tipo alveolar ou circular horizontais (Fig. 

49). Possivelmente foram formados quando ainda existia uma cobertura fina de sedimentos 

sobre a superfície da rocha.  

Os campos de lapiás podem se apresentar encobertos por uma fina camada de 

Neossolos Litólicos, caracterizados por serem rasos e por uma vegetação associada ao solo e 

aos afloramentos calcários. Geralmente, a camada de solos sobre os lapiás faz com que estes 

não se desenvolvam muito. Por não ficarem expostos às condições externas, apresentam 

formas de dimensões pequenas. Campos de lapiás encobertos foram identificados próximos à 

Rodeador e à nordeste da região do carste, próximo ao Rio Pardo Grande. 

 

Figura 45- Lapiás do tipo Rellinkarren sobre a superfície da rocha carbonática na  
região de Rodeador 

  
Fonte: Foto da autora, 2010; 2012 
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Figura 46 – A) Desenho esquemático de sulcos verticais de dissolução. A água desce por 
canais de água em superfícies inclinadas. B) Lapiás verticais de dissolução (Rillenkarren) 

na rocha carbonática da Formação Rio Pardo Grande, localizados na 
 região de Rodeador 

 
Fonte: A) WITHE; CULVIER, 2012, p.421; (B) Foto da autora, 2012 

 
 

Figura 47 – Kamenitzas (Hohlkarren) sobre a superfície da rocha carbonática na 
 região de Rodeador 

   
 Fonte: Foto da autora, 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
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Figura 48 – Lapiás sobre a superfície da rocha carbonática na região de Rodeador. A) 
Lapiás do tipo pináculos (Spitzenkarren). B) Afloramento carbonático apresentando 

lapiás do tipo pináculos (Spitzenkarren) e lapiás horizontais (Schichtenkarren)  
na região de Rodeador 

    
Fonte: Foto da autora, 2012 

 
 

Figura 49 – A) Desenho esquemático de conjunto de cavidades simples e circulares na 
superfície da rocha. Ocorrem quando a água cai livremente sobre a rocha nua em 

ambientes úmidos de cavernas produzindo essas cavidades. B) Cavidades circulares na 
superfície da rocha carbonática da Formação Lagoa do Jacaré, localizado na 

 região da sede de Monjolos 

 
Fonte: A)WITHE; CULVIER, 2012, p.421; B) Foto da autora, 2012 

 

4.2 Epicarste 

 
 

O epicarste constitui a zona de contato entre a superfície da rocha e o solo. 

Corresponde ainda à zona de interface entre a superfície da rocha e as cavernas (WITHE; 

CULVIER, 2012, p. 99-100). É definido por Williams (1985), Ford e Williams (1989) e 

A B 

A B pináculos 
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Palmer (1991) citado por Piló (1998; 2000) como a porção superior da rocha calcária que 

pode estar coberta por material inconsolidado ou não, contendo uma rede de fissuras 

alargadas por processos cársticos.  

O manto de alteração e o solo encontram-se inseridos na zona de contato, já que 

assumem um papel de destaque, influenciando a circulação de água e no desenvolvimento de 

feições da rocha coberta, como também no exocarste e endocarste (PILÓ, 1998).  

Segundo Hardt (2004) a presença de solos no carste é devido a existência de 

impurezas em meio aos minerais formadores da rocha. De acordo com Piló (2000) 

especialmente no Grupo Bambuí, os calcários estão geralmente associados a rochas pelíticas, 

como os filitos e os siltitos, sendo geradoras de solos argilosos e profundos. Nesses casos, o 

produto residual originado da rocha carbonática dissolvida na formação dos solos é pequena.  

Na região de estudo, Neossolos Litólicos ocorrem cobrindo os maciços e afloramentos 

carbonáticos da Formação Lagoa do Jacaré, que segundo a EMBRAPA (2009) constituem 

solos rasos, apresentando horizonte A direto sobre a rocha ou sobre o horizonte C. São solos 

associados à relevos mais acidentados.  

Nas margens da MG-220, próximo à sede de Monjolos, ocorre uma fina camada de 

Neossolo Litólico sobre o maciço calcário (Fig. 50).  É possível observar o horizonte A muito 

raso ou inexistente e o horizonte CR. Sobre os Neossolos Litólicos, está a vegetação de Mata 

Seca. A interação solos e vegetação é importante para o funcionamento do carste, pois 

segundo Ford e Williams (2007, p. 51) “a vegetação em decomposição e o solo residual 

formam uma base rica de raízes e arbustos para a atividade bacteriana”. Sabe-se, também, que 

as raíses das plantas podem contribuir na dissolução da rocha, aumentando fissuras e os 

fraturas da rocha calcária.  

Na figura 51 observa-se o contato da rocha calcária da formação Lagoa do Jacaré com 

material não determinado. Não se sabe ao certo se o material foi originado a partir de 

materiais constituintes da rocha subjacente intercalada com metapelitos ou se foi formado a 

partir de materiais oriundos possivelmente do alto do maciço e que foram transportados e 

depositados sobre a rocha carbonática preenchendo o espaço vazio que antes existia. Sabe-se 

que o produto residual originado da rocha carbonática dissolvida na formação dos solos é 

pequena. Faz-se necessário uma avaliação do material e do local, que neste estudo, não 

constituíram o objetivo da análise. 
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Figura 50 – Vista de dois maciços calcários da Formação Lagoa do Jacaré. Observa-se o 
contato de Neossolos Litólicos com a rocha calcária. A) Maciço localizado em um corte 

da MG-220 próximo à sede de Monjolos. B) Maciço calcário localizado  
próximo à Rodeador  

    
Fonte: Foto da autora, 2012 

 

Figura 51 – A)Vista de um maciço calcário da Formação Lagoa do Jacaré, localizado 
próximo à Rodeador. B) Observa-se o contato da rocha calcária com o  

material não determinado 

  
Fonte: Foto da autora, 2012 

 

4.3 Endocarste 

 

O endocarste na região do carste de Monjolos é bastante expressivo, apresentando um 

rico potencial espeleológico ainda pouco estudado.  

As cavernas do município de Monjolos possivelmente foram visitadas primeiramente 

por Peter Lund e por seu secretário e desenhista, o norueguês Peter Andreas Brandt, entre 

março e outubro de 1835, conforme os mapas mencionados na tabela de Rubbioli e Auler 

(2002). Ainda para esses autores, Brandt acompanhou Lund em suas pesquisas às cavernas em 

Minas Gerais, produzindo um acervo de mapas espeleológicos que abrange ao menos 27 

rocha 

Material não determinado  

A B 

A B 
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grutas. Destas, encontra-se a Lapa Olho D’água, porém fora da área de estudo. Segundo os 

dados do CNC da SBE (2010; 2011), além desta Gruta, a Lapa de Santo Antônio também foi 

visitada por Peter Lund em 1835. 

O primeiro levantamento espeleológico no Município de Monjolos foi realizado, 

segundo Texeira-Silva et al. (2005), pela SEE/EM em 1979, ano que a Gruta Pau Ferro foi 

estudada e parcialmente topografada. Posteriormente, outras atividades foram realizadas pela 

SEE/EM e pelo GBPE (TEXEIRA-SILVA et al., 2005). 

Chaimowicz (1986) cita uma primeira excursão do Grupo Bambuí ao município de 

Monjolos, em que se visitou a Guta do Pau Ferro. Mais recentemente, nos anos de 2004 e 

2005 as pesquisas foram retomadas na região, pela SEE/EM, sendo realizados trabalhos de 

prospecção e de mapeamento espeleométrico (TEXEIRA-SILVA et al., 2005). Atualmente o 

Mocó Espeleogrupo de Diamantina e o Grupo Bambuí têm desenvolvido trabalhos de 

prospecção na região.  

Na região do carste de Monjolos foram identificadas 32 cavernas (Mapa 18) (Anexos 

A e B). Destas, 13 cavernas encontram-se cadastradas pelo CNC, 8 pelo CODEX e 14 pelo 

CECAV/ ICMBio. Foram descobertas 7 novas cavernas ainda não cadastradas e não foi feito 

ainda nenhum estudo espeleológico, sendo neste estudo nomeadas pela aparência de suas 

formas ou pelo local onde estão localizadas: Gruta da Biquinha I, Gruta da Biquinha II, Gruta 

dos Espeleotemas, Gruta da Fenda I, Gruta da Fenda II, Gruta do Arco e Gruta do Útero. As 

cavernas estão localizadas principalmente na região da sede de Monjolos, na região norte da 

sede de Monjolos e na Serra de Rodeador.  

Das 32 cavernas identificadas, algumas apresentam relevante importância cultural e 

histórica, conforme destacam o IBGE (1939), Machado Filho (1980), Rubbioli e Auler 

(2002), Texeira-Silva et al. (2005), Guimarães, Travassos e Linke (2011) e Guimarães, 

Travassos e Ruchkys (2011).  

A maioria das cavernas da região apresenta condutos alternadamente secos e 

inundados que, como menciona Piló (1989), baseando-se em outros autores, é característica 

da zona de oscilação do nível freático.  

De acordo com Teixeira- Silva et al. (2005), a caverna com maior projeção horizontal 

identificada na região de estudo é a Gruta Pau Ferro, com 701,8 m.  

A seguir, serão caracterizadas algumas cavernas mais representativas da região do 

carste de Monjolos, devido não só por sua beleza, mas principalmente pela sua importância 

cultural, histórica e geológica: a Gruta do Pau-Ferro, a Lapa do Rozilho e a Lapa de Santo 

Antônio (região da sede de Monjolos); a Lapa da Fazenda Velha, a Gruta Velha Nova, a 
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Gruta dos Espeleotemas, a Gruta Bonina e a Gruta Junia (região norte da sede de Monjolos); e 

por fim, a Gruta Cintilante e a Gruta do Arco (região da Serra de Rodeador).   

 
 

4.3.1 Gruta do Pau Ferro 

 

A Gruta do Pau Ferro está localizada em uma vertente convexa suave, próxima à 

sede de Monjolos e à MG-220 em direção a Rodeador. Seu conduto principal possui um 

córrego homônimo intermitente, afluente do Rio Pardo Pequeno.  

A cavidade é bastante ornamentada por diversos espeleotemas: escorrimentos, 

estalactites, estalagmites, colunas, coralóides, cortinas, travertinos, microtravertinos, calcita 

cintilante, botrioidais e lustres (TEXEIRA-SILVA et al., 2005, p. 149). No interior da gruta, 

existem sedimentos argilosos recobrindo o piso e depósito clásticos nas paredes. Além disso, 

encontram-se troncos de árvores depositados devido a fluxos subterrâneos significativos em 

períodos de chuvas. 

A Gruta do Pau Ferro possui cinco entradas e uma clarabóia distribuídas ao longo de 

seu desenvolvimento (TEXEIRA-SILVA et al., 2005). Três das cinco entradas existentes são 

identificadas na figura 52. A entrada na extremidade norte da Caverna, localizada ao norte da 

sede de Monjolos encontra-se situada na base de uma dolina de dissolução. O córrego Pau 

Ferro tem suas nascentes localizadas nas cotas altimétricas de 730 m próximas, situadas 

próximas à região da Fazenda Velha. O córrego tem seu curso por esta dolina de dissolução 

até ser captado pelas paredes da Gruta por um sumidouro, segundo dados coletadas com GPS 

em trabalhos de campo, a uma altitude de 599 m aproximadamente. Na entrada da 

extremidade sul da Gruta Pau Ferro, o córrego ressurge, a uma altitude de 531 m 

aproximadamente, para, por fim, desaguar no Rio Pardo Pequeno. A clarabóia encontra-se 

localizada na extremidade centro-sul da caverna, margeada por Mata Seca. 

O primeiro levantamento espeleológico na Gruta foi realizado pelo GBPE, em uma 

primeira excursão realizada na região de Monjolos (CHAIMOWICZ, 1986). Segundo 

Texeira-Silva et al. (2005) em 1979 foram realizados trabalhos de prospecção e mapeamento 

espeleológico na caverna pela SEE e o estudo foi posteriormente retomado em 2004 com a 

realização de um mapeamento mais detalhado (Mapa 19).  

A importância cultural da Gruta Pau Ferro foi apresentada por Oliveira et al. (2007) e 

citada por Guimarães, Travassos e Linke (2011). Segundo Oliveira et al. (2007) a Gruta 

constitui um bem cultural tombado pelo município de Monjolos, pelo Instituto Estadual do 
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Patrimônio Histórico Artístico (IEPHA) em 2005, visando o reconhecimento do seu valor 

cultural e sua proteção. Com a aprovação da proposta do Tombamento, foi elaborado na 

época o Dossiê de Tombamento do Sítio Natural Gruta Pau-Ferro em 2005. 

Além disso, o sentimento religioso frente à Gruta do Pau Ferro encontra-se presente 

entre os moradores locais, como é destacado por Oliveira et al. (2007). Segundo Guimarães, 

Travassos e Varela (2011) as cavernas, por serem consideradas como lugares exóticos e por 

apresentarem em seu ambiente formações muito peculiares, traduzem no imaginário das 

pessoas diversas crenças e uma forma de comunicação com o sagrado e o sobrenatural. 

 
Figura 52 – Vista de três entradas da Gruta Pau Ferro, localizada na região da sede de 

Monjolos. A-B) Entradas localizadas na extremidade norte da Gruta. C) Entrada 
localizada na extremidade sul da Gruta 

    

Fonte: Foto de Alessandra Mendes Carvalho Vasconcelos, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) B) 
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Mapa 19 – Planta baixa, cortes transversais e perfis longitudinais da Gruta Pau Ferro, 
elaborada pela SEE em 2004   

 
 Fonte: TEXEIRA-SILVA et al., 2005, p. 148 

 

4.3.2 Lapa do Rozilho 

 

Situada à margem esquerda do Rio Pardo Pequeno e da Rodovia MG-220, está a Lapa 

do Rozilho, distando cerca de 600 m da sede de Monjolos. Constitui grande abrigo que 

apresenta poucos espeleotemas.  

Está localizada em um paredão calcário exuberante, de grande extensão, 

correspondente à Formação Lagoa do Jacaré. A rocha calcária possui uma coloração 

acinzentada escura, apresentando, em alguns locais, veios visíveis de calcita de coloração 

branca. 

A Lapa do Rozilho encontra-se localizada sob as coordenadas geográficas 

18°19'15.00S" e 44°07'37.58W", Datum WGS84, coletadas com GPS em trabalhos de campo. 

Esta Gruta possui semelhança na localização com a Gruta do Grande Abrigo, que segundo 

base cartográfica do CECAV /ICMBio,  está localizada a poucos metros da Lapa do Rozilho, 

sob as coordenadas geográficas 18°19'14.88S" e 44° 07'38.75W", Datum WGS84. Portanto, 

devido a proximidade entre elas e também pela semelhança dos nomes, infere-se que 

possivelmente possam se tratar de uma mesma gruta. 

Sabe-se que na Lapa do Rozilho não foi realizado ainda nenhum estudo espeleológico, 

não sendo possível identificar ao certo a localização da Gruta. Mas existem publicações como 

as realizadas pelo IBGE (1939) e por Machado Filho (1980) e depoimentos de moradores de 

Monjolos que comprovam a localização descrita acima. Segundo a obra “As Grutas de Minas 
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Gerais” publicada pelo IBGE (1939, p. 72) a Lapa do Rozilho encontra-se “situada à margem 

da linha de E. F. C. do Brasil, próxima à estação de Monjolos, em território do distrito da vila 

de Conselheiro Mata. De Diamantina ou de Conselheiro Mata a Monjolos o trajeto é feito por 

estrada de ferro”. 

A Lapa é mencionada, também, por Machado Filho (1980) ao descrever a linha férrea. 

Para localizar e descrever a Lapa, Machado Filho (1980, p. 180) menciona e utiliza as 

informações do IBGE (1939, p. 72), obtidas quando o acesso à gruta era realizado a partir da 

estrada de ferro que funcionou até a década de 70: “Da janela do vagão, pouco antes de 

chegar a Monjolos, pode-se enxergar a Gruta do Rozilho em um rochedo calcário, reduzida a 

um único salão pelo corte da estrada, com um pouco mais de vinte metros de fundo e cerca de 

oitenta de largura, por nove de altura máxima”. Assim percebe-se que após a construção da 

linha férrea, muita coisa se perdeu da gruta, como salões, condutos e possíveis espeleotemas. 

O que sobrou da Lapa do Rozilho foi descrita pelo IBGE (1939, p. 72): “Nos fundos da lapa 

existem algumas frestas, intransponíveis, ao que se sabe. Afirmam, entretanto, que por uma 

dessas estreitas aberturas, tem-se acesso a outro salão, de vastíssimas proporções” (IBGE, 

1980, p. 72). 

Nos trabalhos de campo realizados entre 2010 a 2012 observou-se que com as obras de 

alargamento e para asfaltamento da MG-220, foram realizadas modificações onde está 

localizada a Lapa do Rozilho (Figs. 53, 54 e 55). 

O ambiente da Gruta apresenta-se com certa umidade, como observado em campo no 

mês de fevereiro, seja por gotejamentos isolados ou infiltração de água no piso. A Lapa do 

Rozilho apresenta, também, um canal de curso d’água seco indicando a existência de um 

fluxo hídrico recente. Nos períodos chuvosos o nível de água pode aumentar rapidamente na 

Gruta, que se apresenta completamente inundada até o nível da estrada.  

O sentimento religioso dos moradores locais está presente também na Lapa do 

Rozilho. Segundo moradores locais, o formato de um escorrimento se assemelha a imagem de 

Nossa Senhora sendo, portanto, visitada para orações.  
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Figura 53 - Vista da Lapa do Rozilho localizada próxima MG-220 e a Sede de Monjolos. 
Foto tirada em agosto de 2010. Ponto de visada de W-E 

 
Fonte: Foto da autora, 2010 

 

Figura 54 - Vista da Lapa do Rozilho localizada próxima MG-220 e a Sede de Monjolos. 
Foto tirada em abril de 2011. Ponto de visada de W-E 

 
Fonte: Foto da autora, 2011 

 
Figura 55 - Vista da Lapa do Rozilho localizada próxima MG-220 e a Sede de Monjolos. 

Foto tirada em fevereiro de 2012. Ponto de visada de W-E 

 
Fonte: Foto da autora, 2012 
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4.3.3 Lapa de Santo Antônio 

 
A Lapa de Santo Antônio está situada em um paredão calcário, à margem direita do rio 

Pardo Pequeno, na região da sede de Monjolos. Sua entrada está localizada no alto de uma 

encosta de fácil a médio acesso, onde podem ser observados alguns escorrimentos e 

estalactites (Fig. 56). 

É uma Gruta bastante ornamentada em seu interior. A Gruta foi descrita pelo IBGE 

(1939, p.72) com o nome de Gruta de Santo Antônio, que foi considerada “realmente 

deslumbrante, pela caprichosa disposição dos seus compartimentos, assim como pelas 

singularidades arquitetônicas que oferece ao olhar do visitante”. Ainda para o IBGE (1939) a 

Lapa de Santo Antônio possui cinco salões grandes, sendo que o maior apresenta dimensões 

máximas com cerca de 30 m de largura por 25 m de altura máxima. Ligando aos 

compartimentos da Gruta, encontram-se ainda corredores e galerias de dimensões variadas. 

“Calcula-se que o desenvolvimento total subterrâneo dessa caverna atinja algo em torno de 

1.000 m de extensão. Em alguns salões encontram-se, nas paredes, frestas muito estreitas e 

escuras, parecendo constituir a entrada de salões ainda desconhecidos” (IBGE, 1939, p. 72). 

Possivelmente, a Lapa de Santo Antônio também foi visitada por Peter Lund em 1835 

conforme dados do CNC/SBE (2011).    

Figura 56 - A) Vista do paredão calcário localizado na região da sede de Monjolos. A 
seta indica a localização da Lapa de Santo Antônio. B) Vista da entrada da gruta. 

 Ponto de visada de SW-NE  

   
Fonte: Foto da autora, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
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4.3.4 Lapa da Fazenda Velha 

 

A Lapa da Fazenda Velha localiza-se na Fazenda homônima, a uma atitude de 700m, 

em um maciço calcário (Fig. 57). Sua entrada constitui um abrigo com dimensões 

aproximadas de 30m de comprimento por 18 m de altura.  

O acesso à Lapa da Fazenda Velha é fácil, sendo necessário percorrer uma área de 

pastagem e trechos de Mata Seca, associada aos afloramentos calcários. Sua entrada encontra-

se oculta pela mata associada aos afloramentos, não sendo possível avistá-la de longe. 

A Caverna apresenta dois pequenos condutos lineares de aproximadamente 7 m cada. 

É possível identificar no abrigo e no interior da Lapa marcas deixadas pela água que segundo 

Guimarães, Travassos e Linke (2011) são indicativos da existência de fluxo hídrico pretérito. 

Como destacam Guimarães, Travassos e Linke (2011, p.331) a Lapa da Fazenda Velha 

apresenta “grande relevância arqueológica, com grande número de figuras rupestres 

distribuídas ao longo da área abrigada, em diferentes morfologias de suporte - paredes, tetos, 

degraus escalonados e blocos abatidos”.  

Dados preliminares sobre as pinturas rupestres na Lapa da Fazenda Velha foram 

apresentados por Guimarães, Travassos e Linke (2011). Vale ressaltar que as pinturas 

rupestres desta Gruta, assim como em outras Cavernas na região de Monjolos vêm sendo 

pesquisadas por Andrei Isnardis e Vanessa Linke em um minucioso levantamento 

arqueológico. 

De acordo com Guimarães, Travassos e Linke (2011) as pinturas rupestres 

representadas na Lapa da Fazenda Velha foram realizadas por meio de duas diferentes 

técnicas: pintura e gravura (Fig. 58).  As pinturas ocorrem de forma restrita nas paredes, 

tetos, degraus escalonados, representadas por figuras geométricas e zoomorfas, entre elas aves 

e cervídeos. Já as gravuras, além de ocorrerem nas paredes, no teto e em blocos escalonados, 

aparecem também nos blocos abatidos e são representadas por figuras geométricas, 

antropomorfas e zoomorfas (GUIMARÃES; TRAVASSOS; LINKE, 2011).  
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Figura 57 – Vista da Lapa da Fazenda Velha localizada na região de fazenda homônima. 
A seta indica a entrada da gruta. Ponto de visada de E-W 

 
Fonte: Foto da autora, 2011 

 
 
Figura 58 – Pinturas (A-B) e gravuras (C-D) da Lapa da Fazenda Velha, localizada na 

região de Fazenda homônima  

   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
Fonte: Foto da autora, 2011; 2012 
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4.3.5 Gruta Velha Nova 

 
 

A Gruta Velha Nova localiza-se na região da Fazenda Velha, ao norte da sede de 

Monjolos. Segundo Texeira-Silva et al. (2005) a Gruta possui 460,90 m de extensão, 

apresentando uma morfologia linear ramificada (Mapa 20), constitui a segunda maior caverna 

da região de estudo. 

A Gruta Velha Nova é bastante ornamentada, apresentando espeleotemas diversos, tais 

como: “escorrimentos, coralóides, botrioidais, cortinas, estalactites, estalagmites, calcita 

cintilante, colunas, pérolas, helictites, flores minerais, micro-travertinos e travertinos” 

(TEXEIRA-SILVA et al., 2005, p. 149).   

 
Mapa 20 – Planta baixa, cortes transversais e perfis longitudinais da Gruta Velha Nova, 

elaborado pela SEE em 2004 

 
Fonte: TEXEIRA-SILVA et al., 2005, p. 149 

 

 

4.3.6 Gruta dos Espeleotemas 

 

A Gruta dos Espeleotemas está localizada na região da Fazenda Velha, próxima a uma 

trilha que leva à Lapa da Fazenda Velha, em um pequeno afloramento calcário e em blocos 

abatidos. É uma gruta pequena, constituída de dois condutos com desenvolvimento linear de 
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aproximadamente 6m e 3m de comprimento respectivamente. O teto da gruta é baixo nos dois 

condutos sendo que em um deles torna-se progressivamente mais baixo até encontrar o piso. 

Sua entrada situa-se a uma altitude de 718 m. É pequena, possuindo cerca de 80 cm de 

altura por 60 cm de comprimento (Fig. 59) não podendo ser avistada facilmente a partir da 

trilha. Para ter acesso ao interior da gruta, é preciso rastejar por aproximadamente 1 m até 

chegar ao piso da gruta.  

Apesar do tamanho, é bastante ornamentada, possuindo diversos espeleotemas (Fig. 

60).  É caracterizada por estalagmites, estalactites, coluna, escorrimentos, calcita cintilante, 

cortinas, micro-travertinos e coralóides cobrindo o teto, o piso e as paredes da caverna. O teto 

é quase todo preenchido por estalactites formados, principalmente, nas zonas de fraquezas da 

rocha. O piso é plano e regular, recoberto por uma grande quantidade de sedimentos argilosos.  

 
 

Figura 59 – Vista da entrada da Gruta dos Espeleotemas localizada na região da 
Fazenda Velha, região norte da sede de Monjolos  

    
Fonte: Foto da autora, 2012 
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Figura 60 - Espeleotemas encontrados no interior na Gruta dos Espeleotemas: A) 
Cortinas. B) Estalagmites C) Micro-cortina serrilhada D) Coralóides 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Foto da autora, 2011; 2012 
 

 

4.3.7 Gruta Bonina 

 
Esta cavidade está situada na região denominada de Salobro, ao norte da Sede de 

Monjolos. Para ter acesso a essa gruta, é necessário caminhar por um longo trecho de 

pastagem e de Mata Seca. A Gruta Bonina possui cerca de 12 m de desenvolvimento linear e 

1,4 m de altura. A rede de drenagem da região da Gruta Bonina é insuficiente, percorrendo 

principalmente o meio subterrâneo. Está inserida na bacia do rio Pardo Grande.   

Segundo Guimarães, Travassos e Linke (2011) a entrada da Gruta Bonina constitui um 

abrigo, caracterizado por gravuras rupestres representadas por um conjunto de figuras 

geométricas, zoomorfos e antropomorfos coerentes com as gravuras encontradas na Lapa da 

Fazenda Velha. Além das gravuras geométricas, são encontrados também na Gruta grafismos 

históricos que registram a visitação de pessoas à Gruta. As gravuras rupestres (Fig.61) 

encontram-se localizadas nas paredes da Gruta e nos blocos abatidos. (GUIMARÃES, 

TRAVASSOS, LINKE, 2011).  

 

A B 

C D 
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Figura 61 – Gravuras rupestres da Gruta Bonina, localizada na região Salobro, na 

região norte da sede de Monjolos 

   

   
Fonte: Foto da autora, 2012 

 
4.3.8 Gruta Junia 

 
 

A Gruta Junia está situada próxima à Gruta do Buraco do Rato, na região de Salobro, 

ao norte da sede de Monjolos. O acesso é realizado a partir de uma trilha localizada em uma 

área de pastagem e de mata.   

De acordo com Texeira-Silva et al. (2005) a Gruta Junia possui 320 m de extensão, 

com condutos preferenciais na direção NNW-SSE. É caracterizada pela presença de salões 

amplos (Mapa 21).  

Segundo Texeira-Silva et al. (2005) a Gruta Bonina é caracterizada por apresentar 

micro-travertinos, estalactites, estalagmites, coralóide, calcita cintilante, escorrimentos, 

colunas e cortinas. Ainda para os autores, os espeleotemas ocupam um grande espaço na 

Gruta Junia, dificultando o acesso a outras porções da Gruta. Tal ocorrência sugere que esta se 

encontra na fase avançada de sua espeleogênese. Era uma cavidade de origem freática que 
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evoluiu e atualmente encontra-se vadosa, sendo a presença de água restrita a gotejamentos 

isolados (TEXEIRA-SILVA, et al., 2005). 

 
Mapa 21 – Planta baixa, cortes transversais e perfis longitudinais da Gruta Junia, 

elaborada pela SEE em 2004  

 
Fonte: TEXEIRA-SILVA et al.,  2005, p. 150 

 

4.3.9 Gruta Cintilante 

 

Encontra-se situada no maciço calcário da Serra de Rodeador, na margem esquerda 

do Ribeirão das Varas, próxima à sede da Fazenda Arco do Cafundó. A região da Gruta está 

localizada na zona de contato das rochas calcárias da Formação Lagoa do Jacaré com as 

rochas do Supergrupo Espinhaço. Por estar localizada nesta zona de contato, a Gruta, assim 

como as demais da Serra de Rodeador, encontram-se fortemente condicionadas às 

características estruturais da rocha que apresentam, segundo Bacellar (1989), bastante 

deformadas, com desenvolvimento de falhas de empurrão e falhas direcionais. Assim, as 

grutas da Serra se desenvolvem acompanhando preferencialmente os planos de acamamento 

da rocha fraturada e deformada, como observado na figura 62. 

A Gruta Cintilante é facilmente avistada da estrada localizada próxima ao ribeirão 

das Varas. A partir da Gruta, tem-se uma boa visibilidade da região do entorno podendo 
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observar a superfície aplainada da região do polje e onde se encontra o pivô de irrigação, 

assim como o relevo mais acidentado ao fundo correspondente a Serra do Espinhaço (direção 

W-E). Sua entrada encontra-se orientada na direção NW-SE, possuindo a presença de grande 

quantidade de sedimentos, provavelmente provenientes do ribeirão das Varas.  

Os espeleotemas encontrados na Gruta são as calcitas cintilantes, estalactites, 

estalagmites, escorrimentos, micro-travertinos e os coralóides. A calcita cintilante é bastante 

expressiva na Gruta, chamando a atenção de quem a visita. 

Ao lado da entrada da Gruta Cintilante e de outras grutas do maciço da Serra de 

Rodeador é possível observar orifícios na rocha, correspondentes a antigos condutos de 

circulação de água. 

 

Figura 62 – A) Vista do maciço calcário na Serra de Rodeador, onde está localizada a 
Gruta Cintilante. B) Percebe-se nesta foto os acamamentos da rocha e como ela 

encontra-se bastante deformada. A Gruta se desenvolve seguindo os acamamentos da 
rocha e deformidades. Ponto de visada E-W 

   
Fonte: Foto da autora, 2012 

 
4.3.10 Gruta do Arco 

 
A Gruta do Arco (Fig. 63) é facilmente avistada da estrada localizada próxima ao 

ribeirão das Varas, na sua margem esquerda. A boca da caverna encontra-se localizada no alto 

do paredão da Serra de Rodeador, na Fazenda Arco do Cafundó. Da boca da caverna tem-se 

uma ampla visibilidade da região do entorno sendo possível avistar a superfície aplainada da 

região do polje e do relevo mais acidentado ao fundo correspondente a Serra do Espinhaço 

(direção W-E). Para ter acesso a essa gruta, é necessário caminhar por um trecho de pastagem 

e depois contornar o maciço.  

A Gruta do Arco se desenvolve acompanhando, preferencialmente, os acamamentos 

da rocha calcária da Formação Lagoa do Jacaré. Sua boca possui cerca de 15 m de 

A B 
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comprimento sendo caracterizada por algumas estalactites no teto e blocos abatidos no piso da 

caverna. Seu piso é irregular e recoberto por uma grande quantidade de sedimentos argilosos. 

A Gruta possui, em seu interior, uma fenda abrupta que leva a um nível abaixo. 

Ao lado da Gruta do Arco pode-se observar outras cavidades para as quais ainda não 

existem registros que confirmem cadastramento por alguma entidade ou órgão, bem como a 

realização de qualquer estudo espeleológico. Existe outra gruta com nome semelhante (Gruta 

Arco do Cafundó), mas encontra-se a 625 m de distância, segundo dados do CECAV/ICMBio 

(2012). Seu nome foi dado devido ao formato da boca da caverna. 

  

 

Figura 63 – Vista da Gruta do Arco no maciço da Serra de Rodeador. 
Ponto de visada de E-W 

 
Fonte: Foto da autora, 2012 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente estudo demonstrou os aspectos gerais da geomorfologia cárstica da região 

de Monjolos. A porção norte do município de Monjolos tem se relevado como uma 

importante região de carste tradicional carbonático, importante do ponto de vista natural e 

cultural, dignos de valorização. Além disso, o relevo da região apresenta uma diversidade de 

formas desenvolvidas tanto na superfície, quanto no meio subterrâneo. 

Sobre essa perspectiva considerou-se importante representar cartograficamente as 

principais feições cársticas em um “Mapa Exploratório dos fenômenos cársticos da região do 

carste de Monjolos” na escala 1: 25.000, a fim de contribuir para um melhor entendimento do 

cenário cárstico regional. Para o mapeamento geomorfológico foram adotadas as linhas gerais 

adotadas pela Comissão de Fenômenos Cársticos do Comitê Nacional de Geografia da França 

(1965), utilizadas e adaptadas por Kohler (1989) e por Travassos (2007) relacionadas ao 

carste carbonático tropical. O foco principal do trabalho foi o estudo das formas cársticas de 

relevo desenvolvidas nos carbonatos da região. 

Optou-se pelo emprego do software ArcGis 9.3 para a elaboração dos mapas devido a 

sua possibilitando de manipular, selecionar dados geográficos e a favorecer a análise espacial. 

A escolha da escala foi decisiva para o mapeamento geomorfológico na medida em que 

possibilitou representar detalhadamente os fenômenos cársticos mais expressivos da região.  

Sobre os trabalhos de campo, destaca-se que foram fundamentais para fornecerem 

informações para a identificação das feições cársticas e comparação com as imagens de 

satélite. Os estudos geomorfológicos também permitiram identificar, classificar e caracterizar 

as formas de relevo relacionadas ao carste. Espera-se que o levantamento dos fenômenos 

cársticos na região possam estimular outras pesquisas carstológicas na região, valorizando o 

patrimônio espeleológico, bem como os aspectos culturais e históricos do Município. 

Além disso, os mapas temáticos pedológico, geológico, hipsométrico, geomorfológico 

e de hidrografia constituíram um importante recurso para a interpretação do meio físico 

regional. 

A fim de enriquecer as informações apresentadas neste estudo, acrescentou-se aos 

bancos de dados consultados novas informações sobre a região. Além de novas cavernas, 

outras informações foram compiladas a partir de diversos autores que foram citados no 

trabalho. Durante esse processo, destaca-se que a maior dificuldade encontrada foi a falta de 

informações sobre as cavernas da região. A região apresenta um rico potencial espeleológico 
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e várias cavernas (até o fechamento deste trabalho) ainda não estão oficialmente cadastradas e 

não foi feito ainda nenhum estudo espeleológico significativo. Outro problema encontrado foi 

a diversidade de “DATUM” encontrados nos cadastros nacionais e de artigos existentes. Tal 

fato acabou por dificultar a alimentação do banco de dados. Além disso, alguns sites que 

apresentam banco de dados das cavidades encontram-se em fase de reestruturação.  

Em relação à importância cultural das cavernas da região, este trabalho enfatizou a 

ocorrência de pinturas rupestres e pictogramas. De acordo com Guimarães, Travassos e Linke 

(2011, p. 334) as manifestações gráficas encontradas na região podem ajudar na valorização 

das cavernas como sítios de alta relevância. Os autores destacam ainda que a região 

“apresenta grande potencial para descobertas que precisam, preferencialmente, ocorrer em 

parcerias com os diversos grupos espeleológicos e universidades envolvidas”.  

 Por fim, espera-se que o estudo possa servir de base para um plano de uso e 

ocupação do solo na região. Sabe-se que a mineração ao longo dos rios Pardo Grande e rio 

Pardo Pequeno, a agricultura, a pecuária e o lançamento de esgotos domésticos são os 

principais responsáveis pelos impactos na região. Além disso, as PCHs que estão sendo 

construídas próximas à área de estudos podem afetar significativamente a região. Suas 

construções podem agravar a qualidade ambiental do sistema cárstico com significativas 

alterações em sua dinâmica hídrica, entre outros problemas. 

Neste sentido, a manutenção da boa qualidade das águas do rio Pardo Pequeno é 

importante como fonte de diluição da poluição rio das Velhas. O diagnóstico de qualidade de 

água do rio Pardo Pequeno aponta a necessidade de medidas de saneamento adequado para o 

município de Monjolos, fonte maior de poluição orgânica das águas do rio Pardo Pequeno, 

cujos resultados do monitoramento da qualidade de água registraram concentrações de 

coliformes termotolerantes acima dos valores estabelecidos na legislação. 
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ANEXO – A 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS CAVERNAS  DA REGIÃO DO CARS TE DE MONJOLOS 
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ANEXO B – 

QUADRO DAS CAVERNAS DA REGIÃO DO CARSTE DE 

MONJOLOS
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