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RESUMO 

 

O principal objetivo desta dissertação é apresentar o mapeamento geomorfológico da Região 

Cárstica do Córrego do Cavalo que abrange os municípios de Doresópolis, Pains, Pimenta e 

Piumhi, todos no estado de Minas Gerais. A delimitação da área de estudo considerou a 

área ocupada pela bacia hidrográfica do córrego do Barreado, e suas compartimentações 

geológica e geomorfológica. O mapeamento geomorfológico das principais feições cársticas 

da área de estudo segue as linhas gerais adotadas pela Comissão de Fenômenos Cársticos do 

Comitê Nacional de Geografia da França (NICOD, 1965), adaptada por Kohler (1989) e 

Travassos (2007; 2010) ao cenário intertropical, tendo sido continuada nos trabalhos de 

Guimarães (2012) e Martins (2013). O produto final, apresentado na forma do Mapa 

Exploratório de Fenômenos Cársticos da Região Cárstica do Córrego do Cavalo, foi 

embasado  na carta topográfica de Piumhi (IBGE, 1970; escala 1:50.000), na carta geológica 

da Folha Piumhi do CPRM (2007) em escala 1:100.000, na carta geomorfológica elaborada 

por Martins (2013) para a Folha Piumhi, também na escala de 1:100.000 e em trabalhos de 

campo. O carste desta região é um expressivo exemplo do carste intertropical brasileiro, por 

suas características geológicas, geomorfológicas, hidrológicas e arqueológicas. Foi possível 

observar a presença de feições exocársticas significativas, de um fluxo hídrico perene em 

grande parte das cavidades existentes na área de estudo e inferir alguns prováveis lineamentos 

durante a elaboração do Mapa Exploratório dos Fenômenos Cársticos, visto que as dolinas 

encontram-se alinhadas em direções preferenciais. Possivelmente o alinhamento é 

condicionado pelo fraturamento da rocha encaixante, visto que ele segue a direção da 

drenagem local. Contudo, estudos sobre a magnitude e o fluxo subterrâneo no endocarste 

foram pouco explorados. Diante do grande Patrimônio Geomorfológico identificado na 

Região Cárstica do Córrego do Cavalo, a proposição de Locais de Interesse Geomorfológico 

(LIGeom) torna-se de grande importância para a preservação da área, sendo estratégica para 

incentivar o desenvolvimento do geoturismo. Assim, juntamente com o orientador deste 

trabalho, sugerimos que as atividades de visitação sejam iniciadas através do “campo-escola”, 

conforme proposto por Borges, Travassos e Guimarães (2013) para o Monumento Natural 

Estadual Gruta Rei do Mato. Espera-se que através desta iniciativa seja possível sensibilizar 

os setores público e privado da região e promover a geoconservação do vasto Patrimônio 

Geomorfológico existente na província.  

 

 

Palavras-chave:  mapeamento geomorfológico,  carste,  Córrego do Cavalo,  mapa 
exploratório de  fenômenos cársticos, geoturismo. 



 

ABSTRACT 

 

The main objective of this dissertation is the geomorphological mapping of the Cavalo’s 

creek Karst covering the municipalities of Doresopolis, Pains, Pimenta and Piumhi, both in 

the state of Minas Gerais. The delimitation of the study area considered the basin occupied 

by the Barreado’s creek and their geological and geomorphological compartmentation. The 

geomorphological mapping of main karst features in the study area follows the lines adopted 

by the Commission in Karstic Phenomena of the National Committee of Geography of 

France (NICOD, 1965), adapted by Kohler (1989) and Travassos (2007, 2010) to the 

intertropical scenario and was continued in the work of Guimarães (2012) and Martins 

(2013). The final product, presented in the form of Exploratory Mapping of Karstic 

Phenomena from Cavalo’s creek Karst, was based on the topographic map of Piumhi (IBGE, 

1970, scale 1:50.000), on the geological map of Piumhi CPRM (2007) 1:100,000 scale, on 

the geomorphological map prepared by Martins (2013) for Piumhi also on the scale of 

1:100.000 and on fieldwork. The karst of this region is an outstanding example of the 

Brazilian intertropical karst for its geological, geomorphological, hydrological and 

archaeological features. It was possible to observe the presence of significant exokarst 

features, a perennial water flow largely on existing caves in the study area and infer some 

guidelines for the preparation of Exploratory Mapping of Karstic Phenomena, since the 

sinkholes are aligned in preferred directions. Possibly the alignment is conditioned by the 

fracturing of the host rock, as it follows the direction of the local drainage. However, studies 

on the magnitude and groundwater flow in endokarst been little explored. With the large 

Geomorphological Heritage identified in the Cavalo's creek Karst, the proposition of Places 

of Interest Geomorphological (LIGeom) becomes of great importance to the preservation of 

the area and strategic to encourage the development of geotourism. Thus, together with the 

supervisor of this work, we suggest that the activities of visitation be initiated through the 

"school-field", as proposed by Borges, Travassos and Guimarães (2013) to Natural 

Monument State of Rei do Mato Cave. It is hoped that through this initiative will be possible 

to sensitize the public and private sectors in the region and promote the geoconservation of 

the Geomorphological Heritage existing in the province. 

 

 

Keywords: geomorphological mapping, karst, Cavalo’s creek, exploratory mapping of karst 
phenomena, geotourism. 
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INTRODUÇÃO  

 

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

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

apresenta uma morfologia específica, caracterizada pela presença de feições características 

como dolinas, feições residuais, vales cegos, surgências e sumidouros, entre outras (FORD; 

WILLIAMS, 1989; 2007; PILÓ, 2000).  

O relevo cárstico é associado às rochas carbonáticas, que são rochas cujos minerais 

predominantes são os carbonatos (dolomita, aragonita e, principalmente, a calcita). Para 

Roldan, Wahnfried e Klein (2004) a origem destas rochas pode ser sedimentar (Calcários), 

metamórfica (Mármores) ou ígnea (Carbonatitos). A palavra “carste” tem origem germânica 

(karst), contudo, a origem do termo é eslava e foi utilizada pela primeira vez quando Jovan 

Cvijić estudou o Planalto de Kras, localizado a noroeste dos Bálcãs, na divisa entre a Itália e 

Eslovênia, no início do século XIX. 

Para Ford e Williams (2007) o sistema cárstico é um sistema aberto formado pela 

integração dos processos hidrogeológicos e geoquímicos atuantes em rochas solúveis. As 

cavidades naturais subterrâneas tendem a ocorrer por dissolução, principalmente, neste tipo de 

relevo. De acordo com Piló e Auler (2011), cerca de 90% das cavernas reconhecidas em todo 

o mundo desenvolvem-se em rochas carbonáticas e são formadas a partir da dissolução da 

rocha pela água ácida proveniente da precipitação. Para Jones et al. (2003) e Travassos 

(2010), um sistema cárstico é considerado ativo se existe fluxo hídrico subterrâneo em 

interação com a superfície e é considerado fóssil se o sistema não está mais conectado ao 

sistema hídrico local e regional. 

A primeira classificação do carste brasileiro foi proposta em 1979 por Karmann e 

Sánchez. Neste trabalho os autores descreveram os principais tipos de rochas carbonáticas 

existentes no território nacional e definiram cinco províncias espeleológicas: 1) Vale do 

Ribeira (SP), 2) Bambuí (BA, GO e MG), 3) Serra da Bodoquena (MS), 4) Alto Rio Paraguai 

(MT) e 5) Chapada de Ibiapaba (CE). Além destas, os autores identificaram outras nove 

regiões com presença de fenômenos cársticos incipientes. Vale dizer que esta classificação 

considerava apenas as rochas carbonáticas. Em 1986, com o avanço das pesquisas sobre o 

tema, as províncias Rio Pardo (BA), Serra Geral (PR) e Alto Urubu (AM) foram incluídas 

nessa classificação (KARMANN; SÁNCHEZ, 1986). Destaca-se que as duas últimas 

províncias desenvolvem-se em rochas areníticas, atualmente aceitas como sendo favoráveis ao 

desenvolvimento de um sistema cárstico, ainda que a dissolução não seja o fator 
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predominante para o seu desenvolvimento, como no carste em carbonatos, e tenham suas 

particularidades. Segundo Karmann (1994) as áreas carbonáticas no território nacional 

cobrem entre 425.000 e 600.000 km2, o que corresponde à aproximadamente 7% da área do 

país. Diante deste potencial, a partir do aumento da demanda para a análise de processos de 

licenciamento ambiental de atividades potencialmente degradadoras e poluidoras em 

ambientes cársticos, surgiu a necessidade de geoespacializar os dados existentes do 

Patrimônio Espeleológico Brasileiro com o objetivo de promover uma melhor gestão e 

subsidiar a tomada de decisão (CECAV, 2011).  

Posteriormente, Auler, Rubbioli e Brandi (2001) atualizaram as classificações 

propostas por Karmann e Sánchez (1979; 1986) e caracterizaram geologicamente a 

distribuição de 14 áreas cársticas no Brasil, com base no mapa geológico elaborado por 

Schobbenhaus et al. (1981) citado por Hardt (2004). Neste trabalho os autores adotaram a 

terminologia "região cárstica" para designar áreas com potencialidade de ocorrência de 

cavernas (JANSEN; CAVALCANTI; LAMBLÉM, 2012), independente da litologia na qual 

as cavidades estivessem inseridas. De acordo com estes autores, em 2005, analistas 

ambientais do CECAV iniciaram o desenvolvimento de uma metodologia para mapear áreas 

do território brasileiro favoráveis à ocorrência de cavernas, o que resultou na elaboração do 

"Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas", publicado pela primeira vez em 2009. 

As pesquisas para a delimitação do Patrimônio Espeleológico Brasileiro continuaram 

avançando e, em 2009, tais analistas refinaram e ampliaram a classificação proposta por 

Auler, Rubbioli e Brandi (2001) caracterizando outras cinco regiões cársticas não 

carbonáticas (CECAV, 2011). É importante mencionar que a utilização desta base é aplicável 

apenas em escalas regionais, devido à necessidade de generalizações durante o mapeamento 

da geologia elaborada por Schobbenhaus et al. (1981), base para a contrução deste mapa. Para 

escalas locais é importante realizar a comparação com a geologia local para se obter um 

melhor nível de detalhe. Assim, o atual “Mapa das Regiões Cársticas do Brasil”, elaborado 

pelo CECAV (2011), apresenta 19 regiões cársticas, a saber: 1) Formação Caatinga (BA), 2) 

Formação Carajás (PA), 3) Formação Salinas (MG), 4) Formação Vazante (MG), 5) Grupo 

Açungui (PR e SP), 6) Grupo Apodi (CE e RN), 7) Grupo Araras (MT), 8) Grupo Bambuí 

(BA, DF, GO, MG e TO), 9) Grupo Brusque (SC), 10) Grupo Corumbá (MS), 11) Grupo 

Paranoá (DF, GO, MG e TO), 12) Grupo Rio Pardo (BA), 13) Grupo Ubajara (CE), 14) 

Grupo Una (BA), 15) Grupo Vargem Grande (PI), 16) Grupo Xambioá (PA e TO), 17) 

Região Cárstica de São João Del Rei (MG), 18) Região Cárstica Quadrilátero Ferrífero (MG) 

e 19) Supergrupo Canudos (BA e SE), Figura 1. 
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Figura 1 - Províncias Espeleológicas Brasileiras. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Base de Dados CECAV, 2011. 
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Dentre as 19 regiões consideradas cársticas pelo CECAV (2011), a região do Grupo 

Bambuí atualmente se destaca com o maior número de cavidades identificadas (Figura 2). É 

nesta região cárstica que se localiza a Região Cárstica do Córrego do Cavalo. 

 

 
Figura 2 - Distribuição das cavernas disponibilizadas na base de dados do CECAV por região cárstica 

brasileira em maio de 2014. Fonte: Modificado de Cavalcanti et al., 2012, p. 23. 
 

A região do Grupo Bambuí, conhecida como Província Espeleológica do Bambuí, 

ocupa uma área de aproximadamente 150.000 km2 e abrange as porções centro oeste, norte e 

noroeste de Minas Gerais; leste do Distrito Federal; nordeste de Goiás; sudeste do Tocantins; 

e oeste da Bahia.  

O carste associado à esta Província se desenvolve em duas unidades geológicas: a 

Formação Sete Lagoas e a Formação Lagoa do Jacaré (ROLDAN; WAHNFRIED; KLEIN, 

2004). Na Província Espeleológica do Bambuí encontram-se grandes cavidades como a Toca 

da Boa Vista (107.000 m) e o Boqueirão (15.170 m) na Bahia; a Lapa de São Mateus III 

(10.828 m), a Lapa São Vicente I (10.130 m) e o sistema Terra Ronca (7.500 m) em Goiás; 

assim como a Gruta do Janelão (4.740 m), a Gruta da Morena (4.620 m), a Lapa Nova (4.550 

m), o sistema Areias-Chico Bento (4.610 m), a Gruta do Éden (2.600 m) e as inúmeras 

cavernas cadastradas na região de Sete Lagoas e Lagoa Santa em Minas Gerais. 

Devido à grande área ocupada pela Província Espeleológica do Bambuí, esta pode ser 

dividida em distritos. Entretanto, o limite exato destes distritos ainda não foi definido pelo 

órgão ambiental responsável. De acordo com CECAV (2011), atualmente tem-se os distritos 

de: 1) São Domingos (GO), 2) Formosa, 3) Lagoa Santa (MG), 4) Cordisburgo-Montes Claros 

(MG), 5) Vazante-Paracatu (MG), 6) Arcos-Pains (MG), 7) Médio São Francisco-São 
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Desidério (BA), 8) Irecê-Campo Formoso (BA) e 9) Alto Paraguaçu (BA). 

A área em estudo está inserida no Distrito de Arcos-Pains, que também pode ser 

chamado de Unidade Espeleológica Arcos-Pains, de acordo com as diretrizes da Instrução 

Normativa MMA n° 02/2009, que regulamenta a Análise de Relevância das Cavidades 

Naturais Subterrâneas no Brasil (BRASIL, 2009).  

A Unidade Espeleológica Arcos-Pains é uma faixa de aproximadamente 850 km2, 

formada por maciços calcários que abrigam centenas de grutas, abrigos e abismos, onde já 

foram encontrados fósseis, inscrições rupestres, fragmentos e peças cerâmicas, utensílios e 

ferramentas pré-históricas (PATRIMÔNIO..., 2013, p. 2). Este pode ser considerado um 

carste ruiniforme e bastante erodido, com extensos maciços calcários marcados por diferentes 

tipos de lapiás (karren), drenagem predominantemente subterrânea com a presença de 

sumidouros, ressurgências, cânions, dolinas e feições residuais, além de estruturas geológicas 

marcantes como dobras e falhas.  

A integração destes fatores fez com que a maioria das cavidades identificadas nesta 

Unidade Espeleológica apresentassem dimensões muito reduzidas, se comparadas com outras 

inseridas nas regiões cársticas dos outros Distritos (Unidades Espeleológicas) da própria 

Província Espeleológica do Grupo Bambuí. Contudo, tal fato não implica que esta Unidade 

tenha uma menor relevância espeleológica (TEIXEIRA; DIAS, 2003), uma vez que é 

amplamente conhecida no âmbito da espeleologia nacional devido às importantes descobertas 

científicas localizadas nesta região. 

Apesar do grande Potencial Espeleológico existente nesta Unidade Espeleológica, 

ainda são escassos os estudos de cunho geomorfológico, principalmente em escala local das 

Unidades Geomorfológicas. 

De acordo com Piló (1999), uma das mais importantes reservas minerais de calcário e 

dolomito encontra-se na Unidade Espeleológica Arcos-Pains. Como consequência, 

encontram-se instaladas na região diversas empresas de extração destas rochas, além de 

indústrias cimenteiras e de produção de cal. Tal uso do solo, aliado à precária gestão do 

Patrimônio Espeleológico, vem ocasionando impactos ambientais significativos no carste 

regional. 

Além dos impactos advindos da mineração, observa-se, ainda, grandes áreas 

desmatadas para utilização agropastoril e para o extrativismo, além da utilização desordenada 

do carste para ocupação urbana e fins turísticos. 
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Objetivos e justificativa do trabalho 

 

Entre os anos de 2010 e 2012, a Sociedade Excursionista e Espeleológica (SEE), em 

parceria com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), o Ministério Público Federal (MPF) e a Fundação Estadual de Meio Ambiente 

(FEAM), desenvolveu na região um projeto denominado Projeto Arcos Pains Espeleologia 

(PROAPE). Tal projeto foi financiado pela empresa GERDAU S.A., como medida 

compensatória para a supressão de cavidades naturais subterrâneas e teve o objetivo de 

elaborar um diagnóstico geoambiental da Unidade Espeleológica Arcos-Pains, fornecendo 

subsídios para a tomada de decisão tanto do setor minerário quanto do órgão ambiental, 

durante o processo de licenciamento ambiental (SEE, 2012). 

Segundo o relatório do SEE (2012), a região do Córrego do Cavalo é uma das 17 

regiões ambientalmente frágeis ou “sensíveis” que foram definidas neste mesmo documento. 

Ainda de acordo com o relatório, a área delimitada como sendo a região do Córrego do 

Cavalo possui 585,98 ha, sendo que 156,68 ha sobrepõem à área de uma propriedade privada 

denominada Fazenda Córrego do Cavalo. 

A Fazenda Córrego do Cavalo tem 291,26 ha e pertence à empresa ICAL Indústria de 

Calcinação Ltda., empreendimento que visa a explotação do calcário na região de Pains, MG. 

Os primeiros estudos desenvolvidos pela ICAL nessa propriedade visaram o aproveitamento 

econômico das reservas minerais ali existentes. No entanto, os levantamentos ambientais 

preliminares revelaram um significativo Patrimônio Natural representado por uma alta 

incidência de cavernas com elevado valor espeleológico e arqueológico, incluindo a 

existência de um sistema cárstico com o fluxo de rios subterrâneos perenes. Diante disso, a 

empresa optou por investir em ações que garantissem a preservação desta propriedade a fim 

de preservar o Patrimônio Espeleológico ali existente, conforme legislação vigente. 

De acordo com o Ekos Brasil (2012), em um primeiro momento, as cavernas estão 

entre as principais formas do relevo cárstico que justificam a proposição de uma área de 

preservação, contudo, diversos estudos em âmbito mundial (e.g.: WATSON et al., 1997; 

WILLIAMS, 2008) e nacional (e.g.: TRAJANO; BICHUETTE, 2010; LOBO et al., 2012) 

têm apontado para a necessidade de se compreender as cavernas como parte de um complexo 

sistema.  

Pereira (2005) considera que as bacias hidrográficas são uma referência importante 

para a definição dos Geossistemas, em suas diferentes escalas. Contudo, diferente de outros 

sistemas naturais, no sistema cárstico nem sempre esta unidade de planejamento corresponde 
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ao domínio total de captação hidrológica (FORD; WILLIAMS, 2007; EKOS BRASIL, 2012), 

visto que as mesmas são delimitadas em superfície pelos divisores de água e, neste tipo de 

sistema, a solubilidade das rochas carbonáticas favorece o desenvolvimento de uma extensa 

rede de condutos subterrâneos, possibilitando a captação de água de bacias adjacentes (EKOS 

BRASIL, 2012). 

Diante do exposto e da importância ambiental da região estudada, que apresenta 

características para o enquadramento em uma unidade de conservação, a presente dissertação 

tem como objetivo geral a descrição do carste da Região do Córrego do Cavalo, em uma área 

de 7.767 ha, por meio da identificação e caracterização das feições cársticas mais relevantes 

existentes na bacia hidrográfica do córrego do Barreado. 

Como resultado, tem-se o mapa exploratório dos fenômenos cársticos mais relevantes 

da região, utilizando-se de metodologia específica. Este mapa irá evidenciar a geomorfologia 

condicionada pela litologia, a drenagem, com a indicação do fluxo superficial e subterrâneo 

(inferido quando possível), além da localização das cavernas e demais feições cársticas, 

fornecendo subsídios para o planejamento e o manejo do uso do solo nesta região.  

Além disso, deseja-se identificar as possibilidades de utilização da área para a prática 

de um turismo científico por meio da identificação de Locais de Interesse Geomorfológico 

(LIGeom), objetivando a disseminação do conhecimento do carste a professores, alunos e 

visitantes. Para o melhor aproveitamento de cada ponto de interesse, a elaboração de painéis 

interpretativos e a definição trilhas específicas seriam as melhores formas de valorização 

deste patrimônio (EVANGELISTA PINTO, 2013).  

Portanto, tem-se como objetivos específicos deste trabalho: 

  
• Delimitar a zona de contribuição hidrológica do córrego do Barreado, principal 

drenagem que condiciona o carste desenvolvido na Região Cárstica do Córrego do 
Cavalo; 

 
• Espacializar as feições cársticas relevantes da Região Cárstica do Córrego do 

Cavalo no mapa exploratório de fenômenos cársticos; 
 

• Identificar os Locais de Interesse Geomorfológico (LIGeom);  
 
• Fornecer subsídios para a compreensão da paisagem cárstica local na busca para 

sua melhor gestão.  
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Localização da Área de Estudo 

 

A Região Cárstica do Córrego do Cavalo abrange os municípios de Doresópolis, 

Pains, Pimenta e Piumhi (Figura 3), MG. Estes municípios encontram-se na mesorregião 

denominada Oeste de Minas (IBGE, 2012), na região conhecida como Distrito Arcos-Pains 

(Figura 4) e que também pode ser chamada de Unidade Espeleológica Arcos-Pains, de acordo 

com as diretrizes da Instrução Normativa MMA n° 02/2009 (BRASIL, 2009). 

A área de estudos está inserida no domínio de rochas carbonáticas do Grupo Bambuí, 

nas proximidades do distrito denominado Vila Costina e da localidade denominada Córrego 

do Cavalo. Além disso, localiza-se na macrobacia hidrográfica do rio São Francisco, na região 

de cabeceira. 

O acesso ocorre em direção ao município de Pains, a partir de Belo Horizonte, pela 

rodovia BR-381 (Fernão Dias), no sentido do estado de São Paulo. Nesta rodovia, deve-se 

percorrer cerca de 25 km até o trevo para a cidade de Betim, e, neste local, vira-se na rodovia 

BR-262 seguindo um percurso de aproximadamente 17 km até o trevo para o município de 

Juatuba. A seguir, ruma-se para a rodovia estadual MG-050, em direção ao município de 

Formiga. Segue-se na MG-050 por aproximadamente 67 km até o trevo desta com a MG-354, 

onde se curva à direita passando para a rodovia em referência. Percorre-se cerca de 10 km até 

o trevo desta com a MG-439 onde vira-se à esquerda nesta última seguindo por 

aproximadamente 12 km até à sede do município. 

O acesso à Região Cárstica do Córrego do Cavalo é feito por estradas locais. A partir 

do município de Pains segue-se por estrada asfaltada em direção à localidade denominada 

Mina. Após o trevo para Mina converge-se à direita no primeiro acesso, em estrada não 

pavimentada, com placa indicando a localidade de Vila Costina. Nesta via segue-se por 

aproximadamente 10 km até a Vila Costina e, deste ponto, percorre-se 6 km em via não 

pavimentada até o vilarejo denominado Córrego do Cavalo. A área de estudo está nas 

proximidades deste vilarejo. 

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

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

Minas Gerais. 
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Figura 3 – Mapa de localização da área de estudo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 4 - Mapa de localização da mesorregião Oeste de Minas. 

Fonte: Produzido pela autora. 
 
 

Materiais, Métodos e Técnicas 

 

A primeira etapa deste estudo consistiu na delimitação da Unidade Espeleológica 

Arcos-Pains e suas respectivas Unidades Geomorfológicas de acordo com as diretrizes da 

Instrução Normativa MMA n° 02/2009 (BRASIL, 2009). 

Para a delimitação da Unidade Espeleológica Arcos-Pains seguiu-se três etapas 

principais: 1) utilização do shape da distribuição das províncias espeleológicas do Brasil, 

proposto por CECAV (2011); 2) espacialização das cavidades naturais subterrâneas 

conhecidas até o presente momento nestas regiões e 3) demarcação da unidade 

geomorfológica a partir do critério litológico-fisiográfico e por sua continuidade espacial. 

Para isso foram utilizados os mapas geológico, hispométrico e de hidrografia, bem como 

imagens do projeto Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Como critério 

litológico/fisiográfico utilizou-se as rochas do Grupo Bambuí, Formação Sete Lagoas, e como 

critério de descontinuidade, a presença de planície de inundação (OLIVEIRA et al., 2011). 

As Unidades Geomorfológicas desta Unidade Espeleológica foram caracterizadas por 

Pizarro (1998) como sendo divididas em quatro blocos: 1) Bloco São Miguel, 2) Bloco 
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Intermediário, 3) Bloco Ribeirão dos Patos e 4) Bloco São Francisco. De acordo com o autor, 

os critérios utilizados para a definição de cada bloco foram as suas particularidades geológicas 

e geomorfológicas ao longo da Unidade Espeleológica e seus limites devem ser identificados 

pelos principais rios que a cortam. Nesta oportunidade o autor não delimitou as áreas dos 

blocos. 

Em 2013, Martins propôs adaptações nos limites indicados por Pizarro (1998) 

incluindo a compartimentação topográfica da área e a modificação da nomenclatura das 

unidades. Neste trabalho utilizaremos a nomenclatura proposta por Martins (2013) por ser a 

mais atualizada. 

A delimitação da bacia hidrográfica do córrego do Barreado foi realizada a partir do 

modelo digital de elevação (MDE), com resolução espacial de 90 m, proveniente dos dados 

do SRTM, obtido do banco de dados da Embrapa (MIRANDA et al., 2005). O limite da bacia 

foi traçado a partir do ponto exutório (aqui considerado a confluência do córrego do Barreado 

com o ribeirão dos Patos) de forma que toda a área drenada a montante deste ponto pudesse 

definir a bacia hidrográfica em questão (ARRAES, 2008). 

Ao delimitar a área ocupada pela bacia hidrográfica do córrego do Barreado, notou-se 

que a mesma localiza-se em uma região de contato litológico, onde 51,76% (4.020 ha) da área 

da bacia está sobre rochas carbonáticas da Formação Sete Lagoas; 47,65% (3.701 ha) sobre 

rochas pelíticas da Formação Samburá e 0,59% (45,79 ha) sobre rochas quartizíticas da Serra 

de Piumhi. 

Uma das principais características do relevo cárstico é o desenvolvimento de um 

complexo sistema hídrico subterrâneo a partir da recarga e descarga da drenagem superficial. 

Assim, o fluxo de água subterrâneo neste sistema pode ultrapassar os divisores topográficos 

(Figura 5) e seus limites podem ser estabelecidos pela da delimitação da bacia hidrogeológica 

(GENEREUX et al., 1993; TIEDEMAN et al., 1998; apud ARRAES, 2008). De acordo com a 

autora, o limite entre as zonas de recarga e descarga de um aquífero constitui a bacia 

hidrogeológica ou subterrânea. 
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Figura 5 – Fluxo hídrico subterrâneo em relevo cárstico ultrapassando o divisor topográfico. 

Fonte: Modificado de Arraes e Campos (2007, p. 10). 
 

Para solucionar os problemas de assimetria entre bacias hidrográficas e 

hidrogeológicas, Arraes (2008) propõe a aplicação de métodos diretos e indiretos de 

investigação, sendo que os métodos diretos correspondem aos estudos potenciométricos, 

ensaios com a utilização de traçadores e análises de geoquímica isotópica; enquanto que os 

métodos indiretos compreendem estudos geofísicos, geoprocessamento, estudos de hidrologia 

superficial e hidroquímica. A maneira ideal da utilização destes métodos é associá-los entre si, 

considerando as características da área de estudo (ARRAES, 2008). 

Devido à escassez de recursos financeiros que pudessem ser utilizados para o 

levantamento de dados e aos insuficientes dados espeleológicos publicados na região 

estudada, não foi possível a utilização de nenhum dos métodos sugeridos acima para a 

delimitação da bacia hidrogeológica do córrego do Barreado. Desta forma, a delimitação da 

área de estudo considerou a área ocupada pela bacia hidrográfica do córrego do Barreado, e 

suas compartimentações geológica e geomorfológica. 

A metodologia utilizada para o mapeamento geomorfólogico exploratório das feições 

cársticas na área de estudo segue as linhas gerais adotadas pela Comissão de Fenômenos 

Cársticos do Comitê Nacional de Geografia da França (NICOD, 1965), adaptada por Kohler 

(1989) e Travassos (2007; 2010) ao cenário intertropical, tendo sido continuada nos trabalhos 

de Guimarães (2012) e Martins (2013).  

Aqui vale destacar que Travassos (2013a) sugere adaptações para a representação das 

feições cársticas identificadas nos estudos. Como exemplo podemos citar que é comum 

observar no carste tropical a presença de dolinas com formas circulares tradicionais ou 
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aquelas alongadas, oriundas do processo natural de dissolução da rocha subjacente. Na 

simbologia proposta pela Comissão de Fenômenos Cársticos do Comitê Nacional de 

Geografia da França (NICOD, 1965), amplamente utilizada para se mapear os fenômenos 

cársticos, a representação gráfica destas depressões é feita por um contorno na cor vermelha. 

Contudo, não há representação diferenciada quando as mesmas encontram-se alagadas. Dessa 

forma, no mapa deste trabalho, as depressões fechadas, como as dolinas e as uvalas, 

apresentam contorno em cor vermelha e fundo azul quando preenchidas de água. 

Sabe-se da existência de simbologia específica para a representação de cavidades 

naturais subterrâneas, sumidouros e surgências, entretanto, devido à escala de mapeamento e à 

quantidade de algumas feições, como as cavernas, optou-se por usar símbolos mais simples 

como pontos ou outras figuras geométricas para representá-los, conforme apontado por 

Travassos (2013a). 

O trabalho foi embasado na carta topográfica de Piumhi (IBGE, 1970; escala 

1:50.000), na carta geológica da Folha Piumhi do CPRM (2007) em escala 1:100.000, para 

posterior digitalização, e na carta geomorfológica elaborada por Martins (2013) para a Folha 

Piumhi, também na escala de 1:100.000. Foi elaborado, ainda, um mosaico de imagens de 

satélite obtidas a partir do programa Google Earth, por apresentarem ótima qualidade para a 

região de estudo. 

Os mapas apresentados nesta dissertação foram elaborados com as bases digitais 

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

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

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

de dados disponibilizados pela empresa ICAL. Todas as bases encontravam-se em formado 

shape (*.shp) e foram processadas no software Arc Gis 10.0 do Laboratório de Estudos 

Ambientais, do Programa de Pós-Graduação em Geografia da PUC Minas. 

Foram realizados 30 trabalhos de campo na área estudada, desde o ano de 2012, em 

estação seca e chuvosa. Os trabalhos tiveram duração aproximada de 8 horas cada e tiveram o 

objetivo de comprovar as informações levantadas através da interpretação das cartas, fotos 

aéreas e imagens de satélite. Deve-se ressaltar que não está sendo contabilizado o esforço de 

campo aplicado pela empresa SPELAYON, que iniciou os levantamentos na fazenda Córrego 

do Cavalo em 2010, contratada pelo empreendimento ICAL para fazer o estudo de Análise de 

Relevância nas cavidades existentes nos limites desta propriedade. Isto se deve ao fato de a 

SPELAYON ter disponibilizado todos os dados, ainda não publicados, com a autorização da 

ICAL (Anexo A). 
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O levantamento de campo buscou a confirmação dos dados secundários obtidos com a 

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

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

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

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

planilhas de campo e cadernetas específicas. Na maioria das fotos de detalhe utilizou-se como 

escala um martelo geológico medindo cerca de 30 cm. 

Os caminhamentos foram realizados principalmente a pé, de maneira intensiva em 

região de grande potencial cárstico e extensiva nas demais regiões. Nessa atividade foram 

percorridas as drenagens, afloramentos, depressões, cavidades naturais subterrâneas e demais 

feições cársticas identificadas dentro da área delimitada para esta dissertação. Deve-se 

ressaltar que não foi possível identificar e caracterizar todas as cavidades naturais 

subterrâneas existentes dentro da área de estudo com o mesmo nível de detalhe pelos mesmos 

motivos que impediram a delimitação da bacia hidrogeológica neste estudo e, ainda, devido 

ao grande número de ocorrências. 

Diante da grande pressão ambiental sofrida pela Unidade Espeleológica Arcos-Pains, 

da carência de unidades de conservação na região e do grande Patrimônio Natural identificado 

na área de estudo, a proposição de Locais de Interesse Geomorfológico (LIGeom) torna-se de 

grande importância para a preservação da área, sendo estratégica para o estabelecimento de 

uma unidade de conservação.  

Os Locais de Interesse Geomorfológico (LIGeom) foram identificados e cadastrados 

utilizando-se fichas de campo específicas, de acordo com a metodologia adaptada de Brilha 

(2005) e Pereira (2007). Tal metodologia mostrou-se eficiente para o carste, tendo sido 

utilizada por Forte (2008), Travassos (2010) e Evangelista Pinto (2013). A escolha dos 

geomorfossítios baseou-se em critérios como: elementos de interesse geológico e 

geomorfológico, estado de conservação e aspectos culturais (SANTOS; MARIANO; 

NASCIMENTO, 2013). 

O resultado desta avaliação foi a escolha de 5 LIGeom e a proposição de 3 trilhas 

educativas. Como LIGeom foram escolhidos: 1) a Gruta dos Óculos, devido à grande  dolina 

de abatimento que forma a entrada da caverna; 2) a Caverna Poço dos Pescadores, onde pode 

ser observado um lago na entrada da cavidade e um sumidouro no interior da mesma; 3) a 

Loca da Mureta e seu entorno, onde podemos observar uma das inúmeras surgências do 

córrego do Barreado; 4) a Gruta do Zezinho Beraldo que, apesar de não localizar-se dentro da 

área delimitada para este estudo, representa a caverna de maior relevância da região e é 
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bastante conhecida pelos moradores locais; e 5) a Lagoa dos Martins, que constitui um 

conjunto de lagoas cársticas onde o córrego do Barreado possivelmente nasce. Como trilhas 

educativas sugerimos: 1) a trilha Localidade Córrego do Cavalo – Gruta dos Óculos; 2) a 

trilha Localidade Córrego do Cavalo – Gruta Poço dos Pescadores, e; 3) a trilha Localidade 

Córrego do Cavalo – Gruta do Zezinho Beraldo – Lagoa dos Martins. 

Cada um dos Locais de Interesse Geomorfológico (LIGeom) identificados e cada uma 

das trilhas sugeridas serão descritos em capítulo específico. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A geomorfologia é a ciência associada à geografia que se preocupa com a 

compreensão dos diferentes tipos de relevo, abrangendo os fatores que contribuem para o seu 

modelamento e a história do seu desenvolvimento (KOHLER, 1992). Esta linha de pesquisa 

integra-se tanto na geografia física como na humana, devido ao caráter integrador entre os 

elementos da natureza e da sociedade.  

Atualmente, é notória a influência exercida pelas ações antrópicas no modelado da 

paisagem, pois as formas de relevo criadas artificialmente têm influências variadas sobre o 

meio ambiente (e.g.: alterações no meso e microclima, biota, etc.) e sobre os processos 

naturais (SZABÓ, 2010). 

Para Kohler (1989), os processos que influenciam na gênese de um relevo podem ser 

endógenos ou exógenos. De acordo com este autor, os processos endógenos são aqueles que 

ocorrem no interior da crosta terrestre, como os movimentos tectônicos e os vulcanismos, já 

os processos exógenos são aqueles que ocorrem na superfície terrestre, como a temperatura, o 

clima ou a ação dos ventos. Assim, no carste, esta interação torna-se bem visível. 

O carste é um tipo de relevo onde o intemperismo químico, que causa a dissolução da 

rocha encaixante, determina a elaboração da paisagem (HARDT; FERREIRA PINTO, 2009). 

Para Meneses (2003) tal paisagem apresenta uma morfologia específica condicionada, 

principalmente, pela ação das águas superficiais (meteóricas) e subterrâneas (vadosas e 

freáticas). Este processo atua como o agente de gênese e evolução de suas feições específicas 

como dolinas, feições residuais, vales cegos, surgências e sumidouros, entre outras (FORD; 

WILLIAMS, 1989; 2007; PILÓ, 2000). 

Os primeiros estudos sobre o carste foram realizados no fim do século XIX, por 

Albrecht Penck e seus discípulos, Cvijić e Grund (KOHLER, 1992). A origem desta palavra 

tem relação com uma região específica denominada Planalto de Kras, localizada na Eslovênia. 

Este planalto faz divisa com a Itália, onde é chamado de "carso". Em alemão e na literatura 

internacional a paisagem é conhecida como “karst” (KRANJC, 2001). 

Para aqueles que se dedicam ao estudo do carste, a evolução do relevo depende, 

principalmente, do tempo em que os processos necessários para a sua formação atuaram sobre 

a rocha, considerando as características geográficas e geológicas de cada região (BOSÁK, 

2003). Tais processos podem ser caracterizados pela presença de uma rocha altamente 

solúvel, densa (maciça e cristalina), porém com alto grau de diaclasamento (juntas e fraturas), 

associada à presença de drenagens com vales profundos e entrincheirados. Além disso, deve-
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se destacar a importância da existência de condições climáticas e cobertura vegetal favoráveis 

(KARMANN; SÁNCHEZ, 1979). 

O processo de carstificação inicia-se a partir da infiltração da água, rica em CO2, 

através das fraturas das rochas solúveis. Assim, quanto maior a concentração de CO2, maior 

será sua capacidade de dissolução que também sofre influência da temperatura e da 

quantidade de água. 

De acordo com Dreybrodt e Gabrovšek (2003), a intensidade desta infiltração, a acidez 

da água e a composição química da rocha encaixante vão determinar a taxa de alargamento 

das fraturas e a conformação do carste. A taxa de infiltração é mensurada a partir da 

permeabilidade secundária da rocha (fraturas e planos de estratificação), da topografia e do 

clima da região. A acidez da água é medida através de seus parâmetros geoquímicos (pH, 

temperatura, pressão, etc.), pela cobertura vegetal e características do solo. Desta forma, 

qualquer alteração na origem destes processos pode exercer influência significativa na 

evolução deste tipo de relevo (Figura 6). 

 

 
Figura 6 – Aspectos gerais do sistema cárstico. 

Fonte: FORD; WILLIAMS, 1989, p. 3. 
 

A corrosão das rochas solúveis em superfície favorece o desenvolvimento de caneluras 

de várias dimensões na rocha, conferindo ao relevo um aspecto ruiniforme, ao lado das 

planícies e dolinas de dissolução (KOHLER, 1992). Já em profundidade, as águas meteóricas, 

que penetram pelas diáclases e fendas, acumulam-se na região vadosa alargando as fendas, 
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produzindo um labirinto de canais e condutos subterrâneos. Estes condutos, por sua vez, 

podem desabar originando, na superfície, depressões fechadas, formadas tanto pela dissolução 

quanto por abatimentos, de diferentes dimensões e formas. 

Estabelecer a extensão de um sistema cárstico é uma tarefa bastante complexa, visto 

que a característica principal deste tipo de relevo é a presença de uma drenagem tipicamente 

subterrânea. Justamente por isso, uma das principais características do sistema cárstico é a 

rápida transmissão da água subterrânea pelos vazios da rocha encaixante (poros, fraturas, 

condutos), fato que torna este sistema ainda mais susceptível à poluição advinda da 

intervenção antrópica (CASTRO, 2008). 

O processo de evolução do relevo cárstico resulta na gênese de um sistema 

compreendido, em linhas gerais, pelo ambiente externo (exocarste), marcado por formas 

superficiais geradas primordialmente pelo ataque químico de águas meteóricas, e pelo 

ambiente subterrâneo (endocarste), representado pelas cavernas, geradas pela dissolução por 

águas subterrâneas de origem diversa (Figura 7). Um terceiro ambiente, o epicarste, também é 

identificado e diz respeito à zona logo abaixo da superfície que engloba o contato entre o solo 

(quando existente) e a rocha calcária (PILÓ; AULER, 2011). 

 

 
Figura 7 – Esquema da gênese do relevo cárstico. 

Fonte: GEOESCAPE NANAIMO, 2014. 
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Deve-se ressaltar, ainda, que os sistemas cársticos diferem entre si quanto à dinâmica e 

evolução. Desta forma, segundo Meneses (2003), é arriscado estabelecer padrões de 

modelamento deste tipo de relevo mesmo dentro de uma mesma região morfoclimática, visto 

que as características do ambiente irão influenciar as tipologias que serão desenvolvidas. 

Ressalta-se que os processos necessários para a gênese do relevo cárstico estão 

associados à existência de uma rocha encaixante altamente solúvel. Entretanto, rochas com 

baixa solubilidade também podem desenvolver feições características deste tipo de relevo. 

Como exemplos destas rochas podemos citar as siliciclásticas (quartzitos, conglomerados e 

arenitos), os granitóides e as ferríferas (cangas, minério de ferro, itabiritos, hematitas 

compactas e lateritas). Além destas, outras rochas também podem apresentar processos e 

evolução morfológica semelhantes à das rochas carbonáticas (GUARESCHI; NUMMER, 

2013).  

Dentre as feições cársticas em rochas não carbonáticas, os tipos mais comumente 

encontrados são as depressões fechadas (dolinas), torres (feições residuais), diversos tipos de 

lapiás (karren) e cavidades naturais subterrâneas (GUARESCHI; NUMMER, 2013; 

ANDREICHUK et al., 2009). Todavia, nem todo relevo desenvolvido em rochas não 

carbonáticas que apresenta feições semelhantes às observadas em um relevo cárstico pode ser 

considerado carste. Para que esta classificação seja possível é essencial que o intemperismo 

químico na rocha encaixante condicione o desenvolvimento da morfologia (mesmo que não 

seja o processo preponderante) e dos condutos, favorecendo a organização de uma rede de 

drenagem que seja, pelo menos parcialmente, subterrânea (HARDT; FERREIRA PINTO, 

2009). 

Assim, podemos classificar o conjunto de feições cársticas desenvolvidas em rochas 

pouco solúveis em carste não-tradicional (ANDREICHUK et al., 2009). De acordo com o 

autor, as razões por que esses tipos de relevo são considerados não tradicionais incluem sua 

raridade comparativa, distribuição limitada e ao fato de que, geralmente, não são 

suficientemente estudados. Seguindo esta linha de raciocínio, o relevo desenvolvido em 

rochas tipicamente carstificáveis será classificado como carste tradicional. 

Diante do exposto, assumiremos nesta dissertação que a região de estudos é 

classificada como sendo um carste tradicional, apesar de sofrer influência de relevos 

desenvolvidos em outros tipos de litologias por se encontrar em uma zona de contato 

litológico. Esta associação será melhor descrita em capítulo específico. 
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1.1 Compartimentação do Carste 

 

A geomorfologia e a hidrologia cársticas introduzem o processo de corrosão química 

através da água superficial (meteórica) e subterrânea (vadosa e freática), como parâmetro de 

gênese e evolução do relevo cárstico, condicionando o aparecimento de formas típicas e 

únicas sobre rochas solúveis (KOHLER, 1992). 

De acordo com esta teoria, a água retém o gás carbônico que reage em contato com o 

calcário, formando o bicabornato de cálcio (solúvel), na reação clássica: CaCO3 + CO2 + H2O 

= Ca(HCO3)2. Ao lado do teor de carbonato de cálcio da rocha e de sua estrutura, o volume de 

água e o clima são os principais fatores de gênese dos relevos cársticos. 

Além dos processos químicos de corrosão descritos acima, ocorrem, ainda, os 

processos físicos, caracterizados pelo abatimento de vazios subterrâneos e pelo desabamento 

de blocos. 

O relevo cárstico evolui em função do fluxo e da agressividade das águas do exo e do 

endocarste. Assim, sua evolução relaciona-se aos processos exógenos e aos processos 

endógenos inscritos num quadro de condições específicas, tanto no espaço como no tempo. 

Quanto mais espesso e deformado for o pacote de rochas calcárias, mais bem elaborado ou 

diversificado será seu relevo, e mais complexo sua dinâmica. 

A evolução normal do carste no tempo é de dissolução total e absoluta. Trata-se de um 

processo dinâmico enquanto houver água, conferindo ao seu relevo uma fragilidade ímpar 

somente comparável às regiões de instabilidade tectônica. 

  

1.1.1 Exocarste 

 

De acordo com Ford e Williams (2007), ao conjunto das formas superficiais do relevo 

cárstico dá-se o nome de exocarste. As principais feições características do exocarste são os 

lapiás (karren), as dolinas, uvalas, poljes, sumidouros, ressurgências, feições fluviocársticas e 

formas residuais, que serão descritas a seguir.  

Vale destacar que, de acordo com o proposto por Sauro (2008) citado por Travassos 

(2012), nesta dissertação, buscou-se uma espécie de hierarquização do tamanho das feições 

exocársticas, em função da escala de análise. Consideramos, portanto, a seguinte 

classificação: nanoformas (> 1 mm), microformas (entre 1 mm e 1 cm), pequenas formas 

(entre 1 cm e 1 m), mesoformas (entre 1 m e 100 m) e macroformas (maior que 100 m, 

podendo alcançar a extensão de km). 
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•••• Lapiás (karren): Para Ford e Williams (2007), tais feições são caneluras de tamanhos 

variando entre nanoformas e microformas, entalhados na superfície das rochas solúveis, 

podendo formar extensos campos de lapiás (karrenfield). Alguns autores descreveram estas 

feições em rochas com solubilidade incipiente como os arenitos, os quartzitos e até mesmo em 

certos granitos. Estas feições são pouco abundantes, se comparadas com o carste como um 

todo, contudo são as que melhor evidenciam a existência de processos de dissolução ativos 

em superfície (RODRIGUES et al., 2007, p. 105). Além disso, estas feições tem grande 

importância hidrológica, pois parte da recarga do carste ocorre através delas (WHITE; 

CULVER, 2012).  

Existem vários tipos de lapiás (karren), que são classificados de acordo com a sua 

morfologia e as características do meio onde se desenvolveram. O principal agente erosivo 

dos lapiás (karren) é a água meteórica, contudo a atividade biológica de organismos vivos 

também pode desencadear o processo de formação destas feições (WHITE; CULVER, 2012). 

De acordo com Rodrigues (2012), os tipos de lapiás (karren) podem ser reunidos em 

três grupos de acordo com sua gênese, a saber: 1) aqueles oriundos do escoamento superficial, 

2) os que são formados da combinação de escoamento de água com as influências tectônicas e 

3) os de origem bioquímica. A autora afirma, ainda, que os principais lapiás (karren) 

provenientes do escoamento superficial são os lapiás em sulcos ou ranhuras (rinnenkarren), 

os lapiás meandriformes (meanderkarren), os lapiás em caneluras (rillenkarren), os lapiás em 

sulcos suavizados (hohlkarren) e os lapiás em sulcos arredondados (rundkarren). As Figura 8 

e Figura 9 apresentam exemplos de rinnenkarren que ocorrem em regiões cársticas do Brasil. 

No carste da Unidade Espeleológica Arcos-Pains ocorrem com maior frequência os 

rinnenkarren e os rillenkarren. 
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Figura 8 - Formação de lapiás de escoamento superficial em forma de caneluras (rillenkarren) no carste de 

Monjolos (MG). Foto: Luiz Eduardo Panisset Travassos, 2010. 
 

 
Figura 9 - Formação de caneluras no granito, semelhantes às encontradas em rochas carbonáticas, em 

Rurópolis (PA). Foto: Luiz Eduardo Panisset Travasssos, 2012. 
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•••• Dolinas e Uvalas: As dolinas são as feições mais típicas e representativas da paisagem 

cárstica (KOHLER, 1992; SAURO, 2003; FORD; WILLIAMS, 2007). São depressões de 

forma geométrica circular ou oval que se formam na superfície do relevo cárstico e possuem 

frequentemente largura maior que a profundidade (KOHLER, 1992). Apresentam-se com ou 

sem água e são classificadas basicamente como de abatimento ou dissolução. A maioria dos 

exemplos identificados podem ser classificados como pequenas formas, mas sua extensão 

pode chegar a mesoformas. 

As dolinas de abatimento são formadas por processos físicos de controle estrutural 

incidentes na área de contato entre o solo e a rocha remanescente do colapso do teto e das 

paredes de cavernas (ŠUŠTERŠIC, 2000), podendo ser simétricas ou assimétricas. Já as 

dolinas de dissolução são originadas da dissolução das rochas calcárias e, em geral, 

apresentam formas cônicas (KOHLER, 1992). Existem vários outros tipos de dolinas, mas 

optou-se por destacar apenas os dois tipos mais didáticos (Figura 10 e Figura 11). 

 

 
Figura 10 - Esquema de formação das dolinas. 1) Dolinas de dissolução; 2) Dolinas de Abatimento. 

Fonte: Modificado de Ford; Williams, 2007, p. 341. 

 
Sobre as uvalas (Figura 12), Lladó (1970) afirma que são depressões de morfologia 

irregular resultantes da evolução e coalescência de duas ou mais dolinas, quando estas últimas 

desenvolvem superficialmente mais rápido que em profundidade. Contudo, Ćalić (2009) 

afirma que esta é uma classificação errônea porque não leva em consideração a gênese desta 

feição, que pode receber influência significativa dos processos tectônicos.  

Assim, de acordo com Ćalić (2009), uvalas são grandes depressões cársticas de 

morfologia alongada ou irregular, situadas acima do lençol freático e tem sua gênese 

fortemente orientada por processos tectônicos. Travassos (2012) destaca que tais uvalas foram 

estudadas na região do carste clássico esloveno, bem como no carste dinárico, regiões 

geologicamente movimentadas. 
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Figura 11 - Formação de dolina de dissolução em 

Aggtelleki, Hungria. Foto: Mariana Barbosa Timo, 
2013 

 
Figura 12 – Vista aérea de uma uvala localizada na 

região de Confins, MG. Foto: Luiz Eduardo Panisset 
Travassos, 2014 

 

 

•••• Poljes: De acordo com Lladó (1970), são as formas de absorção do carste de maior 

extensão superficial. Para White e Culver (2012), os poljes são feições poligenéticas de 

grandes extensões (macroformas) resultantes da combinação de diferentes processos, 

inclusive os não cársticos (Figura 13). A principal peculiaridade desta feição é a ausência de 

um lago permanente dentro da bacia e que pode se formar na época de chuvas intensas e 

desaparecer em épocas secas (Figura 14).  

O polje sofre influência da oscilação do lençol freático e pode ser alimentado tanto 

pelo escoamento superficial, quanto pelas águas de circulação subterrânea. Entretanto, sua 

drenagem é feita exclusivamente através do sistema cárstico subterrâneo (WHITE; CULVER, 

2012). 

Para Ćalić (2009), os principais processos que favorecem a gênese dos poljes são: 1) a 

erosão diferencial (denudação de sedimentos impermeáveis), 2) a corrosão lateral, devido à 

presença de sedimentos impermeáveis e 3) a corrosão do subsolo e/ou corrosão sub-aluvial 

(dependendo do tipo de depósitos inferiores). 
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Figura 13 – Tipos básicos de poljes. 

Fonte: FORD; WILLIAMS, 2007, p. 364. 
 

 
Figura 14 - Polje de Cerknica, Eslovênia. Foto: Luiz Eduardo Panisset Travassos, 2013. 

 

•••• Sumidouros, surgências e ressurgências: Sumidouros são pontos de infiltração por 

onde as águas do escoamento superficial são capturadas para uma drenagem subterrânea. 

Normalmente os sumidouros funcionam como recarga do aquífero, exercendo papel direto e 

fundamental nas mudanças do nível hídrico. De acordo com Travassos (2010) esta feição 

pode ser observada no interior de depressões fechadas de dimensões variadas ou em regiões 

onde não existam depressões de qualquer tipo (perda difusa).  
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Já as surgências, são orifícios localizados onde a água subterrânea retorna à superfície. 

Tais feições são muito importantes para a ocupação histórica da paisagem pois podem ser 

usadas para suprir as necessidades básicas da população e para facilitar a irrigação de 

plantações (WHITE; CULVER, 2012).  

Destaca-se que tais feições podem ter fluxos perenes ou intermitentes, dependendo da 

quantidade de chuvas na região, ou se fazem parte de um rio perene (Figura 15 e Figura 16). 

Quando o nível do lençol freático é mais baixo que a superfície topográfica, o mesmo 

orifício pode funcionar como surgência e sumidouro nas estações chuvosas, quando o volume 

de água é maior. Neste caso, a classificação correta para a feição é a designação francesa 

estavelle (TRAVASSOS et al., 2012). 

 

 
Figura 15 – Sumidouro do Cuba localizado no 

MNEPL, Cordisburgo (MG). Foto: Mariana Barbosa 
Timo, 2013. 

 
Figura 16 – Surgência perene da Punkevní Caves, 
Moravian Karst, República Tcheca. Foto: Mariana 

Barbosa Timo, 2013. 
 

•••• Feições Fluviocársticas: Em decorrência da intensa influência da drenagem 

subterrânea no relevo cárstico, os vales não são contínuos como em outros relevos e podem 

ser interrompidos por surgências e sumidouros (KOHLER, 1992). Neste contexto incluem-se 

os vales cegos, caracterizados pela interrupção abrupta da drenagem superficial devido à 

presença de um sumidouro. Após seu percurso subterrâneo, essa drenagem pode ressurgir na 

base de escarpamentos e novamente drenar superficialmente, configurando um vale com 

características fluviais, os quais são denominados de vales recuados. Vales secos também são 

comuns no fluviocarste, configurando antigos vales fluviais cuja drenagem foi capturada para 

o meio subterrâneo devido ao rebaixamento dos aquíferos. Vales com paredões abruptos na 

forma de cânions podem ser observados em diversas paisagens cársticas (Figura 17). 

Normalmente estão relacionados a processos de abatimento de sistemas subterrâneos (PILÓ, 

2000). 
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Figura 17 - Cânion do Macocha Abyss, Punkevní Caves, Moravian Karst,  

República Tcheca. Foto: Mariana Barbosa Timo, 2013. 
 

•••• Formas Residuais (Torres, banquetas, verrugas e afloramentos): Ao contrário das 

depressões, as banquetas, torres (Figura 18), verrugas e os paredões (Figura 19) são formas 

remanescentes de relevo provenientes da erosão diferencial da rocha (PILÓ, 2000). Ocorrem 

principalmente no carste tropical, onde é comum osbservar banquetas no topo das vertentes, 

verrugas na meia encosta e os paredões ao final do segmento (KOHLER, 1992). 

Travassos (2013b) destaca que o tamanho de tais formas, especialmente as torres, são 

diretamente relacionadas ao tipo de calcário, espessura do “pacote”, bem como a atividade 

tectônica. No carste tropical chinês tem-se um calcário com pouca porosidade e que sofreu um 

expressivo soerguimento e, por isso, apresenta-se singular no mundo (Figura 20). 
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Figura 18 - Torre arenítica 

observada no Parque Estadual 
de Vila Velha, Ponta Grossa 

(PR). Foto: Luiz Eduardo 
Panisset Travassos, 2011. 

 
Figura 19 - Afloramento calcário característico do Moravian Karst, 

República Tcheca. Foto: Mariana Barbosa Timo, 2013 
 
 

 

 
Figura 20 – Exemplo de uma torre cárstica na cidade de Guilin, China. A cidade se desenvolve meio a um 

carste em torres, do tipo Fenglin, ou floresta de picos. Na imagem é possível perceber um templo no topo do 
Solitary Beauty Peak, sítio onde se localizava o palácio do príncipe Jingjiang, durante a Dinastia Ming (1368-

1644). Foto: Luiz Eduardo Panisset Travassos, 2013. 
 

1.1.2 Epicarste 

A zona epicárstica pode ser definida sob várias perspectivas, contudo a definição mais 

comumente utilizada leva em consideração a sua origem, as diferenças estruturais, a função 

hidrológica e a morfogênese (KLIMCHOUCK, 2004). 

Este compartimento é a região subcutânea compreendida pelo espaço entre o topo do 

afloramento e a cobertura de solo (quando existente). Klimchouck (2004) sugere que esta é 

uma importante zona de recarga para o sistema cárstico, pois concentra a infiltração difusa das 

águas pluviais.  

Neste sentido, as feições estruturais são vitais para a delimitação desta zona e a 
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dinâmica de sua permeabilidade tem a função de facilitar a convergência da infiltração da 

água para as fissuras que farão a drenagem. 

Para Ford e Williams (2007) o epicarste desenvolve-se aproximadamente entre 3 e 10 

metros de profundidade. Entretanto, algumas vezes a presença de solo é pequena ou 

inexistente e estas variações podem influenciar a apresentação de suas características. Além 

disso, de acordo com os mesmos autores, se a rocha for especialmente maciça e apresentar 

baixa densidade de fissuras estruturais, a profundidade pode chegar a 30 metros. 

O maior dispêndio de energia proveniente da reação química resultante dos processos 

de dissolução ocorre próximo à superfície devido à pouca distância do solo, que é a maior 

fonte de CO2. À medida em que a profundidade vai aumentando, o ataque corrosivo diminui. 

Assim, observa-se que a taxa de alargamento de fissuras através das quais passa a água de 

percolação também é proporcional à profundidade do epicarste (FORD; WILLIAMS, 2007). 

Em suma podemos dizer que o epicarste (Figura 21 e Figura 22) é a zona mais 

superficial do carste, onde a atuação do clima, do solo, da vegetação e do fraturamento da 

rocha favorecerá o alargamento das fissuras e dará início ao processo de carstificação do 

sistema.  

Depressões fechadas como as dolinas por exemplo, iniciam-se através das drenagens 

armazenadas nesta zona e os lapiás (karren) também costumam se desenvolver na mesma 

(WHITE; CULVER, 2012). 

 

 
Figura 21 - Evolução do Epicarste. 

Fonte: WHITE; CULVER, 2012, p. 285. 
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Figura 22 - Epicarste observado em estrada na cidade de Predjama, Eslovênia. O círculo preto na foto é a 

tampa da lente da máquina que tem 6 cm de diâmetro. Fotos: Luiz Eduardo Panisset Travassos, 2011 

 

1.1.3 Endocarste  

 

As feições mais significativas do endocarste são as cavernas com seus depósitos 

químicos, clásticos e orgânicos. Segundo Ford e Williams (2007), o principal fator 

condicionante da espeleogênese é a atitude estrutural da rocha (geometrias planares e lineares 

e inter-conexões) e sua relação entre a área de recarga e descarga do aquífero cárstico.  

Para White (1988), as cavernas podem ser caracterizadas pelo seu tamanho e 

morfologia, ou seja, diâmetro dos condutos, projeção horizontal e padrão planimétrico. 

Entretanto, o conceito de caverna aceito atualmente é essencialmente antropocênctrico. 

Conforme parágrafo único do artigo 1º do Decreto Federal nº 6.640/2008: 

  
Entende-se por cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço subterrâneo 
acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente 
conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, incluindo seu 
ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo 
rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por processos 
naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante. 
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Para Jennings (1971), uma dimensão significativa seria aproximadamente 1 cm para 

condutos, onde os menores apresentariam fluxo laminar e os maiores fluxo turbulento (Figura 

23). Assim, a rocha encaixante deve ser pura o suficiente para não produzir resíduos 

insolúveis (em quantidade e de natureza) que possam bloquear passagens incipientes e 

suficientemente dura para não entrar em colapso devido aos processos dissolutivos. Os 

agentes facilitadores do desenvolvimento da porosidade secundária da rocha são as fraturas, o 

acamamento, as juntas de alívio e a clivagem (JENNINGS, 1971). 

Existem vários tipos de morfologia de cavernas (Figura 24). Elas podem ter apenas um 

salão, passagens estreitas, níveis superiores ou inferiores de desenvolvimento, clarabóias e 

chaminés. Além disso, as cavernas podem ser completamente secas, parcialmente ou 

totalmente alagadas.  

De acordo com Palmer (1991), a morfologia de uma caverna é controlada por uma 

hierarquia de influências: 1) a sua localização, extensão e direção de desenvolvimento são 

controlados através da composição química da rocha encaixante e da localização dos pontos 

de recarga e de descarga; 2) o padrão de desenvolvimento dos condutos (e. g.: dendrítico, 

labiríntico, entre outros) que depende do modo de recarga subterrânea e 3) a orientação dos 

condutos é controlada pelas estruturas geológicas e a distribuição do fluxo vadoso e freático, 

bem como pela história geomorfológica.  

Palmer (1991) ainda afirma que o desenvolvimento dos condutos ocorrem em duas 

etapas distintas: um longo período de dissolução lenta e perto da saturação (o que favorece o 

alargamento dos condutos), seguido de rápida dissolução em proporções de saturação 

inferiores (o que favorece o desenvolvimento dos contudos). Assim, o tempo necessário para 

a caverna completar a sua primeira fase de desenvolvimento varia diretamente com a distância 

e temperatura de fluxo, e inversamente com a pressão de CO2 e a localização dos pontos de 

descarga. 

Os depósitos endocársticos (Figura 25 a Figura 30), frequentemente encontrados no 

interior das cavidades, ocupam os espaços abertos pelos processos erosivos e favorecem o 

processo de alargamento dos condutos permitindo, também, a identificação de evidências 

sobre as mudanças ambientais (JENNINGS, 1971). Tais depósitos podem ser divididos em 

autóctones (gerados na própria caverna) e alóctones (de origem externa). Para Piló (2000), 

como depósitos autócnoes, destacam-se os depósitos químicos representados pelos 

espeleotemas, as argilas de descalcificação e os blocos abatidos, originários do desplacamento 

da rocha do teto e paredes da caverna. Já os depósitos alóctones são provenientes do 

transporte de sedimentos pela gravidade para as áreas de recarga dos aquíferos (e.g.: dolinas, 
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sumidouros, alargamento de fraturas, vales cegos, etc.). 

 

 
Figura 23 - Formação do Endocarste. 
Fonte: EXPLORING EARTH, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 24 - Diferentes morfologias dos condutos. 1) Gruta do Calcário I, Pimenta Bueno (RO), 2) Gruta da 

Coluna, Córrego Fundo (MG), 3) Gruta do Janelão, Januária (MG). 
Fotos: Mariana Barbosa Timo, 2009, 2007, 2012. 

 

 

1) 2) 3) 
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Figura 25 - Travertinos com pérolas de caverna 
formadas em seu interior. Gruta do Recanto, Pains 

(MG). Foto: Mariana Barbosa Timo, 2010. 

 

Figura 26 - Cortinas do tipo bacon. Gruta do Baú, 
Córrego Fundo (MG). Foto: Mariana Barbosa 

Timo, 2009. 

Figura 27 - Flores de aragonita, espeleotema raro. 
Gruta do Tamboril, Unaí (MG). Foto: Mariana 

Barbosa Timo, 2009. 

 

Figura 28 - Diversos tipos de espeleotemas no 
interior de caverna. Gruta da Cuíca, Pimenta Bueno 

(RO). Foto: Mariana Barbosa Timo, 2010. 

 

 
Figura 29 – Blocos abatidos, depósitos comuns no 
interior de cavernas. Gruta da Casca Fina, Córrego 
Fundo (MG). Foto: Mariana Barbosa Timo, 2009. 

 
Figura 30 – Bancos de sedimentos formados pela 
atividade hídrica subterrânea. Gruta da Frente de 

Lavra, Pimenta Bueno (RO). Foto: Mariana Barbosa 
Timo, 2009. 
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CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 

2.1 Geologia 

 

A área estudada situa-se no extremo meridional da Bacia Intracratônica do São 

Francisco, parte sudeste do cráton homônimo (Figura 31), na fronteira com a Faixa de 

Dobramentos Brasilha. A principal unidade litoestratigráfica aflorante é o Supergrupo São 

Francisco, subordinadamente ocorrem fragmentos da Formação Santo Hilário e da Sequência 

Serra da Boa Esperança no extremo sul da área, todas de idade neoproterzóica. Além destas 

unidades, ocorrem coberturas sedimentares, de idade fanerozóica (MARTINS NETO; PINTO, 

2011). 

 

 
Figura 31 - Localização do Cráton São Francisco e suas faixas no contexto geotectônico regional, bem como 

posicionamento da região estudada, sudeste da região, indicada pelo círculo vermelho. 
 Fonte: Modificado de Martins Neto e Pinto, 2001. 
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As unidades do Supergrupo São Francisco registraram regimes tectônicos muito 

distintos e conferem à bacia o caráter poli-histórico (DOMINGUEZ, 1993; ALKIMIM; 

MARTINS NETO, 2001). O modelo geológico evolutivo envolve estágios divergentes, bacias 

tipo rifte-margem passiva e estágio convergente relacionado à colagem do Gondwana, 

seguido do desenvolvimento de bacias de retro-arco (backarc) e de ante-país (foreland), como 

pode ser observado na Figura 32. 

 

 
Figura 32 - Coluna Estratigráfica do Grupo Bambuí 

Fonte: ALKMIN; MARTINS NETO, 2001. Nesta Figura acrescenta-se a subdivisão apresentada em Dardene e 
Schobbenhaus, 2000. 

 

A Bacia do São Francisco constitui importante fonte de exploração calcária e de 

ardósias. A unidade de maior expressão areal da bacia é o Supergrupo São Francisco, 

composto pelos Grupos Macaúbas e Bambuí. A área de estudo está inserida na Província 

Espeleológica do Grupo Bambuí, composta por uma sucessão de rochas marinhas 

carbonáticas e pelíticas que, por vezes, passa a conglomerado e arenitos registrando uma 

generalizada transgressão marinha (DARDENE, 1978; CASTRO; DARDENE, 2000; 

DOMINGUEZ, 1993). 
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Para esse setor sudoeste da bacia recomenda-se a utilização do conceito Subgrupo 

Paraopeba (DARDENE; SCHOBBENHAUS, 2000), considerado indiviso (CPRM, 2003). 

Para Muzzi Magalhães et al. (1989), é representado pelas Formações Carrancas, Samburá, 

Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa do Jacaré e Serra da Saudade, que constituem da 

base para o topo, respectivamente, as seguintes litofácies: conglomerática; pelítica (argilitos 

com estratificação plano-paralela); carbonática (calcilutitos, margas e calcarenitos com 

laminações paralelas e cruzadas, calcarenitos dolomíticos pretos, dolarenitos calcíticos e 

calcarenitos estromatolíticos), e psamo-pelítica (argilitos e siltitos). 

Na região em estudo afloram rochas da Formação Samburá, composta por 

conglomerados e pelitos, e Formação Sete Lagoas, composta por dolomitos, calcários e 

pelitos. A unidade clástica é formada por uma associação de arenitos arcoseanos e pelitos 

parcialmente interdigitados e, subordinadamente, paraconglomerados e ortoconglomerados, 

compostos de clastos de quartzo, quartzitos, granitóides, carbonatos e xistos diversos, 

paraderivados e ortoderivados. A unidade carbonática é composta por calcários e dolomitos 

de tonalidade acinzentada a negra, apresentando-se, por vezes, laminada, oolítica, 

calcirrudítica e, mais raramente, estromatolítica. Margas também estão presentes. 

O arcabouço geológico-estrutural da região estudada (Figura 33) foi descrito por 

Alkmim e Martins Neto (2001). De acordo com os autores supracitados, essa bacia apresenta 

três compartimentos estruturais, sendo os mesmos definidos a seguir: 

  
1) A oeste (W), representando a zona externa das faixas Brasília e Rio Preto; 
  
2) A leste (E), englobando as extremidades da Faixa Araçuaí ; 

 
3) Porção central (C), representado pelo Alto de Sete Lagoas, onde as unidades pré-

cambrianas praticamente não foram afetadas. 
 
 

A área estudada encontra-se no Compartimento Oeste (W), na porção mais a sul. Esta 

região sofre importante influência das faixas Brasília e Rio Preto, cuja porção externa está 

representada por um cinturão de dobramentos e cavalgamentos de ante-país. As unidades 

envolvidas constituem rochas do Grupo Bambuí, ora denominado Subgrupo Paraopeba, 

indiviso (Figura 34). 
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Figura 33 - Domínios estruturais da parte sul da Bacia Sanfranciscana. Em vermelho a localização aproximada 

da área de estudo. Fonte: ALKMIM; MARTINS NETO, 2001. 
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Figura 34 - Geologia da área de estudo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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2.2 Compartimentação Geomorfológica 

 

Segundo Martins (2013), o relevo da região onde se localiza a Unidade Espeleológica 

Arcos-Pains pode ser dividido em dois grandes domínios morfoestruturais: o Cráton São 

Francisco e a Faixa de Dobramentos Brasília. De acordo com a autora, o complexo 

morfoestrutural do Cráton São Francisco pode ser divido em três unidades morfoestruturais 

distintas. Estas são classificadas em Depósitos Aluvionares Cenozóicos, Bacia Sedimentar do 

São Francisco e Embasamento. Tal classificação considera a gênese, idade e tipos litológicos 

das unidades. A autora sugere, ainda, que a Faixa de Dobramentos Brasília pode ser 

denominada Sistema de Empurrões de Piumhi (Figura 35). 

Assim, considerando a classificação elaborada por Martins (2013), a área desta 

pesquisa se localiza na unidade morfoestrutural classificada como a Bacia Sedimentar do São 

Francisco. Tal unidade morfoestrutural desenvolveu-se ao longo da drenagem do rio São 

Francisco, inicialmente nos vales dos grandes rios orientados por fraturas, alargando-se 

posteriormente por processos de aplainamento, predominando, portanto, formas aplainadas, 

superfícies onduladas e pedimentos ravinados, exceto nas áreas cársticas que apresentam 

morfologia peculiar (SUPRAM, 2013). 

De acordo com o CETEC (1983), o arranjo espacial das formas de relevo da 

Depressão do Alto São Francisco resulta da conjugação de fatores litológicos e estruturais 

associados a eventos de dissecação, aplainamento, acumulação fluvial e dissolução das 

rochas.  

A Faixa de Dobramentos Brasília relaciona-se com as rochas do Grupo Canastra que 

são constituídas por quartzitos e filitos, possivelmente provenientes do Cráton São Francisco, 

e afloram a oeste de Minas Gerais (BAPTISTA et al. 2010). 

A dissecação do relevo é mais marcante a sudoeste da unidade, onde os litotipos do 

Grupo Bambuí são interceptados pela cadeia dobrada da Serra da Canastra. Em todo o 

restante da região, a ação da drenagem resulta em colinas com vertentes recobertas por 

sedimentos superficiais resultantes da alteração local dos pacotes de rocha (BAPTISTA et al. 

2010). 
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Figura 35 - Geomorfologia da área de estudo. 

Fonte: Produzido pela autora. 
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2.2.1 Unidade Espeleológica Arcos-Pains 

 

A região de Pains foi classificada como sendo um carste descoberto em exumação, 

com modelados de dissolução e que ocupa setores dos municípios de Arcos, Doresópolis e 

Iguatama (FELIX; FREITAS JR., 2000). Tal região cárstica teve sua gênese pela dissolução 

dos calcários localizados na região do Alto Curso do Rio São Francisco (BARBOSA, 1961).  

De acordo com Pizarro (1998), a Unidade Espeleológica Arcos-Pains (no sentido E-

W) pode ser dividida em quatro blocos identificados pelos principais cursos d’água que os 

cortam e suas peculiaridades geológicas e geomorfológicas. Apesar de não apresentar a 

delimitação dos blocos, o autor dividiu os blocos em: 1) Bloco São Miguel, 2) Bloco 

Intermediário, 3) Bloco Ribeirão dos Patos e 4) Bloco São Francisco.  

Em 2013, Martins propôs adaptações nos limites definidos por Pizarro (1998) 

incluindo a compartimentação topográfica da área e a modificação da nomenclatura das 

unidades. Neste trabalho utilizaremos a nomenclatura proposta por Martins (2013), por ser a 

mais atualizada, contudo apresentaremos uma proposta de delimitação da Unidade 

Espeleológica Arcos-Pains ampliada, já que o trabalho realizado por Martins (2013) consistiu 

no mapeamento geomorfológico da Folha Piumhi, que não contempla na totalidade os limites 

desta Unidade Espeleológica (Figura 36). 

 

 
Figura 36 - Identificação do Distrito Geomorfológico Ribeirão dos Patos no contexto da Unidade 

Espeleológica Arcos-Pains.Fonte: Elaborado pela autora. 
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� Planalto Cárstico do Leste São Miguel (Bloco São Miguel) 

 
Corresponde à porção da província onde é possível a visualização de toda a sequência 

estratigráfica das Fácies Carbonáticas de Muzzi Magalhães et al. (1989). Apesar das 

ocorrências de calcário mais contínuas serem predominantes, há porções onde as intercalações 

de rochas pelíticas estão presentes e feições residuais como torres, verrugas e banquetas são 

recorrentes (PIZARRO, 1998). 

Este bloco apresenta os maiores e mais contínuos maciços, marcados por lapiás 

(karren), atingindo alguns quilômetros de extensão e alturas de até 50 m (PIZARRO, 1998). 

No entorno dos maciços, a superfície apresenta declividade moderada representando amplas 

colinas (MARTINS, 2013). São frequentes as feições exocársticas, os sistemas de 

sumidouros-ressurgências, vales cegos, dolinas e uvalas. Além disso, localiza-se nesta 

Unidade Geomorfológica a Lagoa do Retiro, a Uvala de Corumbá (Figura 37) e o Distrito de 

Corumbá.  

As principais estruturas que controlam o endocarste na região são as fraturas 

subverticais e os planos de acamamento horizontais. Este Bloco engloba o maior número de 

cavidades registradas até o momento nesta Unidade Espeleológica. Destacam-se as grutas do 

Éden, Coqueiro I, II e III, Isaías e Paraíso. Vale destacar que nesta Unidade Geomorfológica 

também foram registradas as únicas pinturas rupestres (Figura 38) conhecidas até o momento 

na Unidade Espeleológica Arcos-Pains. 

 

 
Figura 37 - Vista geral da Uvala de Corumbá no período chuvoso com detalhe para os afloramentos ao fundo, 

Arcos (MG). Foto: Mariana Barbosa Timo, 2013. 
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Figura 38 – Pinturas rupestes loalizadas na região da Posse Grande, Arcos (MG).  

Foto: Mariana Barbosa Timo, 2013. 
 

� Planalto Cárstico do Oeste São Miguel (Bloco Intermediário) 

 
Compreende uma faixa norte-sul, a oeste do Planalto Cárstico do Leste São Miguel, 

limitado a leste pela localidade da Mina, a sudoeste pela Vila Costina, a oeste pela Vila 

Capoeirão e a localidade dos Cunhas (PIZARRO, 1998). Geomorfologicamente hospeda 

colinas e cristas suaves, típicas de rochas pelíticas, com afloramentos calcários esparsos e/ou 

maciços. O padrão das drenagens é geralmente dendrítico à sub paralelo, orientado 

principalmente segundo direções E-W e NE-SW, apresentando sistemas de sumidouros-

ressurgências com dolinas alagadas.  

A porção centro-sul desta Unidade Geomorfológica é caracterizada por lentes de 

calcários esparsas, afloramentos métricos e maciços isolados devido à interferência das rochas 

pelíticas (Figura 39). A porção norte é constituída por um conjunto de maciços contínuos 

bastante deformados por processos tectônicos. 
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Figura 39 – Maciços isolados de dimensões métricas com ifluência de rochas pelíticas, Distrito da Mina, Pains 

(MG). Foto: Mariana Barbosa Timo, 2009. 
 

As cavernas são controladas, principalmente, por estruturas como os planos axiais de 

dobras, clivagens de fraturas e planos de falhas. Na porção leste as principais cavernas são a 

gruta da Ressurgência e sumidouro da Loca D’Água. A oeste destacam-se a gruta do Davi e a 

Toca do Capoeirão. A sul destaca-se a gruta do Recanto e a Loca do Teto Alto, próximo ao 

Distrito da Mina. 

 

� Depressão Cárstica do Ribeirão dos Patos (Bloco Ribeirão dos Patos) 

 

Esta Unidade Geomorfológica é caracterizada por apresentar afloramentos calcários 

em praticamente toda a sua extensão (MARTINS, 2013). Segundo a autora, esta área é 

bastante plana e está alagada em alguns pontos e em outros está suscetível à inundação. 

Estruturalmente apresenta maciços calcários contínuos, orientados segundo direções 

NW-SE, decorrentes de sistemas de falhamentos transcorrentes relacionados ao lineamento 

Doresópolis-Pains. A geomorfologia é caracterizada pelos extensos maciços calcários, 

dolinas, uvalas, sumidouros, surgências e campos de lapiás com grande beleza cênica. 
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Destaque para a Lagoa dos Martins que, segundo Martins (2013), é um exemplo 

representativo de uma das feições mais características desta Unidade Geomorfológica. 

As cavernas mais representativas são as grutas do Brega (Figura 40 e Figura 41), 

Santuário (Figura 42) e Zezinho Beraldo. A área de estudo desta dissertação situa-se neste 

compartimento. 

 

 
Figura 40 – Entrada da Gruta do Brega, Pains (MG).  

Foto: Mariana Barbosa Timo, 2013 

 
Figura 41 – Salão de entrada da Gruta do Brega, Pains 

(MG). Foto: Mariana Barbosa Timo, 2013. 
 

 

 

 
Figura 42 – Salão principal da Gruta do Santuário, Pains (MG). Foto: Thiago Lucon, 2013. 

2

m
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� Planalto Cárstico do São Francisco (Bloco São Francisco) 

 

É constituído por dois tipos de calcários, às margens do rio São Francisco: 

 

•••• Faixa Cânion do São Francisco: Os calcários apresentam-se contínuos e deformados, 

constituindo o cânion deste rio (2,5 Km à sudoeste da cidade de Doresópolis). 

Destaca-se um alinhamento de dolinas em sentido N-S nas proximidades do cânion; 

 

•••• Faixa Arraial Novo: é caracterizada por maciços isolados, localizados principalmente, 

na margem esquerda do rio (a nordeste da localidade de Arraial Novo), sendo as 

rochas desta unidade fortemente tectonizadas.  

 

A feição cárstica mais representativa desta Unidade Geomorfológica é o Cânion do São 

Francisco (Figura 43) que foi esculpido na rocha chegando a medir aproximadamente 80 

metros de altura em aguns pontos. Podem ser observadas ainda dolinas, uvalas, vales cegos e 

afloramentos calcários. 

 

 
Figura 43 - Cânion do rio São Francisco, Doresópolis, MG. Foto: Mariana Barbosa Timo, 2014 
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2.3 Vegetação e Uso do Solo 

 

O município de Pains encontra-se dentro dos limites do Bioma Cerrado (IBGE, 2004), 

Figura 48. Porém, devido às características edáficas e climáticas da região, estão presentes 

variações do Bioma Mata Atlântica. A área encontra-se em um ambiente de transição entre os 

biomas da Mata Atlântica e do Cerrado, dois dos mais biodiversos e ameaçados ecossistemas 

do mundo (MYERS et al., 2000). 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, sendo superado em área apenas pela 

Amazônia. Ocupa 21% do território nacional e é considerado a última fronteira agrícola do 

planeta (BORLAUG, 2002). Para Ribeiro et al. (1981), o termo Cerrado é comumente 

utilizado para designar o conjunto de ecossistemas (savanas, matas, campos e matas de 

galeria) que ocorrem no Brasil Central.   

Os atuais remanescentes de Cerrado desenvolveram-se sobre solos muito antigos, 

intemperizados, ácidos e depauperados de nutrientes, mas que possuem concentrações 

elevadas de alumínio. Assim, muitos arbustos e árvores nativos do Cerrado acumulam o 

alumínio em suas folhas (HARIDASAN, 1982).  

A destruição dos ecossistemas que constituem o Cerrado vem ocorrendo de forma 

acelerada. Segundo Viadana e Cavalcanti (2006) esta formação vegetal passou por 

transformações e processos degenerativos que conduziram a destruição quase total, restando, 

na atualidade, menos de 5% de sua área original que era da ordem aproximadamente de 

1.900.000 km². Tais transformações originaram grandes danos ambientais tais como a 

fragmentação de habitats, extinção da biodiversidade, invasão de espécies exóticas, erosão 

dos solos, poluição de aquíferos, degradação de ecossistemas e, possivelmente, modificações 

climáticas locais e regionais.  

Nesse contexto, medidas de preservação da biodiversidade do Cerrado devem ser 

adotadas, tais como investimentos para sua conservação e fiscalizações mais rígidas sobre 

atividades extrativistas, para que dessa forma seu patrimônio genético seja assegurado. 

A Mata Atlântica é considerada um mosaico diversificado de ecossistemas, 

apresentando estruturas e composições florísticas diferenciadas em função de diferenças de 

solo, relevo e características climáticas existentes na ampla área de ocorrência desse bioma no 

Brasil (IBAMA, 2013). Trata-se de um ecossistema ameaçado e que possui mais de 8.000 

espécies endêmicas (MYERS et al., 2000).  

A sua área atual encontra-se altamente reduzida e fragmentada com seus 

remanescentes florestais localizados, principalmente, em áreas de difícil acesso (IBAMA, 
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2013). Esse ambiente possui um alto grau de endemismo sendo que hoje restam menos de 

10% de sua cobertura original distribuídos apenas em pequenos fragmentos e algumas 

florestas contínuas (MYERS et al., 2000).  

A conservação da Mata Atlântica tem sido buscada por setores do Governo, da 

sociedade civil organizada, instituições acadêmicas e setor privado. Diversos estudos e 

iniciativas têm sido desenvolvidos nos últimos anos, gerando experiência e conhecimentos 

significativos. Vale ressaltar a existência de um amplo arcabouço legal para a proteção do 

bioma (IBAMA, 2013), embora nem sempre cumprido. 

No Brasil, nas áreas de cerrado ocorre largamente a fitofisionomia classificada como 

Mata Seca (Floresta Tropical Seca) associada às rochas carbonáticas (RODRIGUES, 2011). 

De acordo com o autor, em Minas Gerais, as Matas Secas estão associadas, em grande parte, à 

Província Espeleológica do Grupo Bambuí (Grupos Bambuí e Formação Vazante) e à 

Formação Salinas no Vale do Jequitinhonha, com ocorrências nos municípios de Arcos, 

Bambuí, Cordisburgo (Figura 44), Itacarambi, Januária, Lagoa Santa (Figura 45), Monjolos, 

Montes Claros, Pains, Salinas, Santo Hipólito, Unaí e Vazante. 

Na Região Cárstica do Córrego do Cavalo a vegetação já foi utilizada extensivamente, 

restando poucos remanescentes ainda intactos. Nos Relevos Cársticos as Matas Secas ocorrem 

apenas sobre as feições residuais (Figura 46). No restante da área a pressão antrópica se faz 

presente por meio de atividades tradicionais como a pecuária extensiva e cultivos para o 

abastecimento regional (e.g.: feijão e milho). 

Nos Relevos Dissecados podemos observar a plantação extensiva de café (Figura 47) 

sobre as colinas fortemente onduladas com topo plano e a silvicultura, voltada para o 

atendimento das insústrias de calcinação da região, sobre as colinas suavemente onduladas. 

Nas drenagens, observa-se remanescentes de Mata Ciliar. 

Sobre os relevos estruturais da Serra de Piumhi, que apresenta um modelado dissecado 

de topos aguçados com média densidade de drenagem e forte entalhamento dos vales, 

ocorrem matas densas nos fundos dos vales e vegetação rala nas vertentes, típicas de um 

ambiente úmido (MARTINS, 2013). 
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Figura 44 – Mata Seca associada às rochas carbonáticas em Cordisburgo, MG. Foto: Mariana Barbosa Timo, 

2012. 
 

 
Figura 45 – Mata Seca associada às rochas carbonáticas em Lagoa Santa, MG. Foto: Mariana Barbosa Timo,  

2012. 
 

 
Figura 46 – Vista geral dos relevos cársticos da Região de Córrego do Cavalo. Notar a ocorrência da Mata Seca 

apenas sobre as feições residuais. Foto: Mariana Barbosa Timo, 2013. 
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Figura 47 – Plantações de café sobre os relevos dissecados da Região Cárstica do Córrego do Cavalo. Ao 

fundo a Serra de Piumhi. Foto: Mariana Barbosa Timo, 2013. 
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Figura 48 - Vegetação da área de estudo. 

Fonte: Produzido pela autora. 
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2.4 Clima 

 

Não dispondo de estação meteorológica que forneça dados exatos a respeito do clima 

da Região Cárstica de Córrego do Cavalo, foram utilizados dados da estação localizada no 

município de Bambuí que dista aproximadamente 40 km da área de estudo, e que tem sua 

posição determinada pelas seguintes coordenadas geográficas: latitude 20°00’ S, longitude 

45°59’ W e altitude de 661 m (INMET, 2013). 

Segundo a classificação de Köppen-Geiger, o clima da região de Pains é do tipo Aw, 

tropical úmido de inverno seco e verão chuvoso, a temperatura média no mês mais frio é 

superior a 18oC e os totais pluviométricos variam entre 1.000 e 1.500 mm. A umidade média 

anual é de 67,8% e os meses mais úmidos são dezembro e janeiro, cuja média mensal atinge a 

74,8% (MAPEAR, 2003). Normalmente a atmosfera é calma, entretanto, em agosto ocorrem 

ventanias que levantam poeira e cinzas de queimadas a grandes altitudes, através de 

redemoinhos.  

A radiação solar no domínio do cerrado geralmente é intensa, sendo outubro o mês 

mais quente. O inverno é seco, quase sem nuvens, sendo que a radiação solar nesta época 

também é intensa, principalmente nas horas do meio do dia. Nos meses de agosto e setembro 

esta intensidade pode reduzir-se em virtude da abundância de névoa seca produzida pelos 

incêndios e queimadas da vegetação. 

A temperatura média compensada anual da região foi de 20,7°C, com máximas de 

28,5°C e mínimas de 14,6°C, e umidade relativa em torno de 80% (INMET, 2013). 

 

2.5 Hidrografia 

 

Os municípios de Doresópolis e Piumhi (onde se insere a região estudada) estão na 

Macro Região Hidrográfica do São Francisco. Um dos mais importantes rios brasileiros, o rio 

São Francisco, é fundamental pelo volume de água transportada de regiões com grande 

potencial hídrico para o semiárido brasileiro, onde tal recurso é escasso. A Região 

Hidrográfica do São Francisco abrange 521 municípios em seis estados: Bahia, Minas Gerais, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Goiás, além do Distrito Federal (ANA, 2013). 

Com 2.700 km, o rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, no estado de Minas 

Gerais, e escoa no sentido Sul-Norte atravessando os estados da Bahia e Pernambuco, quando 

altera seu curso para o sudeste, chegando ao Oceano Atlântico na divisa entre os estados de 
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Alagoas e Sergipe. Devido à sua extensão e aos diferentes ambientes que percorre, a região 

está dividida em Alto, Médio, Sub-Médio e Baixo São Francisco (ANA, 2013). 

A área estudada está localizada na porção do Alto São Francisco e a principal 

drenagem da região corresponde ao ribeirão dos Patos. O ribeirão situa-se na margem direita 

da bacia do São Francisco, no sudoeste de Minas Gerais. Sua bacia hidrográfica insere-se 

numa região cárstica onde os usos do solo abrangem campos de pastagens para pecuária, 

agricultura, ocupação urbana, mineração e beneficiamento de rochas carbonáticas 

(HADDAD, 2007). O autor ainda afirma que estas atividades antrópicas favorecem a 

alteração da qualidade das águas, sendo a predisposição à poluição facilitada por feições 

cársticas, como dolinas e sumidouros, que muitas vezes promovem ampla conexão entre as 

drenagens superficial e subterrânea.  

A bacia hidrográfica do ribeirão dos Patos ainda cobre parte dos municípios de Pains, 

Pimenta, Doresópolis e Iguatama. 

Apesar de situado em área cárstica, o curso principal do ribeirão dos Patos é perene e 

superficial na sua maior parte. O rio possui direção geral de fluxo de sul para norte, com cerca 

de 50 km de extensão. O seu padrão morfológico é meandrante até sua confluência com o rio 

São Francisco. As principais sub-bacias da margem oeste, seguindo de montante para a 

jusante, são o ribeirão Lambari, córrego do Ouro, córrego do Cavalo e córrego do Barreado. 

Na margem leste, as principais sub-bacias são o córrego da Matinha (cuja confluência com o 

ribeirão Lambari forma o ribeirão dos Patos) e córrego da Vaca (Figura 49). 
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Figura 49 – Localização da Bacia Hidrográfica do córrego do Barreado. 

Fonte: Produzido pela autora. 
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O SISTEMA CÁRSTICO DA REGIÃO DO 
CÓRREGO DO CAVALO 
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3 O SISTEMA CÁRSTICO DA REGIÃO DO CÓRREGO DO CAVALO P ELO 
MAPA EXPLORATÓRIO DOS FENÔMENOS CÁRSTICOS 

 

A Região Cárstica do Córrego do Cavalo constitui um importante exemplo de carste 

carbonático ainda pouco pesquisado. Esta região localiza-se na divisa entre os municípios de 

Doresópolis, Pains e Piumhi. Além disso, seus limites localizam-se parcialmente na Unidade 

Geomorfológica Depressão Cárstica do Ribeirão dos Patos, um dos quatro compartimentos 

geomorfológicos definidos para a Unidade Espeleológica Arcos-Pains. As formas de relevo 

da região se desenvolvem predominantemente sobre rochas do Grupo Bambuí (Formação Sete 

Lagoas) e podem ser divididas em três compartimentos geomorfológicos (Figura 50).  

 

 
Figura 50 - Vista geral dos 3 compartimentos geomorfológicos da área de estudo. Foto: Mariana Barbosa 

Timo, 2013. 
 

O primeiro compartimento caracteriza-se pelos relevos cársticos e ocupa a maior parte 

da área (51,76% ou 4.020 ha). Situa-se a norte da área estabelecida neste estudo, possuindo 

como limite noroeste o conjunto de lagoas cársticas denominado Lagoa dos Martins; ao norte, 

a principal drenagem da região estudada (córrego do Barreado) e à nordeste a confluência do 

córrego do Barreado com o ribeirão dos Patos, afluente do rio São Francisco e nível de base 

local. Esta paisagem desenvolve-se na Depressão Cárstica do Ribeirão dos Patos (MARTINS, 

2013), sobre as rochas carbonáticas da Formação Sete Lagoas, e apresenta o exocarste 

caracterizado por dolinas, uvalas, sumidouros, ressurgências, lapiás (karren), além de um 

expressivo fluxo hídrico subterrâneo perene e feições residuais como verrugas e paredões 

calcários. Seu endocarste é representado pela expressiva quantidade de cavernas e abrigos. 

Serra de Piumhi 

Relevo Cárstico 
Relevo Dissecado 
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Os relevos dissecados desenvolvem-se sob as rochas pelíticas da Formação Samburá e 

ocupam 47,65% (3.701 ha) da região estudada. Sobre estas rochas podemos distinguir dois 

compartimentos geomorfológicos desenvolvidos sobre o Planalto Dissecado de Piumhi-

Pimenta (MARTINS, 2013). O primeiro deles apresenta colinas fortemente onduladas com 

topo plano, vertentes íngremes e vales encaixados. Associado a este compartimento pode ser 

observado a plantação extensiva de café. O segundo compartimento deste Planalto apresenta 

colinas suavemente onduladas com médio aprofundamento dos vales onde observou-se a 

plantação extensiva de eucaliptos. De acordo com Martins (2013), este compartimento sofre 

forte influência dos relevos estruturais da Serra de Piumhi. 

O último compartimento ocupa apenas uma pequena parte da área de estudo (0,59% 

ou 45,79 ha) e se desenvolve sobre rochas quartizíticas da Serra de Piumhi. Este relevo 

apresenta um modelado dissecado de topos aguçados com média densidade de drenagem e 

forte entalhamento dos vales (MARTINS, 2013). 

A rede hidrográfica é formada pela bacia do córrego do Barreado, um dos tributários 

do ribeirão dos Patos. Mesmo localizando-se em terrenos cársticos, devido ao seu grande 

volume de águas, o córrego do Barreado apresenta-se prenene e sua nascente provavelmente 

localiza-se próximo da Lagoa dos Martins. Entretanto, são comuns ao longo deste curso 

d’água sumidouros e ressurgências, feições características da dinâmica hídrica deste tipo de 

relevo. As contribuições hídricas mais significativas do córrego do Barreado são provenientes 

do córrego do Sobradinho, que nasce na Serra de Piumhi. O córrego recebe o nome de 

córrego do Pontal após fazer uma curva de aproximadamente 90º ao adentrar no Planalto 

Dissecado da Serra da Pimenta-Pimhi. Além deste, o córrego do Inhame também é tributário 

do córrego do Barreado e tem a sua nascente nos relevos dissecados já mencionados. A 

drenagem deste carste é, portanto, autóctone e alóctone. 

Segundo Chistofoletti (1980), os padrões de drenagem (arranjo espacial dos cursos) 

podem ser influenciados em sua atividade morfogenética pela natureza. Tais fatores 

morfogenéticos seriam a disposição das camadas rochosas, a resistência litológica, a 

topografia e a evolução geomorfológica da região.  

Assim, o padrão de drenagem da bacia hidrográfica do córrego do Barreado tem o 

padrão detrítico, embora apresente influência dos controles estruturais e da topografia. O 

início da bacia é a nascente do córrego do Sobradinho (próximo ao topo da Serra de Piumhi) 

sobre rochas quatzíticas e com forte controle estrutural. Grande parte da área de drenagem 

desta bacia localiza-se no Planalto Dissecado da Serra da Pimenta-Piumhi e devido à 

declividade apresenta alta incidência de tributários de tamanhos reduzidos. Ao adentrar nos 
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relevos cársticos a incidência de tributários diminui, contudo observa-se um acréscimo nas 

distâncias pecorridas pelas drenagens até alcançar o nível de base local, representado pelo 

córrego do Barreado. Este fato ocorre possivelmente por serem regiões mais planas, apesar da 

heterogeneidade da rocha e do controle estrural observados. 

A vegetação associada aos carbonatos do Grupo Bambui nesta região é a Mata Seca 

(Floresta Tropical Seca). Entretanto, grande parte do entorno da região com feições residuais 

encontra-se desmatada para o plantio de pastagens (Figura 51). 

 

 
Figura 51 - Vista geral da Região Cástica do Córrego do Cavalo. Notar que a vegetação concentra-se apenas 

sobre os afloramentos. Foto: Bruno Durão Rodrigues, 2013. 

 
Para a caracterização da geomorfologia da Região Cárstica do Córrego do Cavalo, 

serão detalhados o exocarste e o endocarste identificados durante as campanhas de campo. 

 

3.1 Exocarste 

 

As principais feições características do exocarste identificadas na Região Cárstica do 

Córrego do Cavalo são os lapiás (karren), as dolinas, uvalas, sumidouros, ressurgências, 

feições fluviocársticas e formas residuais.  

 

•••• Lapiás (karren): Os afloramentos calcários encontram-se recobertos por lapiás 

(karren), chegando a formar campos de lapiás (karrenfield) contínuos ou isolados que dão o 

aspecto ruiniforme à paisagem. 

Podem ser identificados vários tipos de lapiás (karren), que podem ser classificados de 

acordo com a sua morfologia e as características do meio onde se desenvolveram. Assim, na 

região tem-se, de acordo com Ginés (2009) e Rodrigues (2012): 1) Lapiás em agulhas 

(spitzkarren), que são formados pela ação conjunta do escoamento e da dissolução, e 

controlados por fatores estruturais (Figura 52); 2) Lapiás em forma de fendas ou ranhuras 
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(kluftkarren),  são formas orientadas pela presença de fraturas (falhas, diáclases e juntas de 

alívio) existentes nas rochas calcárias (Figura 53); e, 3) Lapiás alveolares (grubchenkarren), 

que tem sua gênese semelhante à das bacias de dissolução, embora também sejam 

condicionados por pequenas diferenças litológicas ou pela microfraturação. A ação orgânica 

de microorganismos (líquens, algas, musgos, raízes, etc.) aparentemente desempenham um 

papel dominante no seu desenvolvimento (Figura 54). 

 

 

 
Figura 52 - Formação de lapiás em forma de agulhas (spitzkarren) em afloramento com aproximadamente            

15 m de altura. Foto: Mariana Barbosa Timo, 2010. 
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Figura 53 - Formação de lapiás em forma de ranhuras (kluftkarren)  

em afloramento residual de aproximadamente 5 m de altura.  
Foto: Mariana Barbosa Timo, 2010 

 

 
Figura 54 - Formação de lapiás alveolares (grubchenkarren). O isqueiro serve de escala na foto e tem 

aproximadamente 10 cm. Foto: Mariana Barbosa Timo, 2010. 
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•••• Dolinas e Uvalas: As dolinas são abundantes em toda a compartimentação 

geomorfológica dos relevos cársticos da Região Cárstica do Córrego do Cavalo, ocorrendo 

exemplos de dolinas de dissolução e de abatimento. 

As dolinas de dissolução ocorrem em formato elíptico ou circular e com dimensões 

variadas. Contudo, não ultrapassam o tamanho de 1 km. São muito comuns na entrada das 

cavernas e na base dos afloramentos calcários, provavelmente devido à conformação 

topográfica da região localizada em altitudes mais baixas que a região de origem da 

contribuição hídrica (Figura 55 e  

Figura 56). A maioria das dolinas de dissolução não apresenta água em seu interior 

durante todo o ano, elas apresentam-se com água apenas durante o período chuvoso. 

 

 
Figura 55 - Formação de dolina de dissolução na 
região de entrada da Caverna G15. Notar que a 
dolina apresenta-se com água devido ao período 
chuvoso. Foto: Mariana Barbosa Timo, 2010. 

 
Figura 56 – Entrada da Gruta G15. Notar que a dolina 

encontra-se completamente sem água devido ao 
período seco. Foto: Mariana Barbosa Timo, 2011. 

 

As dolinas de abatimento ou colapso foram identificadas na entrada de algumas 

cavernas, como a localizada na entrada da Gruta dos Óculos (Figura 57). São feições de 

grandes dimensões, com paredes íngremes, o que denota certa antiguidade, visto que as 

paredes anteriormente mais suaves foram erodidas durante a evolução do carste local. 

Sobre as uvalas, estas localizam-se principalmente no setor nordeste da área de estudo. 

São depressões cársticas de morfologia alongada ou irregular que tem sua gênese 

provavelmente orientada pelo intenso fraturamento observado na região. Ressalta-se que os 

relevos cársticos desta região são fortemente influenciados pelos relevos dissecados e 

estruturais da Serra de Piumí. Além disso, a região localiza-se em uma zona de contato 

litológico e na borda do Cráton São Francisco. Todos este fatores contribuem para um forte 

cisalhamento, que pode ter favorecido a coalescência das dolinas, formando as uvalas. 
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Foi observada, ainda, uma uvala localizada próximo ao distrito Lagoa dos Martins. 

Esta depressão, que tem relação com uma sequência de dolinas seguindo a direção do 

fraturamento, foi impactada durante a construção da estrada municipal que liga os municípios 

de Piumhi e Doresópolis. 

 

 
Figura 57 - Dolina de abatimento formando a entrada da Gruta dos Óculos. Notar que o fundo da mesma 

apresenta-se com água de fluxo perene. Foto: Mariana Barbosa Timo, 2010. 
 

•••• Sumidouros e surgências: Em toda a extensão do córrego do Barreado ocorrem 

surgências e sumidouros com fluxo hídrico perene, devido ao grande volume de água deste 

córrego.  

Durante a exploração das cavernas localizadas nos maciços do entorno do córrego do 

Barreado, foram observadas surgências (ou ressurgências). Em todas, é grande o volume de 

água subterrânea perene, e a direção de escoamento pode indicar uma relação entre as águas 

das diferentes cavernas com o curso d’água superficial (Figura 58). 

Foram observados sumidouros no interior de algumas cavernas exploradas, contudo 

nem sempre estas feições apresentaram fluxo hídrico perene (Figura 59). 
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Devido à grande ocorrência de tais feições, bem como às características acima 

descritas, pode-se dizer que são importantes para o desenvolvimento do sistema cárstico local. 

 

 
Figura 58 – Surgência perene observada no interior 
da Loca da Mureta. Foto: Rivelino Martins, 2011. 

 
Figura 59 – Sumidouro perene observado em uma 

das entradas da Caverna Poço dos Pescadores. Foto: 
Mariana Barbosa Timo, 2010. 

 

•••• Feições Fluviocársticas: Em decorrência da intensa influência da drenagem 

subterrânea no relevo cárstico, podemos observar ao longo do curso do córrego do Barreado 

alguns meandros abandonados que podem acumular água durante o período chuvoso devido 

ao aumento do lençol freático (Figura 60 e Figura 61). 

 

 
Figura 60 – Meandro abandonado observado na Faz. 
Córrego do Cavalo. Foto: Mariana Barbosa Timo, 

2013. 

 
Figura 61 - Meandro abandonado observado na Faz. 
Córrego do Cavalo. Notar o acúmulo de água devido 

ao período das chuvas. Fonte: Rivelino Martins, 
2011. 

  

•••• Formas Residuais (Torres, banquetas, verrugas e afloramentos): Na área ocorrem 

expressivos maciços calcários que se destacam em meio à paisagem. A área entre os 

afloramentos é coberta por solo, apresenta morfologia de baixada e está sem de vegetação 

(Figura 62).  
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Há vestígios de passagem de gado, pois é possível perceber pisoteamento e trilhas 

paralelas às curvas de nível. Além disso, sabe-se da existência de um curral na região oeste, 

dentro dos limites da propriedade Fazenda Córrego do Cavalo que pertence à ICAL.  

Destaca-se que este curral localiza-se próximo dos limites estabelecidos para a região 

deste estudo, contudo fora dela. 

Nos maciços é possível observar grande quantidade de descontinuidades, como 

estratificações, bandamentos, diáclases e fraturas, que facilitam a circulação de água. A 

erosão esculpe a rocha formando os lapiás (karren) que, por vezes, evoluem até as chamadas 

torres. As feições residuais são observadas com frequência dando o aspecto ruiniforme ao 

carste (Figura 63). 

 

 
Figura 62 – Afloramento calcário observado na área de estudo. Foto: Bruno Durão Rodrigues, 2013. 

 

 
Figura 63 - Afloramentos residuais tipo verrugas observados próximo à região da nascente do córrego do 

Barreado. Foto: Mariana Barbosa Timo, 2013. 
 

3.2 Endocarste  

 

As feições mais significativas do endocarste são as cavernas com seus depósitos 

químicos, clásticos e orgânicos. A Região Cárstica do Córrego do Cavalo demonstrou ter 

grande relevância espeleológica devido ao grande número de cavernas e abrigos identificados. 

Além disso, destaca-se a importância destas feições no sistema.  
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O conjunto de cavidades analisado é contituído por 51 cavidades naturais subterrâneas 

identificadas pela empresa SPELAYON durante a prospecção espeleológica realizada na 

Fazenda Córrego do Cavalo em 2010. É importante mencionar que esta amostra nem de longe 

reflete o quantitativo real de cavidades desta região cárstica, contudo não foi possível 

caracterizar todas elas devido ao objetivo deste trabalho. As cavidades exploradas se 

desenvolvem no calcário calcítico e estão inseridas na Formação Sete Lagoas, Grupo Bambuí 

e Supergrupo São Francisco.  

No interior de algumas cavidades existem drenagens significativas, e é muito provável 

que exista uma relação entre essas águas e o córrego do Barreado. Gotejamento e percolação 

são as feições hidrológicas mais frequentes e são observadas, principalmente, de forma 

localizada nos planos de descontinuidade da rocha encaixante. Esta forma de circulação de 

água é lenta e pode dar origem a espeleotemas expressivos. Nos condutos de algumas 

cavidades o gotejamento forma empoçamentos. 

A avaliação da planta baixa das cavidades que foram topografadas revela a diversidade 

das dimensões das cavernas no conjunto estudado. A maioria das cavernas tiveram valores de 

projeção horizontal entre 25 e 100 m, sendo que a cavidade com o maior valor de projeção 

horizontal foi a Gruta da Lamparina, com cerca de 267 m.  

O contorno da planta baixa das 51 cavernas analisadas foi classificado quanto ao seu 

padrão planimétrico (Figura 64). Assim, tem-se os seguintes padrões: retilíneo (18%), 

curvilíneo (8%), espongiforme (41%), reticular (14%), globular (10%) e meandrante (10%). 

 

 
Figura 64 - Distribuição das cavidades com relação ao padrão planimétrico observado. 

Fonte: Produzido pela autora. 
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O grupo de cavernas apresenta entrada em escarpa rochosa com altura da boca 

variando de 0,5 m até aproximadamente 15 m. Predominam as alturas entre 2 a 3 m. Quanto à 

quantidade de bocas, em aproximadamente 50% das cavidades foi observado mais de uma 

entrada e nos outros 50% ocorre apenas uma. No interior das cavernas os condutos são em 

grande parte estreitos, porém amplos e com teto alto. Em algumas porções o teto fica 

localmente mais baixo. 

Quanto à morfologia dos cortes, prevalecem os triangulares com teto afinado em 

relação ao piso do conduto. Cortes edificados e irregulares também são muito frequentes. A 

maior parte das cavernas apresenta paredes e teto com superfície lisa e arredondada, 

indicando a formação por erosão pela passagem constante de água.  

As feições morfológicas observadas foram os canalículos, clarabóias, pilares, 

patamares, paleopisos, pendentes, pontões estruturais e alvéolos (Figura 65 a Figura 68). 

Canalículos são as feições mais comuns, ocorrendo em 78% das cavidades analisadas, 

podendo aparecer na junção da parede com o piso, na parede e até no teto. Alguns condutos 

têm sua terminação na forma de canalículos. Estes são canais de pequenas dimensões que se 

desenvolvem para o interior da rocha. Tais canais transportam sedimentos finos da rocha para 

dentro das cavidades. 

As aberturas no teto das cavidades (clarabóias) são geradas por abatimento de parte da 

superfície do terreno. O intenso fraturamento faz com que seja relativamente comum o 

desenvolvimento desta feição nas cavernas carbonáticas. Tais aberturas facilitam a circulação 

de água pluvial e foram encontradas em 55% cavidades analisadas. 
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Figura 65 - Entrada da cavidade RP_051, com 

paredes arredondadas. Foto: Juliana Timo, 2011. 

 
Figura 66 - Teto muito alto e paredes estreitas 

da cavidade RP_022. Foto: Juliana Timo, 2011. 
 

 

 
Figura 67 - Conduto apertado e com teto baixo da 

cavidade RP_051. Foto: Juliana Timo, 2011. 

 
Figura 68 - Conduto arredondado e meandrante da 

cavidade RP_013. Foto: Juliana Timo, 2011. 
 

Entre os sedimentos detríticos observados no conjunto de cavidades analisado, 

predominam os grossos depositados no piso. Blocos e matacões abatidos ocorrem na maioria 

das cavernas estudadas, principalmente nas entradas e próximo às clarabóias, como resultado 

da formação destas feições. Com relação à natureza dos sedimentos detríticos, predominam os 

de caráter alóctone, sendo que na maioria das cavidades podem ser diferenciados os dois tipos 

de procedência. Nas entradas e principalmente próximos às clarabóias ocorrem os sedimentos 

alóctones, que são grosseiros e foram abatidos de parte do teto e parede. Os autóctones têm 

granulometria mais fina e formam bancos de sedimentos. 
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Também foram observados depósitos sedimentares recentes. São brechas polimíticas, 

com a maioria dos clastos de calcário e matriz argilosa com cimento carbonático. Os 

fragmentos são de tamanho grânulo e seixo, e a matriz está semiconsolidada. Com relação ao 

grau de arredondamento os fragmentos são em maior parte subangulosos, indicando o curto 

transporte até a deposição. 

Juntamente com os fragmentos de rocha foram observadas conchas de gastrópodes e 

de moluscos, como clastos da brecha. As conchas não apresentaram indícios de calcificação 

ou fossilização. Esses depósitos ocorrem dentro ou na entrada das cavidades e também podem 

ser chamados de paleopiso. Estão posicionados, na maioria das vezes, no teto ou no alto das 

paredes. Por vezes formam cascas finas, permitindo o desenvolvimento de níveis superiores e 

inferiores. São relictos de uma sedimentação que pode ter soterrado os condutos e 

posteriormente foi erodida, restando apenas o vestígio do episódio de deposição (Figura 69 e 

Figura 70). 

  

 
Figura 69 - Blocos abatidos envoltos por sedimentos 
argilosos observados próximo da entrada da cavidade 

RP_010. Foto: Juliana Timo, 2011. 

 
Figura 70 - Sedimento semiconsolidado observado 
na parede da cavidade RP_012. Foto: Juliana Timo, 

2011. 

 

Com relação aos sedimentos químicos foram observados espeleotemas relativamente 

comuns em rochas carbonáticas, como escorrimento, coralóide, estalactite, cortina, pingente, 

coluna e travertino. Outros espeleotemas foram observados com menor frequência, como 

estalagmite e pérola de caverna. Já a helictite foi considerada um espeleotema raro devido a 

sua ocorrência restrita (Figura 71 a Figura 77). 
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Figura 71 - Expressiva cortina com crescimento ondulado.  

Foto: Juliana Timo, 2011. 
 

 

Figura 72 - Expressivos coralóides com 
crescimento ramificado. Foto: Juliana Timo, 2011. 

 
Figura 73 - Escorrimentos e cortinas serrilhadas.  

Foto: Juliana Timo, 2011. 
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Figura 74 – Espeleotema do tipo estalagmite.  

Foto: Juliana Timo, 2011. 

 

 

 

 
Figura 75 - Conjunto de estalactites.  

Foto: Juliana Timo, 2011. 
 

 

Figura 76 - Expressiva estalagmite logo abaixo 
de estalactites. Foto: Juliana Timo, 2011. 

 

 
Figura 77 - Grandes colunas que ligam o teto ao 

piso da caverna. Foto: Juliana Timo, 2011. 
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Figura 78 – Mapa Exploratório dos Fenômenos Cársticos da Região Cárstica do Córrego do Cavalo, Piumhi (MG). 

Figura 78 – Mapa Exploratório dos Fenômenos Cársticos da Região Cárstica do Córrego do Cavalo, Piumhi (MG). 
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Figura 79 – Mapa Exploratório dos Fenômenos Cársticos da Região Cárstica do Córrego do Cavalo, Piumhi (MG) com Imagem de Satélite. 

 

Figura 79 – Mapa Exploratório dos Fenômenos Cársticos da Região Cárstica do Córrego do Cavalo, Piumhi (MG) com Imagem de Satélite. 
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PATRIMÔNIO GEOMORFOLÓGICO DA REGIÃO 
CÁRSTICA DO CÓRREGO DO CAVALO 
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4 PATRIMÔNIO GEOMORFOLÓGICO DA REGIÃO CÁRSTICA DO CÓR REGO 
DO CAVALO 

 

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

das rochas, dos fósseis, das estruturas geológicas e das formas do relevo, e permite 

compreender a gênese do Patrimônio Natural (PEREIRA et al., 2008). Esse conhecimento 

permite a identificação de uma grande variedade de atrativos naturais (meios biótico e 

abiótico) que proporcionam recursos dos mais diferenciados para a prática do turismo 

(NASCIMENTO et al., 2008). 

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

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

diferentes segmentos do turismo, como o de aventura, o rural, o cultural, o científico, o 

pedagógico e o ecoturismo (NASCIMENTO et al., 2007).  

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

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

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

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

ecoturismo no sentido que sua visitação baseia-se na apreciação e entendimento dos aspectos 

abióticos (geológicos e geomorfológicos, fundamentalmente) da paisagem, tendo, 

basicamente, três motivações: recreação, lazer e aprendizado. Desta forma, estes autores 

admitem que o geoturismo deve ser entendido como o segmento turístico que tem sua 

visitação baseada na contemplação e entendimento da geodiversidade, enquanto que o 

ecoturismo se baseia na biodiversidade. Além disto, uma das principais características do 

geoturismo é o envolvimento da comunidade através do seu desenvolvimento 

socioeconômico. Tal desenvolvimento é estimulado pela melhoria das condições de vida da 

população e pela valorização da cultura local. 

De acordo com Pereira et al. (2008), a geodiversidade está relacionada com a 

variedade de ambientes geológicos, fenômenos, processos e elementos abióticos que dão 

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

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

estabelecer locais com reconhecida importância, denominados de Patrimônio Geológico 

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

verdade é composto por um conjunto abrangente e complexo de diversos tipos de Patrimônio, 

tais como o Geomorfológico, Petrológico, Paleontológico, Mineiro, Tectônico, entre outros. 
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O Patrimônio Geomorfológico engloba áreas naturais onde os atributos principais 

estão relacionados à dinâmica geomorfológica e que apresentam algum valor para a 

sociedade, sendo classificados em diferentes categorias temáticas considerando suas 

características litológicas, estruturais, elementos geomorfológicos, entre outros (PEREIRA et 

al., 2008). Diante disso, o estudo das paisagens naturais por meio da geomorfologia mostra-se 

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

morfologia dos terrenos traduz uma interface entre todas as outras variáveis do meio físico 

(DANTAS et al., 2008). 

No Brasil destaca-se o desenvolvimento de inúmeras regiões cársticas que apresentam 

uma morfologia específica, caracterizada pela presença de feições como dolinas, feições 

residuais, vales cegos, surgências e sumidouros, entre outras, como as feições endocársticas 

representadas pelas cavernas e abrigos (FORD; WILLIAMS, 1989; 2007; PILÓ, 2000). 

 Até a data da publicação desta pesquisa, encontravam-se registradas na base de dados 

do CECAV 13.338 cavidades naturais subterrâneas. Esses cadastros abrangem, 

principalmente, informações coletadas por grupos de espeleologia (CAVALCANTI et al., 

2012). Deve-se considerar que muitas cavernas identificadas ainda não foram incluídas nos 

cadastros espeleológicos, seja porque o trabalho foi realizado no âmbito profissional, 

encontrando-se arquivado nas próprias empresas executoras ou nos órgãos ambientais, seja 

simplesmente porque não houve interesse em se efetuar o cadastramento no caso de grupos ou 

indivíduos amadores (PILÓ; AULER, 2011). A Figura 80 apresenta, de forma estimada, o 

número de cavernas identificadas até o momento em cada litologia e o provável potencial 

espeleológico brasileiro (grutas existentes, porém ainda não identificadas). 

 

 
Figura 80 - Estimativa do potencial espeleológico brasileiro de acordo com a litologia. 

Fonte: PILÓ; AULER, 2011. 
 

Muitas cavernas no Brasil já são consideradas de uso turístico, pois apresentam feições 

particulares relevantes. Um exemplo de grande interesse no território nacional é o Parque 

Nacional da Serra da Capivara (PI), onde se pode visitar o Museu do Homem Americano e 
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centenas de cavernas ricas em pinturas rupestres (SILVA et al., 2008). 

Esse tipo de geoturismo, também conhecido como turismo espeleológico (ou 

espeleoturismo), é considerado na atualidade uma prática puramente esportiva e recreativa de 

visitação às cavernas e deve ser realizado observando alguns aspectos específicos devido à 

fragilidade e peculiaridade deste ambiente (NASCIMENTO et al., 2007). A instalação de luz 

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

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

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

projetores que utilizam LED’s - Light Emitting Diode. O uso de tais projetores é 

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

emitido é inúmeras vezes menor. É perceptível a diminuição do crescimento de organizmos 

fotossintetizantes sobre os espeleotemas posteriormente à estra troca da iluminação, contudo a 

situação ainda não é a ideal (Figura 81). 

 

 
Figura 81 - Crescimento de organismos fotossintetizantes sobre espeleotemas métricos na Gruta Rei  

do Mato, Sete Lagoas (MG). Foto: Mariana Barbosa Timo, 2013. 
 

A Unidade Espeleológica Arcos-Pains tem grande potencial para o estabelecimento de 

sítios geomorfológicos. Como exemplos podemos citar as Grutas do Éden, Santuário e do 

Brega; a Lagoa do Retiro; a Uvala de Corumbá e as pinturas rupestres identificadas na região 
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de Posse Grande.  

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

preservação ambiental deste Patrimônio, visto que esta é também uma região que sofre uma 

grande pressão antrópica devido às atividades de extração e beneficiamento do calcário, 

agropecuária, expansão urbana e turismo informal. Atualmente existem apenas duas unidades 

de conservação na região: 1) Parque Natural Municipal Dona Ziza, que localiza-se na entrada 

do município de Pains e onde funciona o Museu Arqueológico do Carste do Alto do São 

Francisco e; 2) Estação Ecológica de Corumbá, que preserva uma parcela representativa dos 

ambientes naturais de Arcos e também conta com um Núcleo Museológico, contudo, o 

mesmo encontra-se desativado atualmente devido a um desmoronamento ocorrido em 2007. 

Existe a intenção da Prefietura Municipal em criar uma terceira UC, o Monumento Natural 

Jardins do Éden, que teria a finalidade de proteger a Gruta do Éden, uma das maiores grutas 

brasileiras, contudo esta unidade de conservação ainda encontra-se em fase de projeto. 

É importante ressaltar que a região não dispõe de infra-estrutura capaz de comportar 

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

estabeleça. Contudo, diante do grande Patrimônio Geomorfológico identificado na Região 

Cárstica do Córrego do Cavalo, a proposição de Locais de Interesse Geomorfológico 

(LIGeom) torna-se de grande importância para a preservação da área, sendo estratégica para 

incentivar o desenvolvimento desta atividade. Assim, sugerimos que as atividades de visitação 

sejam iniciadas através do “campo-escola”, conforme proposto por Borges, Travassos e 

Guimarães (2013) para o Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato. Espera-se que 

através desta iniciativa seja possível sensibilizar os setores público e privado da região e 

promover a geoconservação do vasto Patrimônio Geomorfológico existente na província.  

Entre as estratégias voltadas a geoconservação, Brilha (2005) propõe uma metodologia 

de trabalho envolvendo seis etapas: inventariação, quantificação, classificação, conservação, 

valorização e divulgação do patrimônio geológico e, finalmente, o monitoramento de todo 

este processo. Neste trabalho optamos por apenas sugerir alguns LIGem e trilhas educativas, 

visto que ainda é necessário investir na continuidade das pesquisas para que o geoturismo seja 

viável. A escolha dos LIGeom baseou-se em critérios como: elementos de interesse 

geológico/geomorfológico, estado de conservação e aspectos culturais (SANTOS; 

MARIANO; NASCIMENTO, 2013). O resultado foi a caracterização da Região Cárstica do 

Córrego do Cavalo como um geomorfossítio, onde definiu-se 5 Locais de Interesse 

Geomofológico (LIGeom) com a proposição de 3 trilhas educativas, que serão descritas a 

seguir. 
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4.1 Caracterização dos LIGeom 

 

A inventariação consiste primeiramente na identificação dos potenciais Locais de 

Interesse Geomorfológico (LIGeom) da Região Cárstica do Córrego do Cavalo. Nesta etapa, o 

trabalho foi embasado na caracterização geomorfológica descrita neste trabalho. 

 

4.1.1 LIGeom 1 – Gruta dos Óculos 

 

O ponto localiza-se sob as coordenadas geográficas 20°21'16.90"S e 45°50'32.59"O, 

altitude 677 m, datum WGS84. A cavidade é de difícil acesso através de campo de lapiás 

(karrenfield). Foi observado um bom estado de conservação em seu interior e em seu entorno. 

A cavidade está localizada em média vertente com escarpa vertical. O afloramento tem 

aproximadamente 12 m de altura e a cavidade está na base do maciço (Figura 82). A rocha é 

composta por calcário calcítico, sendo que o acamamento possui atitude 230/18. Foi 

observada fratura repetitiva de atitude 304/80. A cavidade possui duas entradas, com desnível 

descendente na entrada principal. Caverna é ampla e com teto muito alto, em grande parte 

coberta por água. No interior da cavidade o piso é descendente de forma acentuada para o 

interior. As paredes e teto são irregulares. As feições morfológicas observadas em seu interior 

foram pilares, patamares, pendentes, canalículos e alvéolos.  

Apresenta grande quantidade de espeleotemas, sendo que foram observados 

coralóides, cortinas e cortinas serrilhadas, colunas, estalactites, estalagmites, lustres, 

pingentes, pérolas de caverna e escorrimentos em grande quantidade. As estalactites ocorrem 

por todo o teto. Já as pérolas ocorrem localizadas em nichos específicos. Os depósitos 

clásticos são representados por argila/silte e matacão de origem alogênica e autogênica, 

respectivamente. Os matacões abatidos predominam nas entradas. Os sedimentos finos 

compõem a parte interior da caverna e na parte mais baixa têm-se argilas transportadas pela 

água.  

Foi verificada a presença de um lago perene com grande volume de água, que cobre a 

parte baixa da cavidade. Ocorre também surgência perene com escoamento, percolação, 

condensação e gotejamento (provavelmente córrego do Barreado). O gotejamento 

apresentava-se intenso devido ao tempo chuvoso. No local ainda pode ser observada uma 

dolina de abatimento de grandes dimensões, com paredes íngremes, o que denota certa 

antiguidade, visto que as paredes anteriormente mais suaves foram erodidas durante a 

evolução do carste local (Figura 83). 
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Quanto aos vestígios arqueológicos/paleontológicos foi observada a presença de 

diversos cacos de cerâmica, uma urna de cerâmica inteira (Figura 84), conchas de moluscos, 

além de estalagmite incorporando pedaço de cerâmica. 

O padrão planimétrico da caverna em planta baixa pode ser considerado espongiforme 

com diversas intercomunicações entre os condutos. A projeção horizontal da cavidade é de 

aproximadamente 160 m. O desenvolvimento do espaço subterrâneo pode ter se dado por 

ampliação de canalículos, abatimento e erosão fluvial. O curso d’água perene presente na 

cavidade condiciona o seu desenvolvimento.  

 

 
Figura 82 - Entrada principal da cavidade. Foto: Rivelino Martins, 2011. 

 

 
Figura 83 - Dolina de abatimento formando a 

entrada da cavidade. Foto: Mariana Barbosa Timo, 
2010. 

 
Figura 84 - Urna cerâmica encontrada no interior da 

cavidade. Foto: Mariana Barbosa Timo, 2010. 
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4.1.2 LIGeom 2 – Loca Poço dos Pescadores 
 

O ponto localiza-se sob as coordenadas geográficas 20°21'4.08"S e 45°50'47.21"O, 

altitude 687 m, datum WGS84. Foi observado um bom estado de conservação em seu interior. 

Foi verificada a presença de um rio perene (provavelmente o córrego do Barreado) que 

passa na parte inicial e todo o fluxo d’água entra em sumidouro dentro da cavidade (Figura 

85). Em outro conduto tem-se a formação de um lago (Figura 86). Durante as cheias a água 

chega até o nível do teto. Ocorre, também, percolação e gotejamento.  

Apresenta grande quantidade de espeleotemas, sendo que foram observadas cortinas e 

cortinas serrilhadas, colunas, travertinos e coralóides. Além de grande quantidade de 

escorrimento (Figura 87), formando principalmente pingentes. Ocorrem algumas estalactites, 

poucas estalagmites. Os coralóides ocorrem localizados. Os depósitos clásticos são 

representados por argila/silte, matacões e calhaus de origem alogênicos e autogênicos. Os 

fragmentos maiores foram abatidos do teto. Ocorre muita argila e serrapilheira trazida pela 

água quando da enchente do rio. 

Quanto aos vestígios arqueológicos/paleontológicos, foram observados cacos de 

cerâmica (Figura 88) e um fuso de pedra na etapa de prospecção. 

A cavidade está localizada em baixa vertente em afloramento com escarpa em encosta, 

na borda de curso d’água perene. O maciço é composto por calcário calcítico, sendo 

observado acamamento de atitude 223/86. Fraturas são frequentes e foram medidos dois 

planos repetitivos (296/41 e 121/80). A cavidade possui muitas reentrâncias e pilares 

significativos. O teto por vezes é baixo e os condutos apresentam-se com formas 

arredondadas pela passagem da água. Feições alveolares foram observadas nas paredes (como 

dutos tubulares). Na cavidade o piso é descendente para o interior e as paredes e tetos são 

irregulares. As feições morfológicas observadas foram pilares, patamares, pendentes, pontões 

estruturais, canalículos e alvéolos. O padrão planimétrico da caverna em planta baixa pode ser 

considerado espongiforme com diversas intercomunicações entre os condutos. A projeção 

horizontal da cavidade é de aproximadamente 50 m. O desenvolvimento do espaço 

subterrâneo pode ter se dado por ampliação de canalículos e erosão fluvial. 
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Figura 85 - Sumidouro na entrada da cavidade.  
Foto: Mariana Barbosa Timo, 2010. 

 

 
Figura 86 - Lago formado próximo à entrada da 
cavidade. Foto: Mariana Barbosa Timo, 2010. 

 
 

Figura 87 - Espeleotemas métricos.  
Foto: Mariana Barbosa Timo, 2010. 

 
Figura 88 - Vestígios arqueológicos identificados no 
interior da cavidade. Foto: Mariana Barbosa Timo, 

2010. 
 

4.1.3 LIGeom 3 – Loca da Mureta e seu entorno 
 

O ponto localiza-se sob as coordenadas geográficas 20°21'12.13"S e 45°50'36.91"O, 

altitude 674 m, datum WGS84. A cavidade é de fácil acesso, próxima a estrada. Apresenta um 

bom estado de conservação no seu interior.  

A cavidade está localizada em baixa vertente em escarpa vertical. A entrada da 

cavidade se localiza em borda de drenagem. O maciço é composto por calcário calcítico com 

planos de acamamento de atitude 220/60. Foram medidos planos de fratura de atitude 110/50 

e 320/53.  

A cavidade apresenta duas entradas (Figura 89), ambas com desnível abrupto, contudo 

no interior a inclinação é suave. O teto é regular e muito alto. A cavidade apresenta um salão 

principal, amplo e um salão secundário que possui um lago (Figura 90) e uma clarabóia. As 
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paredes são irregulares e recobertas por espeleotemas. As feições morfológicas observadas, 

além da clarabóia, foram patamares, pendentes e pontões estruturais. O padrão planimétrico 

da caverna em planta baixa pode ser considerado globular, devido a amplitude do salão 

principal. A projeção horizontal da cavidade é de aproximadamente 100 m. O 

desenvolvimento do espaço subterrâneo pode ter se dado por erosão fluvial e abatimento.  

Os espeleotemas observados foram cortinas, cortinas serrilhadas, colunas, coralóides, 

estalactites, estalagmites, travertinos e escorrimentos. Ocorrem muitos escorrimentos e as 

colunas são expressivas. Estas se concentram ao longo do amplo salão principal. Os depósitos 

clásticos são representados por argila/silte e matacões de origem alogênica e autogênica, 

respectivamente. Os matacões são abatidos do teto e predominam nas entradas. No interior o 

piso é coberto por argila úmida e gretas de contração são formadas. Na parede ocorrem 

brechas com conchas não fossilizadas como clastos. Ocorre lago perene com provável 

conexão subterrânea com o córrego do Barreado. Além disso, ocorre gotejamento localizado e 

percolação.  

Quanto aos vestígios arqueológico/ paleontológico estes não foram observados. 

Ocorrem apenas conchas como clastos da brecha, porém sem sinais de calcificação. 

Próximo à entrada desta cavidade pode ser observada uma das inúmeras surgências 

perenes do córrego do Barreado. No maciço podem ser observados sulcos característicos de 

um fluxo subterrâneo turbulento (scallops). Podem ser observados sulcos de tamanhos 

diferentes indicando diferentes volumes hídricos na evolução deste carste (Figura 91). 

 

 
Figura 89 - Vista para a entrada secundária da 

cavidade. Foto: Juliana Timo, 2011. 

 
Figura 90 - Salão secundário com lago perene.  

Foto: Juliana Timo, 2011. 
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Figura 91 - Surgência do córrego do Barreado onde o maciço apresenta sulcos característicos de um fluxo 

hídrico turbulento (scallops). Fotos: Bruno Durão Rodrigues, 2013. 
 

4.1.4 LIGeom 4 – Gruta do Zezinho Beraldo 
 

O ponto localiza-se sob as coordenadas geográficas 20°21'24.20"S e 45°50'4.15"O, 

altitude 684 m, datum WGS84. A cavidade localiza-se próximo à estrada, na propriedade do 

Sr. Zezinho Beraldo. É bastante acessível e conhecida localmente, consequentemente, não 

apresenta bom estado de conservação. Por toda a cavidade podem ser observadas pichações 

nas paredes e no teto (Figura 93), além de espeleotemas quebrados (Figura 94). Destaca-se 

que, apesar desta cavidade não localizar-se dentro dos limites estabelecidos para a área de 

estudo, ela representa a caverna de maior relevância da região, por este motivo foi incluída 

como um LIGeom. 

A entrada da cavidade se localiza no topo do maciço que é composto por calcário 

calcítico. A cavidade apresenta uma entrada, com desnível abrupto, e salões amplos e muito 

ornamentados (Figura 92). O teto é regular e muito alto. As paredes são irregulares e 

recobertas por espeleotemas. As feições morfológicas observadas, além da clarabóia, foram 

patamares, pendentes e pontões estruturais. O padrão planimétrico da caverna em planta baixa 
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pode ser considerado linear. A projeção horizontal da cavidade é de aproximadamente 180 m. 

O desenvolvimento do espaço subterrâneo pode ter se dado por erosão fluvial e abatimento.  

Quanto aos vestígios arqueológico/paleontológico, não foram observados. Ocorrem 

apenas conchas como clastos da brecha, porém sem sinais de calcificação. Próximo à entrada 

desta cavidade podem ser observadas inúmeras dolinas típicas do modelado cárstico. 

Os depósitos clásticos são representados por argila/silte e matacões de origem 

alogênica e autogênica, respectivamente. Os matacões são abatidos do teto e predominam na 

entrada. Ocorre gotejamento localizado e percolação. Em alguns pontos podem ser 

observados acúmulo de água em espeleotemas (travertinos) e grandes depósitos de guano 

(Figura 95). Os espeleotemas observados foram cortinas, cortinas serrilhadas, colunas 

métricas, coralóides, estalactites, estalagmites, travertinos, escorrimentos e helictites 

localizadas (Figura 96). Ocorrem muitos escorrimentos e as colunas são expressivas, algumas 

vezes cobertas por calcita cintilante (Figura 97). 

  

 
Figura 92 - Salão de entrada da cavidade. Foto: 

Mariana Barbosa Timo, 2010. 

 
Figura 93 - Pixações observadas em grande 

quantidade em toda a cavidade. Foto: Mariana 
Barbosa Timo, 2010. 

 

 
Figura 94 - Estalactites quebradas devido à 

visitação desordenada. Foto: Mariana Barbosa 
Timo, 2010. 

 
Figura 95 - Travertino com guano e água empoçada. 

Foto: Mariana Barbosa Timo, 2010. 
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Figura 96 - Espeleotema excêntrico do tipo helictites. 

Fonte: Marco Antônio Bragante Filho, 2010. 

 
Figura 97 - Expressiva coluna.  

Foto: Mariana Barbosa Timo, 2010. 
 

4.1.5 LIGeom 5 – Lagoa dos Martins 
 

O ponto localiza-se sob as coordenadas geográficas 20°20'27.41"S e 45°56'36.71"O, 

altitude 715 m, datum WGS84. A lagoa (Figura 98) localiza-se a noroeste da área de estudo e, 

de acordo com Martins (2013), pode ser considerada um exemplo representativo de uma 

feição peculiar da Depressão Cárstica do Ribeirão dos Patos, onde podemos observar lagoas 

cársticas em grande quantidade e com diferentes tamanhos. 

O entorno da lagoa é ocupado pelo distrito também denominado Lagoa dos Martins 

(Figura 99), por plantações de eucaliptos e pastagens para o gado. Além disso compoem a 

paisagem feições residuais como as verrugas. 

 

 
Figura 98 – Vista geral da Lagoa dos Martins.  

Foto: Mariana Barbosa Timo, 2013. 

 
Figura 99 – Entrada do distrito denominado Lagoa 
dos Martins, Piumhi (MG). Foto: Mariana Barbosa 

Timo, 2013. 
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4.2 Proposta de trilhas geoturísticas 

 

A proposta de implantação de trilhas remete à aquisição de conhecimento científico 

envolvendo a pratica de atividades ao ar livre. As trilhas (Figura 107) tem o objetivo de 

valorizar os LIGeom, mas também os conjuntos de geoformas e paisagens que não foram 

classificadas através da metodologia utilizada. Considerando a infra-estrutura existente 

atualmente na Região Cárstica do Córrego do Cavalo, sugerimos a criação de três trilhas de 

interesse geomorfológico: (1) Localidade de Córrego do Cavalo – Gruta dos Óculos, (2) 

Localidade de Córrego do Cavalo – Gruta Poço dos Pescadores e (3) Localidade de Córrego 

do Cavalo – Gruta do Zezinho Beraldo – Lagoa dos Martins. 

4.2.1 Trilha 1: Localidade de Córrego do Cavalo – Gruta dos Óculos 

 
A Trilha Localidade de Córrego do Cavalo – Gruta dos Óculos, identificada como 

Trilha 1, apresenta alguns pontos notáveis passíveis de observação em seu percurso (Figura 

100). A trilha começa na Localidade Córrego do Cavalo e termina no mesmo local, 

apresentando alto grau de dificuldade. Recomenda-se a execução apenas para espeleólogos 

com experiência ou turistas já ambientados com o turismo de natureza e com bom 

condicionamento físico.  

No início da trilha, observa-se a dolina de dissolução que acumula água no período das 

chuvas na entrada da Gruta do Ponto 15 (Figura 101). Durante o percurso observa-se a 

ocorrência de feições cársticas como dolinas e feições residuais e, na entrada da Gruta dos 

Óculos, a dolina de abatimento, a surgência do córrego do Barreado e o maciço que hospeda a 

cavidade (Figura 83). Esse trajeto tem extensão aproximada de 2,5 km e deve ser realizado a 

pé. Deverá ser possível explorar a cavidade que apresenta um fluxo hídrico subterrâneo 

perene e vestígios arqueológico importantes. 
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Figura 100 - Trilha 1: Localidade Córrego do Cavalo - Gruta dos Óculos. 

 

 
Figura 101 - Dolina de dissolução na entrada da Gruta do Ponto 15.  

Foto: Leonardo da Silva, 2012. 
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4.2.2 Trilha 2: Localidade de Córrego do Cavalo – Gruta Poço dos Pescadores 

 
A Trilha Localidade de Córrego do Cavalo – Gruta Poço dos Pescadores, identificada 

como Trilha 2, apresenta alguns pontos notáveis passíveis de observação em seu percurso 

(Figura 102). Esta trilha começa na Localidade Córrego do Cavalo e termina no mesmo local, 

apresentando baixo grau de dificuldade. Sua exploração é recomendada para turistas de 

diferentes idades e níveis de condicionamento físico. 

No início da trilha, observa-se a dolina de dissolução que acumula água no período das 

chuvas na entrada da Gruta do Ponto 15 (Figura 101). Durante o percurso observa-se a 

ocorrência de feições cársticas como dolinas e feições residuais, a Loca da Mureta e uma das 

inúmeras surgências do córrego do Barreado que localiza-se próximo à entrada desta cavidade 

(Figura 91), o maciço que hospeda a Loca do Cocho (Figura 103) e a Gruta Poço dos 

Pescadores, onde pode ser  visualizada um sumidouro perene do córrego do Barreado e uma 

lagoa cárstica próxima à entrada da cavidade (Figura 86). Esse trajeto tem extensão 

aproximada de 3 km e deve ser realizado a pé. Deverá ser possível explorar as cavidades que 

apresentam um hídrico subterrâneo perene e vestígios arqueológico importantes. 

 

 
Figura 102 - Trilha 2: Localidade Córrego do Cavalo – Gruta Poço dos Pescadores. 
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Figura 103 – Maciço da entrada da Loca do Cocho. Foto: Mariana Timo, 2010. 

 

4.2.3 Trilha 3: Localidade de Córrego do Cavalo – Gruta do Zezinho Beraldo – Lagoa dos 

Martins 

 

A Trilha Localidade de Córrego do Cavalo – Gruta do Zezinho Beraldo – Lagoa dos 

Martins, identificada como Trilha 3, apresenta diversos pontos notáveis passíveis de 

observação durante seu percurso (Figura 104).  

Esta trilha começa na Localidade Córrego do Cavalo e termina no distrito Lagoa dos 

Martins, apresentando baixo grau de dificuldade, sendo recomendada para turistas de 

diferentes idades e graus de condicionamento físico.  

Com exceção da visita à Gruta do Zezinho Beraldo, todos os demais pontos do 

percurso podem ser acessado por deficientes físicos pois esta trilha foi essencialmente 

construída em cima de locais panorâmicos e acessíveis através de veículos automotores 

comuns. 

No início da trilha, observa-se a Gruta do Zezinho Beraldo, uma das mais 

representativas cavidades da região. Dando continuidade ao percurso, tem-se uma vista 

panorâmica da Gruta do Feijão (Figura 106), onde podemos observar o maciço, uma dolina de 

dissolução alagada e aspectos da Mata Seca.  

Avançando mais alguns metros podemos contemplar uma vista panorâmica dos 
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compartimentos geomorfológicos caracterizados nesta dissertação, incluindo a Serra de 

Piumhi (Figura 105).  

No extremo norte da área é possível acessar uma trilha secundária onde observa-se 

feições residuais do tipo verrugas que localizam-se próximo à planície de inundação do 

córrego do Barreado (Figura 63). Sobre as verrugas é possível notar o desenvolvimento de 

lapiás (karren). 

O final da trilha acontece na chegada à localidade Lagoa dos Martins, onde podemos 

contemplar um conjunto de lagoas cársticas de mesmo nome (Figura 98).  

Esse trajeto tem extensão aproximada de 20 km e deve ser realizado com veículos 

automotores. 

 

 
Figura 104 - Trilha 3: Localidade Córrego do Cavalo – Gruta do Zezinho Beraldo – Lagoa dos Martins. 
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Figura 105 - Vista panorâmica dos compartimentos geomorfológicos da Região Cárstica do Córrego do 

Cavalo. Notar a Serra de Piumhi ao fundo. Foto: Mariana Timo, 2013. 
 
 

 
Figura 106 – Vista panorâmica da Gruta do Feijão. Foto: Bruno Durão Rodrigues, 2013. 
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Figura 107 - Mapa de localização das trilhas propostas. 
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GEOTURISMO NA REGIÃO CÁRSTICA DO 
CÓRREGO DO CAVALO 
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5 GEOTURISMO NA REGIÃO CÁRSTICA DO CÓRREGO DO CAVALO:  
POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

 

Os percursos urbanos que integram a geodiversidade (minerais, rochas, fósseis) à 

história e cultura do local em que estão inseridos constituem ótimo instrumento de aquisição 

de conhecimentos, funcionando como uma importante ferramenta para promover educação 

patrimonial e ambiental (NASCIMENTO; CARVALHO, 2013). Desta forma, a proposição de 

trilhas educativas e a instalação de painéis com informações importantes em locais 

estratégicos pode oferecer uma oportunidade para uma aproximação com o público, além de 

ser um novo produto de turismo direcionado a pessoas motivadas por conhecimento 

intelectual e por atividades que envolvam aprendizado, exploração, descoberta e imaginação 

(NASCIMENTO et al., 2007). 

Como principais resultados da utilização do geoturismo, destacamos a possibilidade de 

inserção da comunidade no geoturismo, a realização de diferentes ações (minicursos, 

palestras, oficinas, entre outros) que visem à sensibilização, valorização e interpretação 

ambiental das comunidades locais sobre o patrimônio geológico; efetivação de estratégias 

promocionais acerca dos Locais de Interesse Geomorfológico (LIGeom) e melhorias na 

infraestrutura dos lugares. Desta forma, o geoturismo pode vir a ser um importante fator de 

desenvolvimento socioeconômico para as localidades de Córrego do Cavalo e Lagoa dos 

Martins, bem como para a conservação do Patrimônio Geomorfológico dos LIGeom 

mencionados (BEZERRA et al., 2013). É importante ressaltar que o geoturismo é um tema de 

políticas públicas (NASCIMENTO et al., 2007). O objetivo da geoconservação não é 

preservar toda a geodiversidade e muito menos todo o patrimônio natural abiótico, mas aquela 

parcela denominada de patrimônio geológico que apresente significativa relevância 

(SHARPLES, 2002 apud BRILHA, 2005). Acredita-se que a atividade turística, se bem 

orientada, pode contribuir para a proteção do patrimônio por meio da sensibilização do turista 

em relação à importância dos atrativos que visita (NASCIMENTO et al., 2007). 

Na Europa existem alguns exemplos de sucesso. Na cidade de Budapeste, Hungria, 

existem cinco cavernas de origem hidrotermal localizadas na área urbana. Todas estas 

cavernas são abertas para a visitação de massa e são monitoradas. A Szemlő-hegyi Cave, tem 

um museu espeleológico em sua entrada onde o turista pode visualizar uma maquete em 3D 

da planta-baixa da cavidade e painéis explicativos sobre o processo de gênese do carste da 

cidade (Figura 108).  
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Figura 108 - Salão de entrada da Szemlő-hegyi Cave onde os visitantes podem visualizar a maquete da planta-

baixa da cavidade, Budapeste, Hungria. Foto: Mariana Timo, 2013. 
 
 
O Carste da Morávia (Moravian Karst), na República Tcheca, também é uma região 

bastante visitada, onde o sistema mais conhecido é o Punkevní Cave. No local não é permitido 

o trânsito de veículos automotores, assim, o percurso para a visitação deste sistema começa 

em uma pequena estação de trem que conduz o turista pelo vale do rio Punkva até a entrada 

da caverna. No local podemos acessar restaurantes, lojas de suvenirs e banheiros. O percurso 

no interior da caverna é feito em duas etapas, a primeira ocorre em condutos secos e bastante 

ornamentados por espeleotemas, a segunda ocorre nos condutos alagados e o percurso é feito 

através de um bote. Ao sair da caverna segue-se a pé para a estação teleférica, onde o turista 

pode ascender o Macocha Abyss, que tem 168 metros de profundidade, enquando observa 

outros aspectos do exocarste da região (Figura 109).  
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Figura 109 - Teleférico na região do Moravian Karst (República Tcheca) onde os visitantes podem visualizar 

algumas feições do exocarste local, além de ascender o Macocha Abyss. Foto: Mariana Timo, 2013. 
 
 

Um outro exemplo interessante é o da Domica Cave, localizada na Eslováquia. 

Durante a exploração da caverna foram identificados vários vestígios arqueológicos 

importantes e, para que o visitante possa entender melhor como é o processo de escavação e 

resgate dos vestígios, uma exposição representando esta atividade foi montada em um dos 

condutos da caverna abertos à visitação (Figura 110). 

 Deve-se ressaltar que todas estas cavidades foram abertas à visitação somente depois 

de pesquisas sérias sobre o seu processo de evolução e que atualmente passam por um 

monitoramento complexo e constante de todos os parâmetros que envolvem a atividade 

turística (Figura 111). Desta forma, a capacidade de carga é respeitada para que as gerações 

futuras também possam ter a oportunidade de conhecer este ambiente.  
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Figura 110 - Exposição representando uma escavação arqueológica onde os visitantes podem se interar sobre 

os procedimentos que envolvem esta atividade, Domica Cave, Eslováquia. Foto: Mariana Barbosa Timo, 2013. 
 
 
 

 
Figura 111 - Estação de monitoramento do microclimas da Zbrašovské Aragonitové Cave, Hranice Karst, 

República Tcheca. Foto: Mariana Barbosa Timo, 2013. 
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O geoturismo requer um planejamento prévio e adequado para se consolidar e se 

desenvolver garantindo o sucesso da atividade. Toda a região no entorno da Região Cárstica 

do Córrego do Cavalo ainda não apresenta infraestrutura suficiente para o desenvolvimento 

do geoturismo. Para que esta atividade se consolide na região faz-se necessário um 

investimento substancial e gradativo em iniciativas que visem a conservação deste patrimônio 

natural. Este processo demanda tempo e a participação das comunidades locais e dos setores 

público e privado. Contudo, favorece a geração de emprego e renda, promove a minimização 

dos impactos ambientais e dos problemas sócio-econômicos, além de conservar o patrimônio 

natural para as gerações atuais e futuras (NASCIMENTO et al., 2007).  

Com o intuito de potencializar o valor dos Locais de Interesse Geomorfológico, 

sobretudo do viés turístico com exploração didático-científica, sugerimos um investimento na 

elaboração de painéis interpretativos que compõem a etapa de divulgação do patrimônio 

geomorfológico. Os painéis contribuem para a fixação e ampliação das informações obtidas 

no contato direto com a natureza, de forma espontânea e ao mesmo tempo atraente. Essa 

divulgação do patrimônio potencializa a conservação do ambiente natural e cultural onde 

estão inseridos os Locais de Interesse Geomorfológico. Brilha (2005) reforça que a 

localização dos painéis interpretativos deve ser estratégica. Os painéis devem estar próximos 

aos geossítios e respectivamente aos LIGeoms ou conexos a percursos temáticos que 

abranjam um conjunto de geoformas. E ainda devem apresentar uma linguagem plural que 

alcance o público geral, o específico (científico) e o escolar. 

Os estudos voltados para o geoturismo na Região Cárstica do Córrego do Cavalo são 

ainda incipientes, tendo sido iniciados nesta dissertação, embora o objetivo principal tenha 

sido o mapeamento do carste regional. Assim sendo, faz-se necessário um aprofundamento 

nas pesquisas e maiores investimentos dos setores públicos e privados da região no intuito de 

aprimorar este trabalho e elaborar painéis interpretativos que facilitem a compreensão do 

turista dos processos que condicionaram a gênese do Patrimônio Geomorfológico existente 

nesta região.  

Sugerimos que os investimentos sejam arrecadados através de políticas públicas 

instituídas pelos municípios que abrangem a Região Cárstica do Córrego do Cavalo e através 

de verbas de origem dos processos de licenciamento das empresas que pretendem instalar 

atividades potencialmente poluidoras na região. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na Unidade Espeleológica Arcos-Pains, as atividades humanas podem impor 

profundas modificações na paisagem, especialmente por causa da mineração, visto que ali 

encontram-se instaladas diversas empresas de extração de calcário, além de indústrias 

cimenteiras e de produção de cal. Tal uso do solo, aliado à precária gestão do Patrimônio 

Espeleológico, vem ocasionado impactos ambientais significativos no carste regional. Dessa 

forma, ter como base os estudos do carste faz-se extremamente necessário, pois a 

sensibilidade dos aqüíferos cársticos à poluição é muito alta. 

A gestão racional dos cenários cársticos é altamente condicionada pelo relevo e pelo 

sistema hidrológico. No caso da região mapeada, as áreas principais de recarga possivelmente 

são as lagoas cársticas localizadas na região dos relevos cársticos, principalmente a Lagoa dos 

Martins. Contudo, elas sofrem interferência das regiões condicionadas pelos relevos 

dissecados e estruturais, visto que a drenagem tem origem nestas regiões. 

Estudos sobre a magnitude e fluxo subterrâneo no endocarste foram pouco explorados 

devido à restrita disponibilidade de resursos financeiros. Na região de estudos, tudo indica que 

o fluxo endocárstico seja comandado pela bacia do córrego do Barreado, como por seu nível 

de base, o ribeirão dos Patos. 

O carste desta região é um expressivo exemplo do carste intertropical brasileiro, por 

suas características geológicas, geomorfológicas, hidrológicas e arqueológicas. Sua evolução 

superficial e subterrânea deve, portanto, ser compreendida como um fenômeno complexo. 

Além disso, faz-se necessário o aprofundamento dos levantamentos iniciados nesta 

dissertação, com o objetivo de tentar estabelecer as conexões subterrâneas entre as inúmeras 

surgências e sumidouros existentes ao longo do curso do córrego do Barreado. Foi possível 

observar a presença de um fluxo hídrico perene em grande parte das cavidades existentes na 

área de estudo, contudo ainda não é possível garantir que este fluxo seja proveniente do 

córrego do Barreado. 

Foi possível inferir alguns prováveis lineamentos durante a elaboração do Mapa 

Exploratório dos Fenômenos Cársticos, visto que as dolinas encontram-se alinhadas em 

direções preferenciais. Possivelmente o alinhamento é condicionado pelo faturamento da 

rocha encaixante, visto que ele segue a direção da drenagem local. 

A Região Cárstica do Córrego do Cavalo, considerada nesta dissertação como um sítio 

geomorfológico da Depressão Cárstica do Ribeirão dos Patos, teve seus fenômenos cársticos 

mais expressivos representados sobre imagens georreferenciadas do Google Earth em escala 
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1:25.000, dando origem ao Mapa Exploratório de Fenômenos Cársticos em escala 1:50.000. 

A Unidade Espeleológica Arcos-Pains pode ser considerada uma importante região 

cárstica do estado de Minas Gerais com considerável valor científico, recreacional e cultural. 

Devido à sua fragilidade inerente e crescente distúrbio antrópico, tal paisagem necessita de 

progressivos cuidados quanto à sua proteção. A instituição de outras áreas de proteção 

ambiental além do Monumento Natural Jardins do Éden, da Estação Ecológica de Corumbá e 

do Parque Natural Municipal Dona Ziza precisam ser estabelecidas, através de parcerias 

público-privadas, como estratégias de conservação e uso sustentável deste carste. 

Além dos impactos advindos da mineração, observa-se, ainda, grandes áreas 

desmatadas para utilização agropastoril e para o extrativismo, além da utilização desordenada 

do carste para ocupação urbana e fins turísticos. 

É preciso que o poder público (prefeituras dos municípios onde a região estudada 

insere-se) estabeleça parcerias com o setor privado local (mineradoras e indústrias com 

processos em licenciamento) envolvendo a comunidade, com o objetivo de criar programas de 

capacitação e, principalmente, educar, conscientizando e motivando-a a investir nesta área, o 

que em continuidade com as outras atividades desenvolvidas agregaria ainda mais renda à 

família, o que não deixa de ser um forte estímulo para a busca da conservação destas áreas 

(BENTO; RODRIGUES, 2011). 

É importante lembrar que a sustentabilidade na utilização deste Patrimônio exige a 

implantação do geoturismo e segmentos turísticos afins mediante um processo que envolva a 

população local, principalmente a população rural que possuem quedas em suas propriedades, 

contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida. 

Considerando estas características sugerimos 5 Locais de interesse Geomorfológico 

(LIGeom) e 3 trilhas educativas como atrativo do geoturismo na Região Cárstica do Córrego 

do Cavalo, já que através de sua apreciação e interpretação é possível compreender a geologia 

e relevo locais e sua integração com a evolução geológica/geomorfológica regional. 

 A prática do geoturismo utiliza feições geológicas como atrativo turístico, e, por meio 

da educação e da interpretação ambiental, consitui-se em uma ferramenta para assegurar a 

conservação e a sustentabilidade do local visitado (NASCIMENTO et al., 2007). 

Ressalta-se ainda que a utilização das trilhas, das cavernas consideradas como 

LIGeom, bem como de todo o Patrimônio Natural existente na Região Cárstica do Córrego do 

Cavalo não deve ser feita sem a elaboração prévia de um Plano de Manejo específico para que 

a atividade turística seja feita de forma correta sem que haja uma contribuição para a 

degradação deste Patrimônio. 
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Devido à carente infraestrutura existente atualmente em toda a Unidade Espeleológica 

de Arcos-Pains e, principalmente, nas localidades de Córrego do Cavalo e Lagoa dos Martins, 

sugerimos que as atividades de visitação na Região Cárstica do Córrego do Cavalo sejam 

iniciadas através da instituição de um “campo-escola”. Esta iniciativa tem o objetivo de 

envolver alunos do ensino fundamental, da graduação e da pós-graduação, a fim de 

disseminar o conhecimento das geociências, principalmente da espeleologia e da carstologia, 

e promover a preservação do Patrimônio Geomorfológico. 

O incremento das pesquisas voltadas ao estabelecimento do geoturismo na região terá 

como consequência a ampliação do conhecimento dos processos favoráveis ao 

desenvolvimento deste carste e a caracterização de outros sítios geomorfológicos 

representativos que, aliados aos grandes vestígios arqueológicos identificados na região e aos 

seus atributos biológicos peculiares, conferem a esta Unidade Espeleológica a possibilidade 

de enquadramento no Programa Geoparques da UNESCO ou Geoparques do Brasil, por ser 

uma área suficientemente grande, com limites bem definidos e que contem sítios do 

Patrimônio Natural de especial importância científica, raridade ou beleza, não apenas por 

razões geológicas, mas também em virtude de seu valor ecológico, espeleológico, histórico, 

arqueológico ou cultural.  
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