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A Revista ESPELEOLOGIA
propõe-se a publicar artigos relativos
à ciência Espeleologia, tendo como a
comissão editorial o direito de recu-
sar trabalhos que não estejam no con-
texto.

cias bibliográficas seguem os padrões adotados por cada
área aqui apresentada.

Qualquer matéria da Revista ESPELEOLOGIA po-
derá ser reimpressa em outras publicações desde que se-
jam citados fontes e autor.

Os autores dos artigos res-
ponsabilizam-se integralmente pelo
conteúdo dos mesmos. As referên-

Críticas, sugestões e artigos são bem aceitos, po-
dendo estes serem publicados ou não de acordo com a
disponibilidade de espaço e importância das discussões .S66
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A'espeleologia brasileira está em festa, pois neste ano de 2007
comemoramos o 70° aniversário da Sociedade Excursionista e

, Espeleológica de Ouro Preto - S.E.E. Para comemorar seus 70
anos, a Spé, como é carinhosamente chamada pelos seus sóci-
os e amigos, foi agraciada com a eleição para organizar o 29°

Congresso Brasileiro de Espeleologia.

Desde sua criação, em 12 de Outubro de 1937 pelos alunos da
Escola de Minas de Ouro Preto, a S.E.E. sempre colaborou com a divulga-
ção dos grandes feitos nacionais e internacionais no ramo dessa tão
fascinante ciência.

É com grande satisfação que, fazendo parte das comemorações desta
honrosa data, a S.E.E. traz para a comunidade científica e amantes da
espeleologia, de maneira geral, o décimo segundo número da Revista
Espeleologia. A revista Espeleologia n° XII vem registrar o novo panorama
da espeleologia nacional com artigos que buscam além de descrever cavida-
des, discutir a espeleologia de maneira holística, trazendo ao leitor, artigos
de cunho científico com temas heterogêneos visando atender aos anseios
de uma maior diversidade de leitores bem como promover a
multidisciplinaridade da ciência Espeleologia.

Numa caminhada tão longa, como a que a SEE fez até a presente data,
vários são os obstáculos encontrados. Para a superação de tais obstáculos
esta Sociedade contou e conta até os dias atuais, com alguns fiéis parceiros,
dentre os quais destacamos, e aproveitamos para agradecer, a Escola de
Minas, a Universidade Federal de Ouro Preto, a GEOSOL Geologia e Sonda-
gens, a Fundação Victor Dequech, a Fundação Gorceix, nossos sócios bene-
méritos, que com muito empenho ajudaram a SEE lograr o seu reconhecido
sucesso.

3

A SEE convida aos leitores deste número da Revista Epeleologia a
serem autores dos próximos números, colaborando, assim, para a evolução
desta maravilhosa ciência.

Boa Leitura.

Fernando Morais
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~IIIII. EmDa.
Preservação do patrimônio espeleológico

brasileiro: a mineração como parceria?

No início de nossa carreira
espeleológica, nos idos de 1981, tínha-
mos o costume de nos esgueirar através
de cercas e trilhas rumo às cavernas do
carste de Lagoa Santa. Muitas vezes cru-
závamos terrenos pertencentes a
mineradoras, já que boa parte das áreas
contendo as melhores grutas já perten-
cia a estas empresas. Adolescentes, vía-
mos as cimenteiras com certo grau de
desconfiança, como inimigos potenciais
das cavernas. A lembrança da destrui-
ção da Lapa Vermelha de Lagoa Santa há
apenas alguns anos, caverna tão impor-
tante pesquisada por Peter Lund, ainda
pairava no ar, como um fantasma.

As grandes frentes de lavra, as
detonações levantando nuvens de poei-
ra e ecoando pelo carste, tudo isto fazia
(e ainda faz) parte do dia-a-dia de quem
percorria as grutas de Lagoa Santa, Pedro
Leopoldo e Matozinhos. Ainda que jo-
vens, já reconhecíamos a importância da
matéria prima produzida por estes empre-
endimentos. No entanto, havia sempre a
imagem de uma atividade predominante-
mente degradadora que poderia, a qual-
quer momento, ameaçar o precioso acer-
vo de cavernas.

Muitos anos se passaram entre
cursos de geologia-/geografia e muitas
viagens pelo Brasil e exterior. Nestes 26
anos surgiram inúmeras oportunidades
de visitar mineradoras, vivenciar proje-
tos de expansão e licenciamento e co-
nhecer, também, o "outro lado da moe-
da". Muitos dos nossos colegas, que
antes compartilhavam conosco preocu-
pações sobre o futuro das cavernas, tor-
naram-se funcionários de algumas das
mesmas empresas que antes víamos com
certa reserva.

Durante estas quase três décadas
de intervalo, boa parte da região cárstica
de Lagoa Santa se viu alçada à condição
de APA (Área de Proteção Ambienta\) e
sofreu grande expansão urbana e industri-
al, associada à construção do aeroporto
internacional de Confins, explosão das áre-
as urbanas de Lagoa Santa, Pedro
Leopoldo e Matozinhos (através principal-
mente de loteamentos de alta e baixa ren-
da) e implantação de várias novas indús-
trias. O maior impacto, hoje em dia, provém
nem tanto das atividades minerárias, estas
com ação em geral pontual, mas sim da
ocupação desordenada da área cárstica. E
quanto às cavernas e ao carste?

Hoje, quando retomamos ao nos-
so "quintal de casa", como às vezes nos
referimos às cavernas de Lagoa Santa, não
é difícil perceber que as áreas mais bem
preservadas são em geral aquelas perten-
centes às próprias mineradoras, como a
magnífica área de PoçõeslBallet, protegi-
da respectivamente pela SOEICOM e
Lafarge, ou a Lapa Vermelha de Lagoa
Santa, sob a guarda da mineração de mes-
mo nome. Outros enclaves são de propri-
edade de alguns conscienciosos fazen-
deiros, honrosas exceções, como na Fa-
zenda Cauaia, que guarda um dos melho-
res conjuntos de vegetação e feições
cársticas da área. Autorizações e justifi-
cativas são, decerto, necessárias para
adentrar estes locais. Portões e mesmo
guardas armados rondam algumas destas
áreas. Mas as cavernas lá estão, como a
26 anos atrás, preservadas em seu silen-
cioso isolamento em meio aos paredões
calcários praticamente intactos. Do outro
lado da cerca, infelizmente, embora den-
tro da APA, estão maciços e grutas degra-
dadas pela visitação desordenada e im-
pactos ambientais diversos.

Augusto Auler & Luís Piló
Espeleólogos e consultores ambientais

A preservação destes pequenos
oásis cársticos foi fruto de ações indivi-
duais (como no caso da Cauaia) ou devi-
do à exigência dos órgãos de preserva-
ção ambiental e cultural, transferindo
para empresas e fazendeiros a obrigação
de zelar pelo patrimônio espeleológico
em suas propriedades. A pergunta que
hoje nos fazemos é simples e ao mesmo
tempo instigante: teria sido o poder pú-
blico capaz de manter.preservadas estas
áreas?

Minas Gerais é o berço da mine-
ração no Brasil e também o berço de nos-
sa espeleologia. Nenhum estado possui
tantas minerações e tantas cavernas. Em
Minas, nenhum kigar nos parece melhor
para ilustrar este anmgonis:mo do que o
carste de Lagoa Santa. Embora seja hoje
teoricamente "protegido", em sua maior
parte, pela Área de Proteção Ambiental,
o carste de Lagoa Santa resta, de fato,
incólume, apenas nestes poucos
enclaves, em sua maior parte protegidos,
por vezes pela força de ações jurídicas,
pelas próprias mineradoras.

A ironia desta situação não faria
sentido há alguns anos, quando ainda
pensávamos que o caminho lógico para
resguardar nosso patrimônio
espeleológico seria a criação de Unida-
des de Conservação. Em uma região que
sofre tanta pressão urbana e industrial,
como em Lagoa Santa, a crônica falta de
recursos dos órgãos públicos provavel-
mente faria com que simples Unidades
de Conservação não tivessem como sal-
vaguardar as cavernas com a mesma efi-
cácia de fazendeiros escrupulosos e em-
presas mineradoras, ainda que muitas
vezes sob peso de ações judiciais ou
obrigações ambientais.
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Espeleologia no Brasil: '!4 união faz a força"

Os estudos espeleológicos finan-
ciados por mineradoras são, hoje, respon-
sáveis por quase 1/S do que se conhece
no Brasil em termos de cavernas cadas-
tradas. E isto em apenas 3 anos, impulsio-
nados, principalmente, pela notável alta
do valor de mercado de minério de ferro.
Nunca tantas cavernas foram
identificadas em tão pouco tempo, um
volume de trabalho impensável no con-

Mesmo sendo um jovem
espeleólogo, aproveito a oportunidade
para tecer alguns comentários sobre a
difícil situação enfrentada pela
Espeleologia no Brasil. Dentro da ótica
de uma nova geração de espeleólogos,
imparcial, preocupada e repleta de ener-
gia para estudar, fazer e viver os praze-
res da Espeleologia. Uma geração que
está disposta a passar com todo o entu-
siasmo pelas diferenças pessoais e in-
teresses próprios para o bem dessa em-
polgante ciência. Estou defendendo
esta opinião próximo de completar mi-
nha primeira década de grutadas, que
se iniciaram em 1998 na "Sociedade Ex-
cursionista e Espeleológica (S.E.E.)"
aonde venho trabalhando até os dias
atuais. Não poderia deixar de apimentá-
Ia com pequenas doses de irreverência,
liberdade e coragem, virtudes inerentes
aos espíritos da juventude consciente
e informada.

A multidisciplineridade é a loco-
motiva dos trabalhos espeleológicos
satisfatórios, onde a troca de informa-
ções entre os Grupos e Federações, o
trabalho em equipe e a união em busca
de um objetivo comum, seriam, respec-
tivamente, o combustível, o maquinista
e, principalmente, o norte dessa loco-
motiva.

A falta de um ao entre os
espeleólogos brasileiros, sem dúvidas, é
o pior dos obstáculos que existem e im-

texto cotidiano de grupos espeleológicos
amadores, tradicionalmente geradores do
conhecimento básico sobre as cavernas.

Pensamos que o futuro da
espeleologia brasileira deve considerar
uma interação honesta e proativa com o
setor minerário. Ambos podem se bene-
ficiar, gerando condições para o esta-
belecimento de ações que levem à pre-

pedem o desenvolvimento da
Espeleologia Nacional. A conseqüência
dessa desunião está gerando problemas
graves no curto prazo, que tendem a pio-
rar no médio e poderão ser catastróficos
no longo prazo, caso não sejam tomadas
atitudes sensatas e em conjunto, sempre
em prol das cavernas e do futuro da
Espeleologia em nosso país. De maneira
apocalíptica, fomenta-se a prática isola-

.da de espeleologia pelos grupos e por
espeleólogos, aumentando constante-
mente a geração de conhecimentos cen-
tralizados e de acesso restrito, o que en-
tendo ser um retrocesso no processo de
desenvolvimento de nossa Espeleologia.
Ainda mais em um tempo onde já não é
mais novidade o processamento digital
de dados (teoricamente dados espele-
ológicos são de domínio público), orga-
nizados, integrados e distribuídos na
internet para consulta e orientação; onde
a troca de informações, os trabalhos em
conjunto e a realização de reuniões a lon-
gas distâncias são viabilizadas com ape-
nas alguns clic s; etc.

Não podemos mais viver uma
situação onde a divisão existe por ra-
zões obscuras ocorrentes em ambos
os lados. Ignorando um objetivo co-
mum, a meu ver, muito mais importan-
te que é o desenvolvimento da
Espeleologia brasileira, onde predomi-
nem trabalhos e banco de dados inte-
grados. Além, obviamente, do compro-

servação do patrimônio cárstico e
espeleológico, ao mesmo tempo permi-
tindo o desenvolvimento das ativida-
des minerárias em um contexto
ambientalmente correto. Tudo isto sob
o olhar vigilante de órgãos ambientais
que compreendam a importância de uma
solução consensual que contemple
duas atividades essenciais à sociedade
brasileira.

Thiago Faleiros Santos
Engenheiro Geólogo / Espeleólogo

e-mail: thiago_nakapa@yahoo.com.br

misso, por hora esquecido, dos mais
experientes serem e se comportarem
como exemplos para as novas gera-
ções de espeleólogos que são, e sem-
pre serão, essenciais para a continui-
dade dos estudos espeleológicos no
Brasil.

Pouco importaria a existência de
mais de uma Federação Espeleológica
congregando diferentes grupos em um
mesmo país, ainda que elas mantenham
suas autonomias, ideológica e adminis-
trativa, desde que cumprissem uma pre-
missa básica: o trabalho em conjunto
entre elas! A partir daí sim, as cavernas e
todos os elementos que compõem os ter-
renos cársticos sairiam vitoriosos e seri-
am os maiores privilegiados.

Conclamo a todos os
espeleólogos nacionais, desde os mais
experientes aos iniciantes, que deixem as
diferenças de lado, aprendam com os er-
ros do passado e que lutem pela união,
visando exclusivamente o desenvolvi-
mento espeleológico brasileiro! Reco-
nhecidamente é sabido de esforços re-
centes neste sentido. Contudo ainda não
é o suficiente e permanecendo do jeito
que está, somente poderemos esperar
que também seja verdade outro velho
dito popular: "Deus escreve certo por
linhas tortas".

Então fica a pergunta: Queremos,
devemos ou precisamos continuar por
um caminho tão tortuoso?
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Grutadas
Esta seção dedica-se a-reportar as principais

atividades de campo realizadas pela SEE, bem como
a participação da entidade em eventos de cunho
espeleológico entre novembro/2002 e março/2007.

ARAXÁ-MG

Outubro de 2004 - Participação no 42. o Congresso
Brasileiro de Geologia, onde foram apresentados trabalhos
orais e painéis. Participantes: Nakapa, Sabão, Cinderela, Bei-
ra-Mar, Claudão, Óxi, Kaskão e Paulão.

BARRA LONGA-MG
10/1112002 - Trabalho de campo na gruta Morada do

ÍndioemconjuntocomoGuanoSpeleo-IGCIUFMG.Participan-
tes da SEE: Paulão, Nakapa, Tati e Dani; Participantes do Guano:
Zé Roberto, Leo Morato, Carlinhos e outras 05 pessoas.

BELO HORIZONTE - MG

27/07 a 31/07/2004 - Participação e apresentação de
trabalhos no I Encontro Brasileiro de Estudos do Carste -
Carste 2004. Participantes: Claudão, Paulão, Tékus, Beira-
Mar, Gandy e Cinderela

CORDISBURGO - MG

15/11/2002 - Campo à Gruta Morena onde foram reali-
zados trabalhos de exploração e fotografia, bem como intro-
dução dos calouros no mundo subterrâneo. Participantes:
Paulão, Nakapa, Tékus, Cinderela, alguns membros dos gru-
pos SEE e Guano Speleo e alunos do eLE. - Nov./2002 ..

26/04/2003 - Campo à Gruta Morena onde foram reali-
zados trabalhos de exploração e fotografia. Participantes:
Tékus, Nakapa, Cinderela, Xibungo, Girino, Maiado e alunos
do eLE. - Abr./2003.

(

15/1112003 - Campo àGruta Morena onde foram reali-
zados trabalhos de introdução dos calouros no mundo subter-
râneo. Participantes: Nakapa, Peteca, Urucum, Maiado,
Cinderela, Fine, Dyfora, Sabão e alunos do C.I.E. - Nov./2003.

23/0512004 ~ Visita técnica na Gruta Morena para in-
trodução dos calouros ao mundo subterrâneo. Participantes:
Nakapa, Cinderela, Beira-Mar, Sabão, Maiado, Xibungo,
Mariana, Ovo e alunos do eLE

01/0812004 - Excursão de campo à Gruta Morena. Par-
ticipantes: Óxi, Janjão, Gandy, Miltinho, Beira-Mar, Paulão,
Juliano e Rocha.

14 e 15/11/2004 - Campo à Gruta Morena onde foram

realizados trabalhos de exploração e fotografia, bem como
introdução dos calouros no mundo subterrâneo. Participan-
tes: Nakapa, Cinderela, Mariana, Claybon, Ovo e alunos do
C.I.E. - Nov./2004.

23/04/2005 - Campo para a Gruta Morena como visita
técnica da III Jornada de Estudos Espeleológicos.

26/0612005 - Visita técnica na Gruta Igrejinha para in-
trodução dos calouros ao mundo subterrâneo. Participantes:
Nakapa, Tékus, Beira-Mar, Sabão, Maiado, Xibungo, Mariana,
Paulista e alunos do C.LE

19 e 20/09/2005 - Campo à Gruta Morena onde foram
realizadas atividades de exploração:' Participantes: Tékus,
Nakapa, Mariana, Tati e Paulista.

18 e 19/03/2006 - Campo do eLE. 2005/2 na Gruta
Morena para introdução dos calouros ao mundo subterrâ-
neo. Participantes: Nakapa, Tékus, Sabão, Maiado, Xibungo,
Mariana, Lesa, Dentão, Ovo, Urucum, Tati e alunos do eLE

26 e 27/0812006 - Campo do C.LE. 2006/1 na Gruta
Morena para introdução dos calouros ao mundo subterrâ-
neo. Participantes: Tékus, Lesa, Beira-Mar, Dentão, Sabão,
Maiado, Xibungo, Tati, Claybon, Girino e alunos do eLE

17 e 18/0312007 - Campo do eLE. 2006/2 na Gruta
Morena para introdução dos calouros ao mundo subterrâ-
neo. Participantes: Tékus, Sabão, Maiado, Beira-Mar, Fedo-
rento, Porta, Gordizila, Trakinas, Kalango e alunos do C.LE

IPORANGA - SP

15 a 18/12/2005 - Participação no curso de Organiza-
ção e Planejamento de Excursões, ministrado pela EE.E. (Fe-
deração Espanhola de Espeleologia) e visitas às Grutas: Ca-
verna Santana, Água suja, dos Contos, Morro Preto e Caver-
na 'do Diabo, no PETAR (Parque Ecológico e Turístico do
Alto Ribeira). Participantes: Nakapa, Tékus, Sabão e Maiado.

IUIÚ - BA

20 A 30/01/05 - Excursão de férias, estudo e explora-
ção de uma nova e importante área espeleológica: luiú/BA.
Atividades de prospecção e mapeamento das cavidades. Par-
ticipantes: Nakapa, Tekus, Claudão, Xiburigo, Maiado, Sa-
bão, Peteca, Claybon, Cinderela, Mariana, Beira-Mar, Paulão
e motoristas.

JANUÁRIA/ITACARAMBI- MG

07/07 a 13/0712003 - Participação do XXVII Congres-
so Brasileiro de Espeleologia. A SEE apresentou trabalhos e
ainda desenvolveu atividades de campo, caracterizaçãopre-
liminar das grutas: dos Anjos, Bromélias, Tatu e Janelão. Par-
ticipantes: Claudão, Paulão, Tékus, Nakapa, Peteca, Cinderela,
Xibungo, Maiado, Sabão, Péleruim e Gaulês.

15/02 a 21/0212004 - Trabalho de campo referente a
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programação da disciplina Espeleologia - DEGEO/EMlUFOP
que tinha por objetivo a caracterização geoespeleológica das
grutas Finado Bastos, Anexo r, Anexo lI, Anexo Ill,
Itapiraçaba, Tatu e Janelão. As grutas Itapiraçaba, Anexos II
e III foram mapeadas na ocasião. Participantes: Claudão,
Tékus, Nakapa, Cinderela, Peteca, Girino, Maiado e os alu-
nos da disciplina.

15/09/2004 - Participação da SEE na reunião para a
formação do Conselho Consultivo para Plano de Manejo da
Área de Proteção Ambiental e Parque Nacional Cavernas do
Peruaçu e Parque Estadual Veredas do Peruaçu. Participante:
Nakapa.

LAGOA SANTA - MG

16111/2002 - Trabalhos de exploração e fotografia nas
grutas Pacas, Helictites e Túneis. Participantes: Paulão,
Nakapa, Tékus,Cinderela, alguns membros dos grupos SEE
e Guano Speleo e alunos do C.LE. - Nov./2002.

27/0412003 - Exploração e fotografia nas grutas Pacas
e Túneis. Participantes: Tékus, Nakapa, Cinderela, Xibungo,
Girino, Maiado e alunos do C.LE. - Abr./2003.

16111/2003 - Introdução de calouros nas grutas Pacas
e Túneis. Participantes: Nakapa, Peteca, Urucum, Maiado,
Cinderela, Fine, Dyfora, Sabão e alunos do C.LE. - Nov./2oo3.

15111/2004 - Introdução de calouros nas grutas Pacas
e Túneis. Participantes: Nakapa, Cinderela, Mariana, Claybon,
Ovo e alunos do C.LE.

MONJOLOS - MG

18/01 a 24/0112004 - Prospecção e exploração da re-
gião cárstica de Monjolos I MG. Na ocasião, foram descritas
19 cavidades, sendo que se têm, no mínimo, dois sítios ar-
queológicos em potencial e 03 destas cavidades foram
mapeadas a nível5C - BCRA. Participantes: Claudão, Tékus,
Nakapa, Cinderela, Maiado, Xibungo, Girino, Sabão, Beira-
Mar, Dyfora, Ovo e Rato.

MONTES CLAROS e BRASíLlA DE
MINAS-MG

27/12/2002 a 06/01/2003 - Trabalho de campo nas gru-
tas: Lapa D' Água, Lapa Grande, Lapa do Sumidouro e Lapa
Sem Fim. Participantes: 1000ton, Luciana e Paulão.

14/03 a 21/0312003 - Trabalho de campo nas grutas:
Lapa Sem Fim e Lapa Sumidouro, Lapa dos Ciganos, Gruta
Fugitivos e Lapa D água; Foram feitos levantamentos
geoespeleológicos e mapeamento de cavidades. Participan-
tes: Claudão, Luciana, Paulão, Tékus, Nakapa, Xibungo,
Cinderela, Maiado e os alunos da disciplina Espeleologia do
DEGEO/EM/UFOP e membros do Espeleogrupo Brasília de
Minas (EBM).

OURO PRETO - MG

30111/2002 - Visitação à gruta Igrejinha nas proximi-
dades da estação de Hargreaves, distrito de Miguel Bournier.
Participantes: 10ooton, Luciana, Paulão e Maiado.

19/01/2003 - Campo na Igrejinha em conjunto com o
Guano Speleo onde foram feitos trabalhos de fotografia e
reconhecimento. Participantes: 1000ton, Paulão, Tékus,
Nakapa e Cinderela (SEE); Zé Roberto, Marcelo e outras 12
pessoas (Guano Speleo).

15/0212003 - Prospecção no Morro do Gabriel, arre-
dores da gruta Igrejinha. Nenhuma cavidade foi encontrada.
Participantes: 1000ton, Tékus, Cinderela, Xibungo, Maiado,
Dyfora e Sabão.

14/05/2003 - Exploração da Gruta da Vila Aparecida,
uma gruta em Canga, situada no bairro homônimo dentro da
cidade. Participantes: Nakapa, Maiado e Péleruim.

17/0512003 - Início do mapeamento da gruta da Vila
Aparecida. Participantes: Nakapa, Cinderela, Maiado, Sabão
ePéleruim.

1010612003 -Campo para a gruta Igrejinha no intuito
de apresentá-Ia a um representante da CVRD. Participantes:
Nakapa, Peteca e Cinderela.

04/1012003 - Campo para gruta Kiwa, Parque Estadu-
al do Itacolomy. Participantes: Cinderela, Dyfora, Tati, Maria-
Mole, Quejada, Furão, Beira-Mar, Gaulês e Lídia.

01/ 11/2003 - Término do mapeamento da gruta de Vila
Aparecida que se desenvolve por 90m de PH na Canga. Par-
ticipantes: Nakapa, Cinderela, Maiado, Sabão, Rato, Muxiba
e Ovo.

2010312004 - Trabalho de campo no Vale do Ojô onde
foram exploradas as grutas do Fogão e Ponte de Pedra sendo
a primeira mapeada. Participantes: Tékus, Nakapa, Xibungo,
Sabão, Tati, Drink, Juliana, Claybon, Mariana, Maria Mole,
Raquel, Pedrita, Ovo, Muxiba e Péleruim.

18/04/2004 - Campo à Gruta Igrejinha em conjunto
com o Guano Speleo-IGC/UFMG. Trabalhos de exploração e
fotografia. Participantes: Nakapa, Cinderela, Maiado,
Péleruim, Lango-Lango e 09 membros do Guano Speleo.

16/0712004 - Campo à gruta Kiwa, Parque Estadual do
Itacolomy. Avaliação das condições de acesso e exploração.
Participantes: Nakapa, Xibungo e Maiado.

13/0812004 - Trabalho de campo no Vale do Ojô onde
foi concluído o mapeamento da Gruta Ponte de Pedra.
Participantes:Tékus, Nakapa, Xibungo e Claybon.

25/08 à 05/10/2004 - Organização de um curso de
AutoCAD para os membros da SEE.

13 e 14/1912004 - Realização de um Mini-curso de
Espeleologia, para os guias do Parque Estadual do Itacolomy,
com palestras e trabalho de campo na Gruta Kiwa, que se
encontra na área de proteção do parque. Participantes:
Cinderela, Tékus, Nakapa, Xibungo, Maiado, Ovo e alunos.

10/12/2004 - Exploração das grutas do Vale do Ojô e
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Gruta da Vila Aparecida. Participantes: Xibungo e Mariana.
08/04/2005 - Realização de prospecção e mapeamento

da Gruta da Aflição no Vale do Ojô. Participantes: Xibungo,
Mariana, Peteca e Tati.

10/04/2005 - Exploração da Gruta Igrej inha. Partici-
pantes: Nakapa, Sabão, Paulista-e Fidega.

24/04/2005 - Campo para a Gruta Igrejinha como visi-
ta técnica da III Jornada de Estudos Espeleológicos.

08/05/2005 - Campo na Gruta Ponte de Pedra no Vale
do Ojô para análise de água. Participantes: Xibungo, Mariana,
Jorge Lena (DEQUI/GEOQUÍMICA).

20/05/2005 - Campo para as grutas do Vale do Ojô.
Participantes: Mariana e Cinderela.

26/05/2005 - Campo para a Gruta Igrejinha no intuito
de apresentá-Ia a representantes do IBAMA. Participantes:
Sabão e representantes do IBAMA.

26/06/2005 - Campo à Gruta Morena onde foram rea-
lizados trabalhos de introdução dos calouros no mundo sub-
terrâneo como atividade prática do C.I.E. Participantes:
Nakapa, Xibungo, Paulista, Mariana, Claybon, Tati, Zola,
Cofrinho e 7 alunos.

02/07/2005 - Campo no Vale do Ojô. Participantes:
Mariana, Laranjinha, Paulista e Carioca.

02/02/2006 - Campo com objetivo de exploração de
cavidades para levantamento espeleológico do Parque do
Itacolomy para futuro plano de manejo. Participante: Maiado.

07/02/2006 - Campo realizado no Parque do Itacolomy,
com objetivo de levantamento de dados técnicos para possí-
vel implantação de plano de manejo do Parque. Participan-
tes, Prof. Claudão (DEGEO), Prof.' Maria Rita (DCBI), Claybon.

05/03/2006 - Treinamento de mapeamento
espeleológico na Mina do ScIiar. Participantes: Beira-Mar,
Lesa, dentão, Ovo, Girino, Claybon e Nakapa.

07/07/2006 - Campo para Gruta Igrejinha para apre-
sentação da gruta e seu estado atual à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente. Participantes: Nakapa, Claybon e 2 repre-
sentantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

11108/2006 - Visita à Lapa de Antônio Pereira. Partici-
pantes: Dentão, Claybon, Fedorento e Porta.

12/0112007 - Visita para início das atividades de
mapeamento da Lapa de Antônio Pereira. Participantes:
Nakapa,Claybon, Fedorento.

11/02/2007 - Visitação às grutas do Fogão e Ponte de
Pedra, no Vale do Ojô. Participantes: S.E.E.: Xibungo, Gordizila,
lberto, Leitozo, Trakinas; Grupo Bambuí: Augusto Auler,
Tiago, Leonardo, André.

PAINS-.MG

03/05 a 04/05/2003 - Trabalho de campo referente a
programação da II Jornada de Estudos Espeleológicos, reali-
zada em conjunto com o Guano Speleo. Foram visitadas as
grutas Brega, Santuário, David e Aspargos. Participantes:
Gandy, Nakapa, Cinderela, Maiado e Quejada.

PEDRO LEOPOLDO - MG

27/03/2006 - Visita à Lagoa e Gruta do Sumidouro
com objetivo de acompanhamento e produção de laudo para
Promotoria Pública. Participante: Maiado e Prof. Wilson Guerra
(NUMAM).

SETE LAGOAS - MG

o I/03 A 06/03/2004 - Prospecção e caracterização do
exocarste e do endocarste das proximidades da Gruta Rei
do Mato. Foram mapeadas as grutas do Esquecimento, da
Torre, dos Pendentes e do Três. Participantes: Óxi, Tékus,
Nakapa e Girino.

MEMBROSEEX-MEMBROSDASEE,MUITOSCONHE-
CIDOS POR SEUS APELIDOS, QUE PARTICIPARAM
DESTAS ÚLTIMAS GRUTADAS:

1berto - Humberto Martins Gomes
Cinderela - Gustavo Grossi Roberto
Claudão - Cláudio Maurício T. da Silva
Claybon - Heric Costa de Paula
Dentão - Bruno Prado Meireles
Dyfora - Fábio Pavesi
Fedorento - Alexandre Assunção Gontijo
Fine - Andréa Carla Ferreira
Gandy - Rubens Pereira da Silva
Girino - Jaider Câmara Ilário
Gordizila - Matheus Leonardi Ribeiro
Janjão - Téofilo Aquino Vieira da Costa
Kalango - Thiago José Augusto Madeira
Kaskão - Arildo Henrique de Oliveira
Lesa - Maíra Fonseca da Cunha
Luciana Vetei Cruz
Maiado - Adélcio Silva Ferreira
Mariana Barbosa Timo
Miltinho - Milton Pereira Filho
Nakapa - Thiago Faleiros Santos
Ovo - Daniel Emílio Garbelotto di Matteo
Óxi - Flávio Affonso Ferreira Filho
Paulão - Paulo Rodrigo Simões
Paulista - Reinaldo Machado Tavares da Silva
Peteca - Rodrigo Ponciano Gomes
Porta - Cassiano Emílio da Sil va
Sabão - Fabrício Fernandes Vieira
Tati - Tatiane Comelli Martins
Tékus - Silmar Onofre de Oliveira
Trakinas - Eduardo Guimarães Gabriel
Xibungo-Gilcimar Pires C. Oliveira
Beira-Mar- Femando Morais

Outros apelidos não citados correspondern a amigos da
entidade que tiveram a oportunidade de trabalhar com a SEE.
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Serra do luiú, BA: Um grande potencial
espeleológico

Rodrigo Ponciano GOMES
Sociedade Excursionista e Espeleológica - SEE (www.see.ufop.br-spe_1937@yahoo.com.br)

Cx. Postal: 68 - CEP: 35400-000 - Ouro Preto,MG

1. INTRODUÇÃO

A Sociedade Excursionista e
Espeleológica dos Alunos da Escola
de Minas - SEE/EM, grupo de
espeleologia mais antigo das Américas,
desde 1937 vem desenvolvendo traba-
lhos de prospecção, exploração, e ca-
racterização nas diferentes regiões
cársticas brasileiras. Seguindo esses
ideais, foi realizada uma expedição en-
tre os dias 20 e 30/0112005 à Serra do

Iuiú, divisa dos municípios de Iuiú e
.Malhada, BA.

Os resultados obtidos são apre-
sentados neste trabalho que, de forma
preliminar, apontam o surgimento de um
novo Distrito Espeleológico, na Provín-
cia Espeleológica do Bambuí (Karman e
Sanchez, 1979). Acredita-se que em al-

guns anos ter-se-á uma das mais impor-
tantes e ricas áreas cársticas do Brasil.

2. OBJETIVOS

o objetivo do trabalho foi a rea-
lização de estudos espeleológicos na
área da Serra do Iuiú, BA, envolvendo
as caracterizações do exocarste e
endocarste da região, bem como a
prospecção, exploração, mapeamento,
geoespeleologia e caracterização de ca-
vidades subterrâneas.

3. LOCALIZAÇÃO E VIAS DE
ACESSO

A área de interesse possui cerca
de 180 km2 e está contida no retângulo
cujos vértices opostos têm as seguintes
coordenadas geográficas: 14022'30",

Thiago Faleiros SANTOS

Cláudio Maurício TEIXEIRA-SILVA

Mariana Barbosa TIMO

Paulo Rodrigo SIMÕES

Fabrício Fernandes VIEIRA

Fernando MORAIS

Gustavo Grossi ROBERTO

Gilcimar Pires Cabral OLIVEIRA

Silmar Onofre OLIVEIRA

Adélcio Silva FERREIRA

,
Herle Costa PAULA

43045'00" e 14037'30",42030'00 (Figura
01). O acesso ao local se faz a partir de
Belo Horizonte, pela BR 040 até o trevo
(Trevão) de acesso a Curvelo, por cerca
de llOkm e, depois pela BR-135 até Man-
ga/MG, via Montes Claros e Januária/
MG, por cerca de 590km. De Manga até
Carinhanha são 60km pela BR-349 e de
Carinhanha até o trevo de Iuiú, via Ma-
lhada, pela BR-030 são cerca de 30km,
deste último trevo até a sede de Iuiú são
lOkm, num total de 900Km de percurso
(FiguraOl).

4. METODOLOGIA

Os trabalhos foram realizados em
03 etapas:

1) Identificação da área a partir
de estudos preliminares com levanta-
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mento bibliográfico, interpretação e
confecção de mapas base com utilização
de fotos aéreas, imagens de satélites
LandSat TM5, dados SRTM e cartas to-
pográficas disponibilizadas pelá IBGE,
para definição de áreas-alvo;

2) Realização de prospecção e
exploração das áreas-alvo envolvendo
descrições espeleológicas e geológi-
cas. Percorreram-se os maciços
caIcários e foram penetradas e caracte-
rizadas todas as cavidades encontra-
das (abismos, abrigos e grutas); foram
feitas observações sobre os aspectos
hidrogeológicos e hidrológicos, como
nascentes, surgências e sumidouros, e
seus controles; descrição das feições
geomorfológicas externas (exocarste) e
observações relacionadas a aspectos
do entorno das cavidades exploradas .
.\lgumas cavidades foram mapeadas de
acordo com Cavalcanti (1996) com pre-
cisão BCRA-4D.

-.,..,..~'f'~(~""",,,,,,,. .1
""•••• ItII~ ••••_"'!_.""r ••..J!i'"' W e~C."'.J"......,..n)
v. ..•' f -I ••

_t· ...- " •. 'El I. \..cp
e C1 .:'€.€

Figura 1 - Mapa de localização do município de Iuiú, BA. Mapa de caminhamento de
prospecção realizado na Serra do Iuiú, BA.

AMBIENTE ASSOCIAÇÕES LlTOLÓGICAS

A área situa-se sobre as rochas
sedimentares da Bacia do São Francisco
constituindo o Supergrupo São Francis-
co (Neoproterozóico). No entorno da área

3) Realização do tratamento, dis-
cussão e organização dos dados obti-
dos no campo, confecção dos mapas
espeleométricos das cavernas
topografadas segundo Cavalcanti (1996),
e elaboração deste relatório.

SU9MARÉ
RASA

SU9MARÉ
PROFUNDA

o

a:

GLACIOGÊNICO

T - Trcnsçr esslvo / Troosçress/v« R - Regressivo/ Regress/ve

T

R

T

R

T

T

CALCARENITOSSERRA

DA
SAUDADE METAPELlTOS

LAGOA
DO

JACARÉ 2

CALCARENITOS COM

METAPELITOS SU90RDINADOS

No decorrer das três etapas fo-
ram utilizados os seguintes equipamen-
tos: martelos e bússolas de geólogo,
aparelhos GPS Garmin, máquinas foto-
gráficas, equipamento de iluminação
espeleológica, equipamentos básicos de
espeleometria, além de equipamentos de
segurança e técnicas verticais (rappel).
Na etapa de escritório foram utilizados
os softwares Auto Cad 2004, Corei Draw
12.0, ArcGlS, Microsoft Office, Directivo
HP scanjet 3700 series e Adobe
PhotoShop 7.0.

LAGOA

00
JACARÉ 1

METAPELITOS COM
CALCARENITOS SUBORDINADOS

SERRA DE
SANTA

HELENA

METAPELlTOS, MARGAS E
CALCARENlTOS SUBORDINADOS

SETE
LAGOAS 3

CALe RIOS DOLOMITlCOS
DOLARENITOS E Dpt.OMITOS

ESTROMATOLlTICOS

CALCIRRUDITOS (TEPEE) E
CAlCARENITOS

SETE
LAGOAS 2

CAlCÁRIOS LAMINADOS

SETE
LAGOAS 1

DOLOMJTOS MARGOSOS
AVERMELHADOS/ESVERDEADOS

E METAPELlTOS 5. GEOLOGIA REGIONAL
JEQUITAí

METASSILTITOS, METARGILlTDS
E OIAMICTlTOS

PRECAlóBRIANO
INfERIOR

ARQUEANO
GRANITOS-GNAISSES

10

Figura 2 - Coluna Estratigráfica do Grupo Bambuí, Conceição Filho et aI. (2003).

REVISTA ESPELEOLOGIA Nº 12, 2007- SE.E.



Thiago Faleiros Santos et ai.

afloram as rochas do Grupo Bambuí pra-
ticamente indeformadas. O Grupo
Bambuí está constituído pela Formação
Jequitaí (Conceição Filho et al. 2003), de
origem litorânea e glaciogênica e por for- •
mações pelíticas e carbonáticas que se
alternam-como unidades marinhas
transgressivas e regressivas (Figura 02).
As rochas carbonáticas constituem um
relevo cárstico típico causado pela dis-
solução das fraturas da rocha. O relevo
ruiniforme e os lapiás (feições de disso-
lução) são comuns na região.

A estratigrafia da região está re-
presentada pelas formações (base para
topo) Jequitaí, Sete Lagoas, Serra de San-
ta Helena, Lagoa do Jacaré e Serra da
Saudade, assim como apresentado na
Figura 02.

Figura 3 - Vistaparcial da Serra do luiú, BA, Fazenda Honorato. Detalhe para a crista da serra
em platô, conseqüência do acamamento rochosohorizontalizado.

variados, etc. As feições endol
exocársticas descritas serão tratadas
no capítulo 07 desse trabalho.

Essas rochas apresentam pouca
deformação representadas por dobra-
mentos suaves decimétricos a
decamétricos, sub-horizontais. Estrutu-
ras rúpteis, pares conjugados de fratu-
ras de direções preferenciais NNE-SSW
e WNW-ESE cortam toda a região. Con-
tudo, o pacote rochoso é tipicamente
sedimentar visto a predominância de es-
truturas primárias e o grau de preserva-
ção em que estas se encontram. O
metamorfismo na região é ausente ou
incipiente, podendo aparecer venulações
de calcita paralelas ao acamamento.

Estruturalmente, essas seqüên-
cias parecem estar pouco deformadas
ou praticamente indeformadas. No en-
tanto as seções geológicas e o mapa ge-
ológico da CBPM (Conceição Filho et
al. 2003) parecem indicar dobramentos
amplos e abertos. Aparecem, também,
nesse mapa, lineamentos estruturais
possíveis reflexos de zonas de falhas e
de fraturamentos regionais do tipo par
cisalhante conjugado.

7. ACERVO
ESPELEOLÓGICO

O acervo espeleológico consiste
de abrigos, cavernas e pontos
geomorfológicos relevantes, de acordo
com o carninhamento de prospecção (Fi-
gura 01) realizado em regiões da Serra do
Iuiú. Foram exploradas e caracterizadas 20
cavidades naturais e três pontos
exocársticos, abaixo descritos. Dentre eles,
três abrigos ('Do Honorato', 'Toca do Ín-
dio' e 'Veredinhas') e duas grutas ('Toca
Fria' e 'Anexo Honorato') foram classifi-
cados como sítios arqueológicos; duas
cavernas (Toca Fria' e 'Toca do Jatobá')
e um abrigo ('Toca do Índio') foram clas-
sificados como sítios paleontológicos; e,
um abrigo ('Honorato'), quatro cavernas
('Toca Fria' , 'Do Honorato' , 'Olhos d'água
do Já-Colhi' e ' Do Neco') e três pontos
exocársticos ('Dolina do Alonso', 'Siste-
ma de Cavidades Alonso' e 'Surgência
das Veredinhas') apresentam expressiva
importância hidrogeológica.

6. GEOLOGIA LOCAL

As rochas carbonáticas consti-
tuem um relevo cárstico típico causa-
do pela dissolução nas fraturas da ro-
cha. As cristas da serra apresentam-se
em platôs paralelos ao acamamento ro-
choso (Figura 03); carste em mesa
(Lladó, 1970), freqüentemente cortadas
por fendas profundas e formando ex-
tensos campos de lapiás (Figura 04).
Outras feições exocársticas como
paredões abruptos, cannyons, sumi-
douros, surgências (Figura 05), vales
cegos, dolinas (Figura 06), uvalas e
torres também compõem o cenário
cárstico da região. O endocarste é re-
presentado por cavernamentos diver-
sos e ainda pouco explorados, fluxos
d'água subterrâneos, espeleotemas

As rochas aflorantes são pelíticas
e carbonáticas intercaladas, indicando
pulsos transgressivos e regressivos ma-
rinhos sindeposicionais. Tal caracterís-
tica é observada nas rochas componen-
tes do Grupo Bambuí. As rochas
carbonáticas, onde estão as cavidades,
são calcários caIcíticos cristalinos, cin-
zas médio a escuro, oolíticos, apresen-
tando estratificações onduladas, hori-
zontais e cruzadas acanaladas. Observa-
ram-se pacotes (> 10m) de conglomera-
dos carbonáticos, desorganizados com
clastos bem arredondados a angulosos.
Tais características observadas em cam-
po são interpretadas como rochas
correlacionáveis às da Formação Lagoa
do Jacaré, Grupo Bambuí.

Nas grutas 'Toca Fria',
'Honorato', 'Toca VaIada' e 'Lajedo das
Veredinhas' foram realizados trabalhos de
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Figura 4 - Topo da Serra, marcado por extensos campos de Lapiás, feições Figura 5 - Fazenda do Alonso. Ao fundo, detalhe da água saindo do
de dissolução em destaque (pequenos sulcos verticalizados na rocha). paredão rochoso (surgência, olho d'água) formando um pequeno lago.

espeleometria (representação 3D da ca-
vidade em planta), com precisão nas me- .
didas BeRA 4D.

7.1 ABRIGOS

7.1.1 ABRIGÃO DO
NONDlNHA

Localização: Brejo do Bezerra, sob
as coordenadas UTM 646.174E /
8.398.026N. Situado na base do maciço de
calcário calcítico cristalino cinza médio,
este abrigo apresenta desenvolvimento
horizontal (DH) de aproximadamente 18m,
boca com 8m de altura por 4m de largura,
formato retangular, planta baixa linear,
perfil inclinado e cortes retangulares. O
sedimento deste abrigo caracteriza-se por
ser argiloso e arenoso seco, devido a au-
sência de água na cavidade.

Em seu interior, que se encontra
em médio estado de conservação, são ob-
servados estalactites, coralóides e colu-
nas (em a m). A vegetação no entorno do
abrigo é arbóreo-arbustiva e não foram
encontrados animais, apenas fezes de ro-
edores.

7.1.2ABRIGO DO
HONORATO

Localização: Fazenda do Sr.
Honorato, sob as coordenadas UTM

652.03lE / 8.400.651N. Suas dimensões
correspondem a 1,8m de altura por 05m
de profundidade por 100m de largura. A
cavidade formou-se em calcário calcítico
cristalino ondulado, cinza escuro, apre-
sentando vênulos de calcita paralelos
ao acamamento (direção geral N-S mer-
gulhando para o oeste), às vezes ocor-
rem de forma oblíqua. Observaram-se
dobras suaves, decimétricas, com am-
plitude de O,10m e comprimento de onda
deO,80m.

Possui perfil horizontal, cortes

retangulares e sedimento argiloso
recobrindo o piso. Há presença de água
no abrigo oriunda de surgências pere-
nes e intermitentes.

No interior do abrigo, que se
encontra em bom estado de conser-
vação, os espeleotemas presentes
são estalactites e coralóides. Vários
deles encontram-se cobertos por
fungos. Foi observado também im-
portante vestígio arqueológico repre-
sentado pela presença de pinturas
rupestres.

Figura 6 - Fazenda do Alonso. Vista de uma dolina, forma de relevo cárstico caracterizada
como depressões fechadas circulares e/ou ovais.
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A vegetação no entorno é do tipo
arbóreo-arbusti va e pouco densa. Foram
observados sapos, mosquitos e borboletas
nas proximidades e no interior do abrig?

7.1.3 TOCA DO íNDIO

Localidade do Já-colhi, Fazenda
Belém - coordenadas UTM 652.998E /
8.397.220N. Hospeda-se no topo do ma-
ciço de rocha calcária. O conduto princi-
pal do abrigo desenvolve-se na direção
do azimute 0150 por cerca de 15m, apre-
sentando corte elipsoidal horizontal. De-
senvolve-se em calcário calcítico crista-
lino cinza escuro, oolítico, com
estratificações cruzadas acanaladas de
médio porte (espessura dos set's =0,60m;
paleocorrente na direção 0250

), estrutu-
ras geopetais que indicam posição nor-
mal do maciço. Tem-se a presença de blo-
cos abatidos (métricos) no piso, além de
sedimentos argilosos. Foram observados
pendentes, feições de dissolução abaixo
do nível d'água (nível freático), métricos
no teto do abrigo, denotando gênese
freática da cavidade. Atualmente a cavi-
dade encontra-se seca, vadosa, cuja pre-
sença de água se restringe aos
gotejamentos isolados.

Presença de espeloeotemas dos
tipos estalactites, coralóides, cortinas e
escorrimentos. Foi encontrada uma enor-
me quantidade de cerâmicas e material
osteológico (registros fósseis a partir de
ossadas) além de um conjunto expressi-
vo de pinturas rupestres (Figuras 07 e
08). Essas últimas OCOITemnas cores ver-
melha, amarela, branca e preta, são
zoomórficas, antropornórficas e geomé-
tricas, ocorrendo quase que na totalida-
de do paredão do maciço (Figura 09).
Sendo assim, trata-se de um importante
sítio paleontológico e arqueológico.

A grande quantidade de
grafismos (Figura 10) e restos de fo-
gueiras recentes impõe ao abrigo um
péssimo estado de conservação. A ve-
getação no entorno é arbórea sendo en-
contrados animais como diplópodes,
le mas, marimbondos e abelhas.

Figura 7 - Toca do Índio - Pinturas Rupestres; Note variação de formas e cores presentes no I
painel.

Figura 8 - Toca do Índio - Pinturas Rupestres.

I
I

~------------------------------------------~I
Figura 9 - Toca do Índio - Pinturas Rupestres nas cores vermelha, amarela, branca e preta; formas'
zoomórficas, antropomórficas e geométricas, ocorrendo quase que na totalidade doabrigo.
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Figura 10 - Toca do Índio - Detalhe de grafismos junto das inscrições
rupestres.

7.1.4ABRIGO DAS VEREDINHAS

Localidade Veredinhas - coordenadas UTM 649.314E/
8.402.714N, a 828m de altitude e hospedado em rocha calcária
no fundo da dolina. Apresenta cortes fungiformes e sedimento
argiloso recobrindo o piso. Foi observada a presença de água,
proveniente de um sumidouro intermitente.

Os espeleotemas mais comuns dessa cavidade são
estalagmites, estalactites, travertinos, coralóides, cortinas,
escorrimentos e cascas finas. Nesse abrigo há pinturas
rupestres indicando expressivos vestígios arqueológicos. En-
contra-se em bom estado de conservação. A vegetação de
entorno é arbórea arbustiva encobrindo o mesmo. Foi obser-
vada a presença de f1ebótomos, mosquitos transmissores da
leishmaniose, na boca.

7.1.5 ABRIGO DAS VEREDINHAS 11

Localiza-se nas Veredinhas, sob as coordenadas UTM
648.l66E / 8.403.485N, na base do maciço rochoso. Possui cor-
tes lenticulares e perfil horizontal com 05m de largura por 04m
de profundidade por 02m de altura.

Éornamentada por coralóides, escorrimentos, colunas,
estalactites (em) e cortinas. Foram observados escorrimentos

Figura 11 - Entrada Principal da gruta Toca Fria.

interrompendo o desenvolvimento do abrigo. O piso é recoberto
por sedimentos argilosos e blocos centimétricos a decimétricos,

7.2 CAVERNAS

7.2.1 TOCA FRIA

Localidade: Comunidade da Vaginha - sob as coorde-
nadas UTM 657.750E / 8.391.158N. Éuma caverna de fácil aces-
so, em meio a pastagens. Localiza-se na base do maciço e
corresponde a mais expressiva cavidade descrita neste traba-
lho (Figura 11).

A topografia da cavidade está em andamento, sendo que
até então se têm 2037m de desenvolvimento horizontal, medidos
com precisão BCRA 4D, distribuídos em planta baixa anastomosada
(Figura 12), cortes irregulares e perfil horizontal predominante-
mente. A gruta apresenta mais de um nível de desenvolvimento.

Está hospedada em calcário calcítico laminado. Em con-
tato com essa fácies litológica foi observado um pacote (>10m)
de conglomerado carbonático, desorganizado, com clastos bem
arredondados a angulosos (Figura 13). É nessa litofácies que
se desenvolvem os maiores volumes da caverna (Figura 14).
Os sedimentos argilosos e blocos abatidos recobrem o piso da
cavidade. As formas dos condutos, as feições de dissolução
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TOCA FRIA
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fGIl Mf',,~~ O..••SOC{[W)f COORDENADAS:
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Figura 12 - Planta Baixa da Toca Fria. Mapa: SEE, 2005 - BCRA 4C.
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presentes (Figura 15) e o desenvolvimen-
to segundo par de fraturas sugerem uma
gênese na zona freática preferencialmente.

A presença de água foi observa-
da por gotejamentos e umidade do piso.
Também foi detectada presença de água
corrente (Figura 16), no fundo de abismo
presente na gruta.

É bastante ornamentada (Figura
17), possuindo coralóides, escor-
rimentos, estalactites, estalagmites, cor-
tinas, mini-travertinos, travertinos e cas-
cas finas, esses, OCOITemem toda a cavi-
dade. Têm-se ainda colunas, cristais den-
te-de-cão, blisters (Figura 18), clavas (Fi-
gura 19) e agulhas de gipsita em pontos
isolados. A diversidade de espeleotemas,
destacando-se alguns de rara ocorrên-
cia, é mais um atributo de extrema rele-
vância a preservação dessa cavidade.

Diversos são os representantes da
fauna cavemícola, principalmente nas pro-
ximidades das bocas e clarabóias (regiões
da gruta com presença de luz natural), des-
tacando-se opiliões, aracnídeos, insetos e
morcegos hematófagos. Guano, galhos e
folhas representam um aporte considerá-
vel de energia/nutrientes ao ambiente. O
entorno é arbustivo, com remoção de ár-
vores isoladas, sendo que o maciço é todo
circundado por pastos.

Foram identificados dois sítios, um
arqueológico e outro paleontológico. O
primeiro representado por pinturas
rupestres e o segundo via numeroso acer-
vo de fósseis (Figura 20) de megafauna. A
comunidade local possui estreita relação
cultural com a Toca Fria, sendo esta re-
pleta de lendas e mistérios.

Visto as inúmeras peculiaridades da
caverna, destacando as diversidades
morfológicas e de espeleotemas, as rarida-
des geológicas, a estreita relação cultural
com a população local, os recursos lúdricos
presentes e as ocorrências paleontológicas
e arqueológicas, alerta-se para a necessida-
de de cuidado e preservação deste
riquíssimo patrimônio espeleológico.

Serra do luiú, BA: Um grande potencial espeleológico

Figura 13 - Conglomerado carbonático, desorganizado, com clastos (mais claros) arredonda-
dos a angulosos.

Figura 14 - Salão na gruta 'Toca Fria' localizado entre as estações T53 e T55.

Figura 15 - Feições de dissolução no teto da caverna denominadas pendentes.
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7.2.2 LAPA DO HONORATO

Thiago Faleiros Santos et ai.

•. Localização: Fazenda Honorato - Coordenadas
UTM 651.726E / 8.400.447N. É de fácil acesso passando
por mata fechada. Sua entrada está encoberta pela vege-
tação, contudo existe trilha até a cavidade.

Foi parcialmente mapeada atingindo 320m de de-
senvolvimento horizontal, medidos com precisão BCRA
4D, distribuídos em planta baixa (Figura 21) meandrante,
cortes irregulares verticais e perfil horizontal.

Hospeda-se em caJcário horizontal a sub-hori-
zontal, apresentando dobramentos amplos e suaves, e
fraturas. O maciço é lapiesado (lapiás verticais e hori-
zontais) e fendilhado, apresentando blocos abatidos
adjacentes ao paredão. A gênese provável ocorreu pre-
ferencialrnente na Zona Vadosa, sendo a gruta
espeleogeneticamente jovem. Têm-se sedimentos ar-
gilosos, siltosos e arenosos presentes no piso, além
de seixos arredondados a angulosos que denotam flu-
xos transportadores mais energéticos que os atuais.
Cavidade com presença de rio subterrâneo, perene,
com fluxo pequeno e com destino a um sumidouro.

É ornamentada por coralóides, estalactites,
estalagmites, colunas, cortinas, mini-travertinos,
escorrimentos que estão distribuídos em pontos isola-
dos da cavidade.

Insetos, aracnídeos, amblipígeos, moluscos, anfí-
bios e morcegos foram vistos em toda a extensão da gru-
ta, representando considerável biodi-versidade no
ecossistema.

Foram encontrados cacos de cerâmica, sob abri-
go adjacente à entrada principal (vide item 7.2.3), sendo
necessários estudos arqueológicos detalhados para me-
lhor caracterização deste sítio. Não foram identificados
vestígios paleontológicos. A gruta encontra-se bem pre-
servada:

7.2.3 LAPA ANEXO DO HONORATO

Situada adjacente à entrada principal da Lapa
do Honorato. Coordenadas UTM 651.726E / 8.400.44 7N,
encontrando-se hospedada no maciço caJcário, no meio
da encosta. Possui desenvolvimento horizontal de 30m.
Essa gruta possui planta baixa linear, cortes lenticulares
horizontais e perfil horizontal.

É ornamentada com coralóides, estalactites, cas-
cas finas, mini-travertinos e escorrimentos sujos de sedi-

Figura 16 - Água corrente observada em abismo.

Figura 17 - Salão ornamentado por estalactites, casca fina e colunas.

Figura 18 - Espeleotema (blister) de rara ocorrência localizado no interior
da Toca Fria.
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mentos. Alguns estão abatidos ou que-
brados.

Foram encontrados cacos de cerâ-
mica (Figura 22) em seu interior, o que a
classifica como sitio arqueológico. Duran-
te as explorações encontrou-se a junção
desta com a Lapa do Honorato.

7.2.4 TOCA VALADA

Localização: Os Belos, Brejo do Be-
zerra -U1M 645.260E/ 8.397.588N. O aces-
so à sua entrada principal é fácil, por trilha
que passa em meio a culturas agrícolas e
mata. Situa-se na encosta do maciço, no pIa-
no do terreno, sendo que a exploração
endocárstica não apresenta dificuldades.

Essa gruta foi mapeada durante a
expedição, possui desenvolvimento ho-
rizontal de 700m, medidos com precisão
BCRA 4D. A entrada principal é retangu-
lar (Figura 23) e com perfil horizontal,
possui dimensões de O,60m de altura por
8m de largura. O corpo da caverna distri-
bui-se em planta baixa padrão rede (Fi-
gura 24), cortes retangulares, elipsoidais
e triangulares e, perfil horizontal.

Está hospedada em um calcário
calcítico cristalino, cinza médio, apresen-
tando lapiás verticais. O maciço está do-
brado (dobras amplas e suaves) e fratura-
do. Observam-se níveis de brecha
intraformacional carbonática de matriz silto/
argilosa e seixos irregulares intercalados.
Os condutos são em sua maioria do tipo
forçado (Figuras 25 e 28), apresentam pen-
dentes e canais d'água esculpidos no teto
da gruta. Assim, atribui-se gênese prová-
vel na zona freática, sendo atualmente
vadosa e jovem. A presença de água res-
tringe-se agotejamentos isolados e umi-
dade presente no piso, provenientes de flu-
xo intermitente com destino indetenninado.
Argilas, siltes e areias inconsolidadas re-
cobrem o piso da caverna.

Presença de coralóides, escor-
rimentos, lustres, estalagmites, colunas,
cortinas, mini-travertinos, travertinos,
cascas finas e estalactites em seu interi-
or, além de um volumoso 'mar de péro-

Figura 19 - Detalhe de espeleotema raro denominado clava.

Ias' (Figura 26) compleme~tarido sua or-
namentação. Ocorrem no decorrer de
toda a cavidade, havendo concentrações
em pontos isolados da mesma.

Não foram observados vestígios
arqueológicos evidentes. Alerta-se so-
bre um potencial paleontológico, devido
à presença de ossadas recentes e espes-
so volume de sedimentos.

Foram observados insetos,
aracnídeos, diplópodes, amblipígeos (Fi-
gura 27), moluscos, anfíbios e roedores
presentes em toda a cavidade, mesmo na
zona afótica. Tamanha distribuição da
população cavernícola deve-se a grande
quantidade de bocas existente na gruta
(Figura 28). O aporte energético é princi-
palmente via galhos, folhas e restos de
animais mortos.

A gruta encontra-se em ruim es-
tado de conservação, sendo as princi-
pais depredações observadas (lixo,
espeleotemas quebrados, etc.) conse-
qüentes de visitações irresponsáveis. O
entorno da gruta é marcado pela presen-
ça de propriedade rural, onde há remo-
ção de árvores isoladas para formação
de culturas e pastagens.

Figura 20 - Parte do acervo paleontológico encontrado. Ocorrência de vertículos
paleontológicos.
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Serra do luiú, BA: Um grande potencial espeleológico

Figura 22 - Fragmento de cerâmica no centro da foto; LapaAnexo do Honorato.

7.2.5 GRUTA SUMIDOURO
DAS VACAS

Localização: Brejo do Bezerra -
está a uma altitude de 808m nas coorde-
nadas UIM643.39lE/8.396.582N, nofun-
do da dolina e em meio a vegetação arbórea
rala que encobre parcialmente a boca.

A gruta está hospedada no maci-
ço caIcário caIcítico possuindo desenvol-
vimento horizontal em tomo de lOOrn,plan-
ta baixa linear, perfil horizontal, cortes ir-
regulares e sedimentos argilosos cobrin-
do o piso. Observaram-se as presenças
de água e de sumidouro intermitente.

Os espeleotemas comumente en-
contrados foram estalactites, coralóides,
escorrimentos e cascas finas (em), em
pouca quantidade, porém distribuídos
por toda a cavidade. Encontra-se em bom
estado de conservação.

7.2.6 LAPA DO HONORATO 11

Está a uma altitude de 863m (topo
do maciço), nas coordenadas 651.707E/
8.400.625N. É de difícil acesso necessi-
tando de pequena escalada para chegar
a boca. Possui desenvolvimento horizon-
tal de aproximadamente 50m, planta bai-
xa linear, perfil horizontal, cortes retan-
gulares e lenticulares e sedimentos argi-
losos recobrindo o piso.

7.2.7 TOCA DO JATOBÁ

Localização: Fazenda do Carlito,
Comunidade da Vaginha - UTM
657209E / 8391424N; está a uma altitu-
de de 505m, na base do maciço calcário.
Apresenta planta baixa reticular, perfil
longitudinal horizontal, cortes transver-
sais circulares, elipsoidais, triangula-
res e góticos, desenvolvimento hori-
zontal aproximado de 500m (até onde
foi explorado) esedimento argiloso
recobrindo o piso.

Observam-se estalactites e cas-
cas finas, em pouca quantidade nor-
malmente acompanhando fraturas. A

Figura 23 - Vista da entrada principal da Toca \alada; Forma retangular da boca.

Está hospedada em caIcário cris-
talino cinza médio, estratificado. Outra
característica morfológica desta cavida-
de são os pilares residuais, frutos de ero-
são diferencial a nível do freático no sa-
lão de entrada cujas dimensões atingem
30m x 08m x 1,3m (altura).

Espeleotemas tais como esta-
lagmite, estalactite, coralóides, escor-
rimentos e casca fina (coberta por argila)
podem ser observados no seu interior. A
vegetação do exocarste é arbórea arbustiva,
têm-se mocós, amblipígeos, morcegos, ara-
nhas, moluscos, anfíbios e insetos. Está em
bom estado de conservação.

cavidade apresenta um sumidouro in-
termitente alimentado por águas pro-
vindas de gotejamentos, estando em
bom estado de conservação. Os ani-
mais encontrados foram amblipígios,
anfíbios, grilos, morcegos (insetí-
voros), e aranhas nas proximidades das
clarabóias e entradas.

Durante as explorações foram
encontrados vestígios paleontológicos
e a conexão desta com a Toca dos Maca-
cos (Urubus), a qual também não foi
topografada, evidenciando o potencial
espeleológico da região e a necessidade
de novas explorações.
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7.2.8 GRUTA DO MOCÓ

Localiza-se na Comunidade da
Vaginha; sob as coordenadas UTM
657.513E / 8.391.622N; está a uma alti-
tude de 505m tendo desenvolvimento
horizontal de aproximadamente 400m,
com entrada em cima do afloramento
rochoso.

Sua litologia caracteriza-se como
ca\cário cristalino ca\cítico com vênulos
de ca\cita milimétricos. Apresenta pro-
vável gênese freática, planta baixa em
rede, perfil horizontal e cortes
elipsoidais e circulares, com abatimen-
tos em suas várias entradas e dolinas,
além de sedimentos argilosos e areno-
sos. Foram observados gotejamento e
um pequeno fluxo de água com destino
indeterminado.

A caverna é ornamentada com
coralóides, estalactites e escorrimentos
em pontos isolados e em pequena
quantidade. Animais como insetos, ara-
nhas, diplópodes, amblipígeos e
moluscos (conchas) puderam ser ob-
servados. Próximo à caverna existem
casas, culturas de subsistência, cur-
rais, coxos, pastagens e estradas o que
justifica ter-se encontrado lixo e um
grande aporte de matéria orgânica em
seu interior.

Serra do luiú, BA: Um grande potencial espeleológico

Figura 26 - Detalhe de 'mar de pérolas' em travertinos presentes no "Conduto das Pérolas"

7.2.9 TOCA DE PEDRA

Figura 25 - Forma elipsoidal do conduto, tipicamente forçado, denotando gênese da caverna
na zona freática.

Figura 27 - Detalhe de amblipígeo se alimentando.

Localiza-se adjacente à Gruta do
Mocó- encontra-se hospedada na-base do '
maciço ca\cário, apresentando perfil hori-
zontal, cortes elipsoidais, retangulares e ir-
regulares, além de sedimentos argilosos
recobrindo o piso, estando a mesma em bom
estado de conservação. A paisagem carac-
teriza-se por pastagens avançando até qua-
se o maciço, o qual se separa do pasto por
uma faixa de vegetação arbustiva.

7.2.10 GRUTA OLHOS
D'ÁGUA DOJÁ-COLHI

Situa-se na Fazenda Belém, lo-
calidade do Já-Colhi, a uma altitude de
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68901 nas coordenadas UTM 653.055E /
8.397.485N. Sua boca tem 1,501de altura
e 0,601 de largura. É acessada no topo do
maciço com uma trilha bem marcada até
ela. A gruta possui planta baixa linear
meandrante, perfil horizontal e cortes tri-
angulares, retangulares e ovalados, dis-
tribuídos em 170m de desenvolvimento
horizontal.

Cavidade caracterizada por ser
uma surgência perene cuja lâmina
d'água, presente em toda a sua extensão
e sem contaminação aparente, apresen-
tou em média 0,601 de espessura. Há pre-
sença de barragem antrópica para capta-
ção de água na entrada da gruta. Desen-
volve-se em calcário laminado com ní-
veis de intraclastos. O desenvolvimento
é na direção 015° com posterior virada
para o rumo 295°. Clarabóias comumente
estão presentes.

Foram observados espeleote-
mas como estalactites (centimétricas)
e coralóides em pequenas quantidades
e em pontos isolados da gruta. Encon-
tram-se espeleogens em forma de 'cla-
va' e 'patas de elefante' e clarabóias
em seu interior. A vegetação no entor-
no é arbórea, nativa rala, com árvores
de médio a grande porte. Os animais
encontrados foram peixes e
amblipígeos. No geral, encontra-se em
bom estado de conservação.

7.2.11 GRUTA DO NECO

Localidade Brejinho; Suas coor-
denadas UTM são 650.693E/ 8.403.486N.
O acesso até a gruta é de média dificul-
dade, sem trilha e sobre blocos abatidos.
Agruta hospeda-se no topo do maciço
de rocha calcária, apresenta planta baixa
ramificada, perfil horizontal e inclinado,
cortes lenticulares. Apresenta desenvol-
vimento horizontal aproximado igual a
6001e desnível de 501.

Em seu interior a presença de
água é marcada por curso d'água com
destino a um sumidouro, além de

Thiago Faleiros Santos et ai.

escorrimentos, pelo menos seis níveis
de oscilação do freático marcados pe-
las cascas finas e espeleotemas raros
como pérolas (mm).

Figura 28 - À direita da foto vista de uma das bocas da Toca "'Ilada. Observar forma do
conduto arredondanda denotando conduto forçado (freático).

A boa quantidade de sedimentos
e níveis de concreção apontam potenci-
al arqueológico e paleontológico. A Ve-
getação de entorno é arbórea. Foram vis-
tos morcegos no interior da mesma. Está
em bom estado de conservação.

gotejamentos, escorrimentos nas pare-
des da cavidade e umidade excessiva nos
sedimentos argilosos.

Os espeleotemas presentes são
estalagmites, estalactites, travertinos,
coralóides, cortinas, escorrimentos e
cascas finas, os quais se encontram
encobertos por sedimentos argilosos
e, em alguns condutos, entopem a ca-
verna. A vegetação do entorno é
arbórea sendo observadas raízes no
interior da cavidade. Foram vistos
morcegos e amblipígios no interior da
cavidade, que está em bom estado de
conservação.

7.2.12 GRUTA DA DONA
ZELlTA

Localiza-se sob as coordenadas
UTM 650.151E/ 8.400.734N, a 83401 de
altitude. A gruta apresenta planta baixa
em rede, perfil horizontal, cortes circula-
res e elipsoidais. Nopiso há sedimento
silto/argiloso e arenoso. Seu desenvol-
vimento horizontal é 100m, com desnível
de 401. Está hospedada na base do maci-
ço de rocha calcária.

A gruta é ornamentada com
espeleotemas tais como estalagmites,
estalactites, coralóides, cortinas,

7.2.13 GRUTA VEREDINHA I

Localiza-se nas Veredinhas, sob
as coordenadas UTM 649.287E /
8.402.858N, hospedada no topo do maci-
ço caIcário. Seu interior apresenta sedi-
mento argiloso, estando em bom estado
de conservação.

Os espeleotemas observados fo-
ram estalactites, coralóides e escor-
rimentos. Foi constatada a presença de
água. A vegetação do entorno é arbórea,
sendo percebida a presença de
flebótomos na entrada da cavidade.

7.2.14 GRUTA
VEREDINHA "

Comunidade das Veredinhas. Lo-
caliza-se nas coordenadas UTM 649.328E
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de centenas de metros (Figura 33). Nela
há presença de caverna com água subter-
rânea movimentando-se no rumo 115°,
sugerindo uma possível conexão com as
demais cavidades do sistema. Assim, acre-
dita-se na conexão entre a uvala e a Dolina
do Alonso através de cursos d'água sub-
terrâneos que cortam o maciço divisor.
Deste modo, em algum momento do futu-
ro geológico, ter-se-á a completa dissolu-
ção e/ou erosão do maciço divisor, culmi-
nando na formação de um grande poljê.

7.3 ELEMENTOS
GEOMORFOLÓGICOS

7.3.1 DOLlNA DO ALONSO

Localização: Fazenda do Alonso
- Brejinho. Dolina caracteristicamente em
forma oval cujo eixo maior é igual a 60m
(Figura 32). Presença de 3 surgências
perenes e um sumidouro no interior da
mesma.

No maciço ocorrem um abrigo com
vestígios antrópicos (fuligens, fogão, fo-
gueiras) e uma pequena gruta. Essa cavi-
dade desenvolve-se em fenda horizontal
na direção 120°, situada a meia altura do
paredão calcário. Possui cerca de 40m de
desenvolvimento horizontal. O conduto
é triangularcujas dimensões médias são
de 5m de altura por 1m de largura. Éorna-
mentada com coralóides, escorrimentos e
estalactites.

7.3.2 SISTEMA DE
CAVIDADES ALONSO

Localização: Fazenda do Alonso
- Brejinho (atrás da Dolina do Alonso).
Aqui foram inicialmente exploradas três
cavidades e, adjacente ao maciço que
hospeda as mesmas, feitas importantes
observações exocársticas.

Assim, a Cavidade 1 possui en-
trada sobre escorrimento que dificulta o
acesso à provável continuação da caver-
na. É necessária exploração vertical. Or-
namentada por estalactites, estalagmites,

. coralóides, escorrimentos, cascas finas,
mini-travertinos, pérolas de caverna e
cortinas. Desenvolve-se segundo
fraturamento que capta o curso d'água
presente, constatado pelo som gerado
com sua movimentação. O mesmo senti-
do de fluxo e volume aparente do curso
d'água são observados nas Cavidades 2
e 3 deste Sistema, localizadas nas
adjacências da Cavidade l.

Vencido o maciço, tem-se uma
uvala (campo de dolinas interligadas) oval

Esse local é um verdadeiro oásis
na Serra, marcado pela-abundância de
água existentes em complexa rede sub-
terrânea que muitas vezes surgem à su-
perfície e posteriormente se vão por um
sumidouro do exocarste.

/ 8.402.720N, na meia encosta do ma-
ciço calcário a uma altitude de 805m.
Apresenta desenvolvimento horizon-
tal de 100m, distribuídos em planta
baixa horizontal, cortes elipsoidais, cir-
culares e triangulares e perfil horizon-
tal. O piso é todo recoberto de sedi-
mento argiloso.

Os espeleotemas de maior ocor-
rência são coralóides, estalactites
(acompanhando fraturas), pérolas de ca-
verna e colunas. Foi constatada a pre-
sença de sumidouro intermitente, na
ocasião sem a presença de água. A ve-
getação é arbórea arbustiva acompa-
nhando a boca. Puderam ser observa-
dos animais tais como diplópodes, ara-
nhas e flebótomos.

7.2.15 GRUTA LAJEDO
DAS VEREDINHAS

Localiza-se no caminho para as
Veredinhas. Está sob as coordenadas
UTM 649.597E/ 8.405.204N, altitude
618m. Situa-se no topo do maciço em
um calcário laminado apresentando
lapiás. Possui entrada em abismo,
planta baixa ramificada (Figura 29),
cortes lenticulares e irregulares e per-
fis horizontal e inclinado. Nesta cam-
panha realizou-se a topografia da ca-
vidade que atingiu 70m de desenvol-
virnento horizontal, desnível de 04m,
medidos com precisão BCRA-4C.

Os sedimentos presentes são ar-
gilosos e as ornamentações feitas por
estalagmites, estalactites, colunas (Fi-
gura 30), travertinos, coralóides, corti-
nas, escorrimentos, pérolas de caverna
e mini-travertinos. Os espeleotemas são
frágeis, centimétricos a decimétricos, e
a gruta encontra-se em bom estado de
conservação (Figura 31). A presença de
água se restringe a gotejamentos isola-
dos, gerando fluxo pequeno, intermiten-
te e com destino indetermindo.
Bromélias, cactus e 'barrigudas' repre-
sentam a flora exocárstica e, os morce-
gos a vida endocárstica.

7.3.3 SURGÊNCIA DAS
VEREDlNHAS

Localiza-se sob a ponte que liga as
comunidades Veredinhas e Baixão. Trata-
se de surgência ao exocarste com forma-
ção de pequeno lago adjacente ao maciço
(Figura 34). Segundo relatos da população
local trata-se de uma surgência intermiten-
te e, nos tempos de seca, acessa-se grande
cavidade. Esse fato não pode ser compro-
vado, porque ele encontra-se inundado.

8. CONSIDERAÇÕES
FINAIS

As rochas carbonáticas hospedei-
ras das cavidades são, predominantemen-
te, calcários calcíticos cristalinos, cinzas
médio a escuro, oolíticos, apresentando
estratificações onduladas, horizontais e
cruzadas acanaladas. Observaram-se pa-
cotes (> 10m de espessura) de conglome-
rados carbonáticos, desorganizados com
clastos angulosos a bem arredondados,
Tais características são correlacionáveis
a formação Lagoa do Jacaré (Conceição
Filho et al., 2003), Grupo Bambuí
(Supergrupo São Francisco). Toda a re-
gião percorrida encontra-se fraturada se-
gundo as direções preferenciais NNE-
SSWe WNW-ESE.
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o carste estudado é característi-
co de carste em mesa (Lladó, 1970), cujos
cavernamentos se dão preferencialmen-
te ao longo de diáclases. O mesmo pos-
sui como feições típicas: lapiás, paredões
abruptos, cannyons, sumidouros,
surgências, vales cegos, dolinas, uvalas !

e torres. Além da serra possuir aspecto
geral horizontalizado com cristas em
platôs, repletas de campos lapiesados.

No total de três cavidades, duas
cavernas (Toca Fria' e Toca do Jatobá')
e um abrigo (Toca do Índio'), foram clas-
sificados como síti as paleontológicos
(Tabela 1). Estes identificados a partir de
grande quantidade de ossadas
fossilizadas ou não. Destaca-se a 'Toca
Fria' que possui enorme acervo de fós-
seis de megafauna.

Expressiva importância hidroge-
ológica foi observada (Tabela 1). Na ser-
ra inúmeras são as surgências e os vestí-
gios de existência de complexa rede sub-

Serra do luiú, BA: Um grande potencial espeleológico

duas primeiras, parcialmente, atingiram
2.037m e 320m de desenvolvimento hori-
zontal (DH), respectivamente, e as ou-
tras, 700m e 70m de DH.

terrânea de drenagens. Como exemplo
.. descreveram-se"um abrigo ('Honorato'),

quatro cavernas ('Toca Fria', 'Do
Honorato', 'Olhos d'água do Já-Colhi' e'
Do Neco') e três pontos exocársticos
('Dolina do Alonso' , 'Sistema de Cavida-
des Alonso' e 'Surgência das
Veredinhas').

As cavidades encontradas apre-
sentam dimensões de poucos metros a
alguns milhares de metros e padrões
morfológicos variados. As grutas 'Toca
Fria', 'Honorato' Toca VaIada' e 'Lajedo
das Veredinhas' foram topografadas. As

Figura 30 - Vista de coluna (centro da foto) ornamentando o salão de entrada. Coluna com
aproximadamente lm.

Importantes sítios arqueológicos
foram descritos (Tabela 1) nos abrigos
'Do Honorato', 'Toca do Índio' e
'Veredinhas' e nas cavernas Toca Fria' e
'Anexo Honorato'. Encontraram-se pin-
turas rupestres de diversas cores e for- Figura 31- Salão de entrada da gruta Lajedo das \éredinhas
mas e cacos de cerâmica pré-históricos.

9. RECOMENDAÇÕES

. Considerando o riquíssimo a~er-
vo espeleológico apresentado - sítios ar-
queológicos e paleontológicos, águas
subterrâneas, presença de cavidades,
espeleotemas diversos, feições geológi-
cas e geomorfológicas variadas, etc. -
alerta-se sobre a vital necessidade de
preservação e melhor compreensão do
ambiente cárstico em questão.

Necessitam-se levantamentos
espeleológicos regionais complementares
para melhor definição das áreas de con-
centração de atributos cársticos relevan- ,
tes (discutidos no capítulo 7). A partir daí,
deverão ser realizadas novas investidas
prospectivas localizadas, definidas pelo le-
vantamento regional, objetivando subsí-
dios, via dados reais de campo, para o uso
sustentável dos recursos naturais dispo-
níveis na serra, Assim garantir-se-à os de-
senvolvimentos sociais, econômicos e
ambientais do município e, em especial, das
gerações futuras iuiuenses.

No tocante as cavidades classi-
ficadas como sítios arqueológico e/ou
sítios paleontológicos e/ou expressi va
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Tabela 01: Descrição resumida das principais cavidades naturais descritas. Coordenadas UTM - datum Córrego Alegre; 23S.
DL = Desenvolvimento Linear; DH = Desenvolvimento Horizontal.

NOME UTM TIPO EXTENSÃO (m) ESPELEOTEMAS CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES
Abriga da 652.031 W / Abriga 1,8 de altura x 05 estalactites e Sítio. Arquealógica presença de água na abriga
Honorato 8.400.651 S de profundidade caralóides Impartância ariunda de surgências perenes

x 100 de Hidrogealógica e intermitentes; presenças de
largura pinturas rupestres

Abriga das 649.314 W / Abriga - estalagmites, estalactites, Sítio. Arquealógica Cerâmica; material
Veredinhas 8.402.714 S travertinas, caralóides, Sítio. Paleantalógica osteolópico, acervo. de

cartinas, escarrimenta pinturas rupestres
e cascas finas identificadas

Taca da 652.998 W / Abriga 15 (OL) estalactites, caralóides, Sítio. Arquealógica Cerâmicas; material
índia 8.397.220 S cartinas e escarrimentas Sítio. Paleantalógica astealógica,

pinturas rupestres

Taca Fria 657.750 W / Gruta 2.037 (OH) caralóides, escarrimentas, Sítio. Arquealógica Mais expressiva cavidade
8.391.158 estalactites, estalagmites, descrita neste trabalha

cartinas, mini-travertinas, Sítio. Paleantalógica Presença de pinturas
travertinas, cascas finas, rupestres e cursa d'água

calunas, cristais Impartância perene em níveis inferiares.
dente-de-cãa,blisters, Hidragealógica de megafauna.Tapagrafia

clavas e agulhas em andamento.
de gipsitia

Lapa da 651.726 W / Gruta 320 (OH) caralóides, estalactites, Impartância Presença de ria
Honorato 8.400.447 S estalagmites, calunas, Hidragealógica subterrânea perene.

cartinas, mini-travertinas, Tapagrafia em andamento.
escarrimentas

Lapa Anexa 651.726 W / Gruta 30 (OL) caralóides, estalactites, Sítio. Arquealógica Observadas cacas
da 8.400.447 S cascas finas, de cerâmicas

Hanarato mini-travertinas e
escarrimentas

Taca da 657.209 W / Gruta -500 (OL) estalactites e cascas finas Sítio. Paleantalógica encantradas vestígias
Jatabá 8.391.424 S paleantalógicas

Gruta Olhas 653.055 W / Gruta 170 (OL) estalactites (centimétricas) Impartância Surgência perene ao.
d'água da 8.397.485 S e caralóides Hidragealógica exacarste, espessura média
Já-colhi da lâmina d'água = D,6m

em largura média = 0,8m.

Gruta da 650.693 W / Gruta 60 (OL) estalagmites, estalactites, Impartância Presença de cursa
Neca 8.403.486 S travertinas, caralóides, Hidragealógica d'água cam destina

cartinas, escarrimentas e a sumidaura.
cascas finas

REVISTA ESPELEOLOGIA Nº 12, 20.0.7-SEE 2
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importância hidrogeológica (vide ítem
7), são necessárias: 1) ação fisca-
lizadora, imponente e severa, em acor-
do e respeitando a legislação vigen-
te, dos órgãos competentes, munici-
pal e estadual (a serra encontra-se no
território de dois municípios, sendo
tratada também em instância estadu-
al), visando garantir a integridade dos
referidos tesouros (ambientais, cien-
tíficos, sociais e culturais) espeleo-
lógicos; e, 2) estudos técnico-cientí-
ficos voltados a cada uma das referi-
das áreas, visando base de dados
para elaboração de Estudos de Impac-
to Ambiental necessários em quais-
quer futuros empreendimentos.

É fundamental a implementação
de programas de Educação Ambiental,
geral e voltado à Espeleologia, à popu-
lação do município de Iuiú, BA e co-
munidades residentes na serra e/ou
proximidades, visto que algumas já
possuem estreitas relações culturais
com as cavidades. Fato observado,
principalmente, na 'Vaginha' e 'Brejo
do Bezerra'. Desta forma, ganhar-se-á
em qualidade de vida (através do co-
nhecimento) e serão criados aliados
permanentes e extremamente fiéis às
suas raízes, cultura e bem-estar, direta-
mente relacionados ao meio ambiente
em que estão inseridos.

10. AGRADECIMENTOS

A Sociedade Excursionista e
Espeleológica dos Alunos da Escola
de Minas - SEE/EM - representada
pelos autores deste trabalho, regis-
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talidade, em especial à comunidade
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la de Minas - EM/UFOP; Departamen-
to de Geologia - DEGEO/EM/UFOP;
Fundação Gorceix; e, Geosol / Fun-
dação Victor Dequech.

Figura 32 - Vista panorâmica da Dolina do Alonso, Depressão fechada, oval no fundo da foto.

Figura 33 - Uvala, campo de dolinas interligadas. Feição do relevo circular, delimitada pelo
maciço. '

Figura 34 - Lago adjacente ao maciço calcário caracterizando uma surgência ao exocarste.
Relatos de existência de cavidade adentrando ao maciço na porção inferior à esquerda,
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1. INTRODUÇÃO

Como sabemos, a relação humana com as cavernas
remonta a diversos cultos e mitos de alto conteúdo simbóli-
co, retratados pelas pinturas rupestres ou presentes nas re-
presentações das cavernas como locais onde nasciam deu-
ses, heróis ou ninfas.

Em outros casos, as cavernas aparecem como espaço
onde o conflito entre o bem e o mal se manifesta, como lugar
do sagrado ou do profano, local de externalização de senti-
mentos topofílicos ou topofóbicos. Sendo assim, o imaginá-
rio determina, em grande parte, a formação do ser humano e
da sua existência social.

Ao estudarmos o imaginário coletivo somos levados
à decifrar, nas palavras de Figueiredo, os sistemas de ima-
gens mentais articuladas e a estrutura que as definem, de
modo, a facilitar a compreensão do funcionamento e da dinâ-
mica de como as imagens são incorporadas como conteúdo
coletivo, implicando em visualizações, representações soci-
ais, resistências e pré-conceitos, que podem comprometer a
visão correta de um determinado cenário ambienta!.
(FIGUEIREDO,1999,p.165)

Assim, para muitos autores, os estudos do imaginá-
rio coletivo podem ser considerados como um instrumento
de conhecimento e compreensão acerca de determinado gru-
po social. "Cada cultura, cada sociedade e, até mesmo, cada

Luiz Carlos Panisset Travassos
Biólogo, Mestre em Engenharia da Produção pelaUFSC

nível de uma sociedade complexa, têm seu imaginário, que
surge a partir de toda a sua experiência humana, do mais
coletivamente social ao mais intimamente pesso-
al"(MENDES, 2003, p.72) através dos quais uma sociedade
exprime seu temperamento, seu caráter, suas dúvidas e
anseias, na tentativa de dar um sentido de totalidade à exis-
tência humana. Tal fato leva as pessoas a compartilharem a
mesma forma de pensar (MENDES, 2003).

Um exemplo que ilustra a expressão do temperamento
de um grupo social é a Lenda do Lapão Velho, descrita por
Mendes (2003) que aponta o preconceito e a intolerância reli-
giosa dos moradores da região com as práticas do candomblé.
Diz a lenda que, após um ritual de candomblé, a gruta teria se
fechado dando origem a abertura de outra gruta, a do Lapão
Novo, sendo uma narrativa inédita e, portanto, regional.

Figueiredo ao citar Meneses, nos alerta que os con-
ceitos de imagem, imaginário e imaginação têm em comum o
fato de referirem-se à problemática do sentido, da significa-
ção. Estão aí envolvidos fenômenos de produção,
armazenamento, circulação, consumo, reciclagem e descarte
de sentido-operações fundamentais na formulação e
hierarquização dos valores gerados por uma sociedade e in-
dispensáveis à sua organização (MENESES ap ud
FIGUEIREDO,1999,p.165)

Dessa forma surge o conceito que as pessoas possu-
em das cavernas e as imagens pré-concebidas. A História
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Para Mariano Neto (2003), do sé-
culo XVIII ao XIX restaram apenas os
fragmentos platônicos como alicerces
para a crítica do domínio da razão como
única fonte de acesso à verdade. Tais
fragmentos, ostentavam alguns cami-
nhos de resistência ao racionalismo
dogmático apontados por Kant na obra
"Crítica da Razão Pura"(178l).

cimento cientifico, onde muitas vezes, a
história pór trás dos mitos esconde o re-
gistro alguns aspectos políticos e religio-

. sos de uma região.

Compreender a relação dos indi-
víduos com o espaço sob as considera-
ções, idéias e conceitos expostos é com-
preender a experiência humana com o
ambiente em toda sua complexidade. É
entender os sentimentos, as percepções,
atitudes e condutas fundamentais na con-
cepção holística das relações
estabelecidas entre os indivíduos e os
espaços individuais, coletivos, conheci-
dos ou desconhecidos, os quais em uma
contraposição com o tempo podem ou não
se tomarem lugares. (SILVA, 2002, p.88)

o filósofo grego Platão, utilizou-
se da imagem da caverna como uma metá-
fora para revelar o dualismo entre o mun-
do sensível e o inteligível, acabando por
influenciar o pensamento da época atra-
vés da "Alegoria da Caverna". Tudo que
o "prisioneiro", personagem principal da
alegoria conhecia como realidade era so-
mente um reflexo criado artificialmente no
interior da caverna, com pouca similarida-
de ao que realmente existia no mundo real.

Comelim (1993) afirma que, na An-
tigüidade Clássica, a mitologia grega e
romana considerava o inferno como o
lugar subterrâneo para onde se destina-
vam as almas após a morte. Tais lugares
estariam a uma profundidade incomen-
surável abaixo da Grécia e Itália, esten-
dendo-se até os extremos do ecúmeno.
O portal para o inferno, seria então as
cavernas, fendas ou rachaduras no solo
que ninguém se atrevia a explorar.

Já os pensadores iluministas, de
acordo com Aranha e Martins (1992),
desprezarama imagem/imaginação, uma
vez que afirmavam que o imaginário e a
realidade concreta são plenamente con-
traditórios, sendo fonte de ilusões, fan-
tasias, ausência ou negação da razão.
Sendo assim, tais representações coleti-
vas não contribuíam ao desenvolvimen-
to da ciência.

Ensaio exploratório sobre a percepção do endocarste e do exocarste de alunos do Ensino Médio

"No século XIX, as críticas se
voltaram para os excessos do
mecanicismo cartesiano. Talvez estejam
aí os primeiros passos de resgate da
imagem não apenas como objeto do co-
nhecimento, mas como todo objeto pos-
sível de uma representação. " (SARTRE,
1980,p.327).

nos mostra que o ser humano sempre
esteve ligado ao carste, seja para ativi-
dades ritualísticas ou contemplativas.
Como é sabido, as civilizações pré-co-
lombianas utilizavam as cavernas como
fontes de água potável, ritos religiosos,
enterros e refúgio, por exemplo.

A grandiosidade do exocarste e
as belezas do endocarste constituem-se
em fontes propícias para o desenvolvi-
mento do imaginário coletivo,"elemento
propulsor do nascimento das lendas e
causas, associados a mitos mais
gerais"(TEIXEIRA, M.G. et al, 2003,
p.ll), onde o mito geralmente possui a
função de fixar os modelos exemplares
de variados ritos e atividades humanas
significativas como por exemplo os de
alimentação, sexualidade, trabalho, edu-
cação, moral, etc. (ELAIDE apud
TEIXEIRA, M.G., 2003).

Acreditamos que os estudos mais
comumente realizados sobre a relação
humana com as cavernas, são aqueles
relacionados aos mitos e não às lendas,
uma vez que os mitos possuem persona-
gens comuns aos vários locais e cultu-
ras. Esse é o caso da aparição de Nossa
Senhora em Lourdes (França), das ima-
gens de Nossa Senhora da Lapa em Por-
tugal (séc.XV) em Antônio Pereira, Mi-
nas Gerais (séc.XVIII), ou em Vazante,
Minas Gerais. Nesses locais, a percolação
da água nas paredes das grutas é relaci-
onada à aparição da Santa, que confere
às águas propriedade milagrosas.

No caso específico das cavernas,
muitos as temem por acreditarem que são
a morada de seres estranhos e que seus
salões podem por vezes levá-I os a cami-
nhos sem volta. Tais lugares também
podem ser locais que devem ser respei-
tados por suas belezas naturais, pelo
poder curador de suas águas e pela sua
própria origem divina (ME DES,2oo3).

Silva (2003) afirma que, para as
sociedades contemporâneas "racionais",
o mito surge como uma explicação
fantasiosa da realidade, inferior ao conhe-

. Com a chegada do século XX, o
homem está no momento de prática e exer-
cício dos preceitos da ciência moderna,
mas também em um tempo de intensifica-
ção das polêmicas em relação ao real, a
razão e ao imaginário (MARlANO NETO,
2003).

No entanto, a quebra desses
paradigmas é extremamente difícil, con-
forme afirmação de Mendes (2003, p.72)
sobre o fato do "domínio do imaginário
ser um conjunto de representações que
está fora dos limites das constatações.
Cada cultura, portanto, cada socieda-
de e, até mesmo, cada nível de uma soci-
edade complexa, têm seu imaginário,
que surge a partir de toda a sua experi-
ência humana, do mais coletivamente
social ao mais intimamente pessoal".

Recentemente, o firme "The
Cave" retrata um grupo de cientistas que
se depara com as ruínas de uma igreja
romena do século XIII que servia obstá-
culo à entrada de uma gigantesca caver-
na subterrânea habitada por criaturas de-
moníacas, comprovando o sentimento
negativo de grande parte das pessoas
em relação a esse ambiente. Vale a pena
destacar, como dito anteriormente, que a
Igreja age simbolicamente como elemen-
to protetor do chamado "portal para o
inferno da antigüidade".
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entre si, os sentimentos, as percepções
e as atitudes do ser humano sobre es-
paço e lugar a partir da experiência
vivida." (SILVA, 2002, p.73)
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Outro filme recente, "The
Descent" (2005), possui seu enredo ba-
seado em uma frustrada expedição
espeleológica na qual os protagonistas
se vêem encurralados e ameaçados por
seres terríveis.

Em "As Crônicas de Námia'', por
exemplo, existe uma analogia às caver-
nas pois, as sombras de um armário
transportam as personagens para um
mundo mágico. Esse, é dominado por uma
bruxa que mora em uma caverna de gelo.
Ao final, a luta contra o bem e mal se
passa em um belíssimo poljé (planície
cárstica), paisagem de extrema beleza
constatando a idéia geral de fascínio pelo
exocarste.

Em seu livro "Paisagens do
Medo", Tuan (2005) transcreve um tre-
cho do trabalho de Beer( 1930) que relata
uma passagem, no mínimo interessante,
de um grande explorador alpino, Johann
Jacob Scheuchzer. Esse explorador dedi-
cou-se ao estudo das plantas, minerais e
movimentos do gelo dos Alpes europeus
de 1702 a 1711, com a catalogação dos
dragões suíços.

Para ele, "os melhores dragões
viviam em Grisons, o maior e mais es-
casseado povoado dos cantões suíços.
A região é tão montanhosa e com tan-
tas cavernas, que seria estranho não
encontrar aí dragões. "(BERR apud
TUAN, 2005, p.129).

Dessa forma, o interesse por esse
assunto se dá pelo fato de que as visões
disseminadas relati vas ao exocartse são
ligadas normalmente a sentimentos po-
sitivos, ao religioso, à exaltação das be-
lezas naturais e recreação. Enquanto que,
nas ligadas ao endocarste, aparecem o~
sentimentos negativos, como lugares
sombrios, abafados. e de morada de se-
res inimagináveis.

Muitos temem as cavernas pois
acreditam na presença de ocorrências so-
brenaturais, locais onde "se escondem

animais encantados ou são moradas de
seres de outro mundo (...), em outros lu-
gares porém, vamos encontrar cavernas
respeitadas, com uma aura mística em
torno de si, ou sendo palco de manifesta-
ções religiosas"(MENDES, 2003, p.77-78).

Assim, de acordo com Marin, Oli-
veira e Comar (2005) não podemos en-
tender a relação homem-ambiente sem le-
varmos em consideração essas dimen-
sões não-racionais do humano. O imagi-
nário, em especial, define claramente a
existência social e a relação com o espa-
ço/lugar, de maneira que, falar em per-
cepção ambiental, pressupõe considerar
as diversas possibilidades de constru-
ções simbólicas a ela associadas.

Para muitos, nas palavras de Bar-
bosa, Nogueira e Neves (1999, p.71), "a
chamada boca é muito mais do que uma
simples entrada, é o portal, a passagem
para um novo universo, onde ratos se
transformam em morcegos, onde Deus
confinou Satanás (...)" ou até mesmo a
confirmação da criação divina que deve
ser adorada e preservada, onde a água
se transforma em pedra.

Tendo como base a Geografia
Humanística, a percepção ambiental tem
se mostrado como uma tendência recente
nas diversas ciências, fundamentando-se
na fenomenologia e no existencialismo, ao
valorizar as experiências particulares do
homem com o seu meio, para a elaboração
de estratégias mais efetivas na prática da
educação ambienta!. Segundo Ribeiro
(2004), por ser um processo pedagógico,
ela:requer tempo e acompanhamento, cor-
reções de rumo e atenção constante.

Assim, acreditamos que investir
nos estudos de percepção ambiental
seja algo de fundamental importância
para que possamos melhor conhecer e
explicar certas atitudes e valores de um
grupo social em relação ao meio ambi-
ente. Dessa forma, "os estudos
humanisticos estão voltados para as
relações que os indivíduos estabelecem

Os pesquisadores humanistas es-
tão voltados para a compreensão das ex-
periências, percepções e vivências do gru-
po social ou indivíduo com os lugares e
não-lugares, buscando na fenomenologia,
as "principais bases filosóficas da Geo-
grafia Humanistica; "que considera todo
o conhecimento é proveniente do mundo
da experiência humana, onde as idéias e
as coisas estão indissoluvelmente liga-
das entre si, constituindo um único
fenômeno. "(SILVA,2002, p.78)

Em seu estudo sobre a Topofilia,
Tuan (1980, p.26) afirma que "um símbo-
lo é uma parte que tem o poder de suge-
rir um todo (...). Em um mundo tão rica-
mente simbólico, os objetos e eventos
assumem significados que para os es-
trangeiros podem parecer arbitrários".
Determinadas formas de interação com
os espaços os transformam em lugares,
em um processo de atribuição de valores
que, por muitas vezes, não são compre-
endidos por aqueles alheios à determi-
nado grupo social.

Sendo assim, Patlagean (1990)
considera o imaginário coletivo como o
conjunto de representações mentais que
extrapolam os limites das constatações
pela experiência e pelos encadeamentos
dedutivos que estas autorizam.

A partir daí, essa pesquisa bus-
cou a análise dessa capacidade do ho-
mem de atribuir significados aos símbo-
los, mostrando sua importância na com-
preensão dos valores de uma coletivida-
de, o que dá continuidade aos trabalhos
relativos às representações humanas das
cavernas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Por acreditarmos que os estudos
do carste transitam perfeitamente nos
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campos da pesquisa física e humana, a
pesquisa partiu de uma análise de biblio-
grafia sobre as relações do imaginário e as
cavernas. Além disso, essa discussão foi
complementada pelo intercâmbio com o
amigo Prof. LuizAfonso Vazde Figueiredo
e outros interessados no assunto, sendo
adotada e adaptada a metodologia propos-
ta por Figueiredo (1999).

o enfoque metodológico princi-
pal foi a realização de um ensaio
exploratório, em Fevereiro de 2006, com
o objetivo de diagnosticar a visão que
determinado grupo de alunos possuía
acerca da paisagem cárstica.

Os autores sentiram li necessida-
de de tratar o assunto com o grupo após
uma breve explanação sobre os
ecossistemas cársticos, o que levou a
uma série de exclamações por muitas ve-
zes negativas.

Sendo assim, foi realizado um es-
tudo dividido em duas etapas, sobre as
representações sociais do conceito de
caverna, envolvendo 67 alunos da 3" sé-
rie do Ensino Médio, de uma escola par-
ticular de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Tal escola é voltada aos alunos de clas-
se média, com rendafamiliar mensal de
R$1.000,OOaR$2.500,OO.

Para as duas turmas, foi feita uma
entrevista coletiva, partindo de um estí-
mulo direto relativo à concepção de ca-
verna que esses alunos possuíam. Foi
solicitado a cada um que registrasse 5 (cin-
co) palavras-chave sobre o assunto em
uma folha de papel, escrevendo o que pri-
meiramente lembrariam se ouvissem a pa-
lavra caverna. Após o registro dessas
palavras-chave, deveriam responder se já
haviam visitado alguma caverna anterior-
mente e se teriam a intenção de fazê-lo.

Na atividade seguinte, partiu-se
de um outro estímulo direto relativo ao
tema onde, após a visualização de 5 (cin-
co) slides, cada aiuno deveria anotar uma
palavra-chave para cada imagem e res-
ponder a mesma pergunta. Os slides in-

c1uíam imagens do exocarste e do
endocarste, como paredões, dolinas e
espeleotemas.

3. RESULTADOS

Quanto à caracterização do pú-
blico entrevistado os seguintes dados
foram obtidos: predominam entrevista-
dos do gênero feminino (53,7%), contra
46,3% do gênero masculino e cerca de
67% de entrevistados que já visitaram
anteriormente uma caverna contra 33%
que nunca visitaram.

Os resultados demonstraram
que os valores atribuídos às cavernas
não variaram muito entre as duas tur-
mas, por estarem relativamente iguala-
dos na faixa etária dos 17 aos 18 anos
e, em um mesmo nível social. Entretan-
to, as variações ocorreram quando tra-
tamos dos estímulos através dos slides
que trabalharam as percepções ainda
mais individuais.

Foram identificados dois univer-
sos de 335 palavras associadas ao termo
caverna, onde muitas foram repetidas
entre os entrevistados. Um universo tra-
tou das palavras apenas no tocante ao
substantivo caverna, e outro relaciona-
do às palavras-chave, após o estímulo
visual.

Os registros se prenderam em
maior quantidade em torno de palavras
que exprimiam sentimentos negativos,
como medo, escuro, sombrio, caveira,
esconderijo, dragões, solidão, falta de
ar, mistério, perigo, abafado: animais,
entre outras, mesmo no universo de pes-
soas pesquisadas que já havia visitado
cavernas.

Houve o registro de uma frase
curiosa: "lugar de falar baixo". Ao ser
indagado pelo motivo que levaria al-
guém a falar baixo nesse ambiente, a res-
posta também teve conotação negati-
va, uma vez que "se falar alto,
estalactites poderiam cair e matar as
pessoas".

Após indagá-Ias sobre o porquê
de alguns indivíduos terem expresso
sentimentos topofóbicos em relação às
cavernas, mesmo já tendo experienciado
tal ambiente, muitos afirmaram que não
visitaram com pessoas que soubessem
o que estavam fazendo ou falando. Esse
fato ressalta a importância da formação
adequada de guias em qualquer ativida-
de turística, principalmente no turismo
em cavernas.

Mesmo com todo o simbolismo
em tomo da "caverna", pudemos identi-
ficar palavras de cunho científico como
estalactite, estalagmite, pré-histâria,
rocha, água, beleza natural,
bio diversidade, intemp erismo,
acidulação,entre outras, retratando con-
tato prévio com o tema.

Após os estímulos visuais acer-
ca do exocarste e endocarste, palavras
comofantástico, maravilhoso, exuberan-
te, conhecimento, tranqüilidade, força,
aventura e perfeição, puderam ser
identificadas e, cerca de 98% dos entre-
vistados que nunca haviam visitado uma
caverna se mostraram interessados em
fazê-Io o mais breve possível.

4,CONSIDERAÇÕES
FINAIS

Segundo Figueiredo (1999), a
questão do imaginário coletivo sobre as
cavernas está presente na tradição oral
das populações que moram em suas pro-
ximidades. Tais representações são tam-
bém compartilhadas por aqueles que vi-
vem no meio urbano e que já tiveram a
oportunidade de visitar uma caverna, ou.
que têm vontade de realizar atividades
nas mesmas.

Os indivíduos oriundos das cida-
des geralmente recebem uma massiva
carga de informações a respeito da ativi-
dade espeleológica pelos meios de co-
municação, ou armazenam representa-
ções disseminadas ao longo de suas
vivências e que, normalmente, levam à
uma visão equivocada sobre esse tipo
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de ambiente. Medo de morcegos ou ou-
tros animais são comuns. A falta de ar é
automaticamente evocada quando o tema
é o subterrâneo.

A análise dos dados confirma uma
série de estudos que enfatizam a impor-
tância de se desenvolver efetivos progra-
mas de Educação Ambiental, levando o
educando a obter melhores informações
sobre o ambiente. Em 1781 Immanuel Kant
afirma que só a razão pode ser limitada
pela contribuição dos sentidos e é, por
isso, que não conseguimos produzir um
conhecimento completo da realidade. Des-
sa forma, a realidade perecebida pelos alu-
nos é extremamente influenciada pelos
sentidos, especialmente nafaixa etária do
universo pesquisado.

Para Tuan (1980) os significados
de percepção, atitudes e de valores se
sobrepõem, os tornando claros dentro
do próprio contexto expresso em cada
um desses processos. Tais processos
consideram que a atitude assumida fren-
te ao mundo é formada por um longo ca-
minho de sucessões de percepções e
experiências. As atitudes adotadas pe-
las pessoas em relação ao seu meio am-
biente, normalmente espelham seus in-
teresses e seus valores, refletindo sua
visão particular de mundo. Trata-se, por-
tanto, de uma experiência
conceitualizada, parcialmente pessoal e,
em grande parte, socia!.

Com esse estudo, verificou-se a
necessidade que tal temática seja
aprofundada para esse grupo, sendo im-
portante a elaboração ·de uma visita téc-
nica melhor estruturada que mostre o
porquê de se preservar o meio ambiente,
particularmente os cenários cársticos. O
preparo e o treinamento dos guias e pro-

.fessores podem e muito contribuir para
uma mudança de sentimentos em rela-
ção ao mundo subterrâneo.

Dessa forma, os estudos de per-
cepção e imaginário devem ser encara-
dos como uma fase do relacionamento
humano com o meio, sendo importante

seu estudo em conjunto, envolvendo a
comunidade na solução de possíveis pro-
blemas.

Sabemos que os trabalhos de
campo constituem uma forma de exten-
são ao ensino curricular "convencional"
das disciplinas das chamadas Ciências
da Terra, sendo portanto, indispensáveis
para a consolidação de teorias e concei-
tos que de alguma maneira, contribuem
para o desenvolvimento das habilidades
específicas em determinadas áreas do
conhecimento.

Os exercícios práticos de obser-
vação da paisagem geográfica, o desen-
volvimento de habilidades ensoriais
para percepção ambienta] e a compreen-
são de noções básicas de posição relati-
va e orientação, são imprescindí eis à
formação de cidadãos conscientes e ap-
tos ao exercício pleno da cidadania.

A linha de raciocínio empreendida
neste trabalho vai de encontro a Serpa
(2001) quando afirma que a percepção do
meio ambiente, as experiências pessoais
e as características culturais dos habitan-
tes de cada lugar desempenham um papel
fundamental na relação homem-ambien-
te, devendo portanto servir de ponto de
partida para um melhor planejamento ur-
bano, regional, paisagístico e ambienta!.
Dessa forma, existem mais chances de que
as necessidades reais dos moradores de
diferentes locais sejam atendidas.

"A percepção ambiental é, nes-
se sentido, um veículo que identificada
a partir do resgate da memória, pode
revelar e até justificar, os padrões
comportamentais na relação do ser hu-
mano com seu meio." (MARIN et al.,
2004, p.l04). Como dito anteriormente, se
as cavernas são temidas ou adoradas por
determinado grupo, devemos buscar
decodificar quais mensagens estão sen-
do transmitidas.

Como sabemos, as paisagens
cársticas possuem uma dinâmica físico-
química peculiar e, justamente por isso,

são mais sensíveis quando da explotação
de seus recursos. Diversos estudos qua-
litativos e quantitativos abordam esses
processos relacionados com o meio físi-
co, biótico e econômico, mas não pode-
mos nunca esquecer de trabalhos que
tratem essa paisagem sob uma ótica mais
holística, não despresando as variáveis
culturais humanísticas.
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A proximidade de centros urbanos como
fator de degradação do patrimônio

espeleológico: uma visão da área do Vale
"-do OJO em Ouro Preto - MG

Mariana Barbosa TIMO;
mariana@aluno.ambiental.ufop.br;

Sociedade Excursionista e Espeleológica - SEE spe_1937@yahoo.com.br

1. INTRODUÇÃO

o Vale do Ojô está situado entre os municípios de
Ouro Preto e Mariana, a 98 Km de Belo Horizonte com área
de 1,82 Km2, e está inserido na microbacia do Ribeirão do
Funil, um dos formadores do Rio do Carmo (LAS CASAS,
1995).

O patrimônio espeleológico da área consta de 3 cavi-
dades, sendo a Gruta do Fogão, Gruta da Aflição e Gruta
Ponte de Pedra desenvolvidas em mármores, surgências e
sumidouros.

A proximidade e a localização ajusante da cidade
de Ouro Preto imprimem à região do Vale do Ojô uma gran-
de pressão ambiental iniciada na década de 50 com a ativi-
dade minerária na extração de mármore, a produção de te-
cidos em algodão pela Companhia Industrial Itaunense, o
garimpo de ouro no Córrego do Ojô , a ocupação
populacional não planejada e a visitação inadequada das
grutas. A degradação do patrimônio espeleológico é de-
corrente das atividades acima descritas, ressaltando que
a fábrica de tecidos e a mineradora de mármore tiveram
suas atividades interrompidas a alguns anos atrás. A área
já era de conhecimento dos membros da Sociedade Excur-

. sionista e Espeleológica (SEE) e despertou o interesse de
alguns destes que deram início ao corrente trabalho no
ano de 2004.

No Brasil, a descaracterização ou destruição dos am-
bientes e entorno cavernícolas têm evoluído de modo rápi-
do, acompanhando o desenvolvimento socioeconômico do
país.

Gilcimar Pires Cabral OLIVEIRA;
gilcimar_pires@yahoo.com.br;

2. MATERIAL E MÉTODOS

As etapas de realização do trabalho encontram-se
abaixo descritas:

Levantamento de dados cartográficos,
hidrográficos e geológicos;

Geração do modelo 3D da área utilizando SIG;
Prospecção, Cadastro e Mapeamento Topográfi-

co em escala de detalhe das Grutas da Aflição (1: 100), Gruta
do Fogão (1 :200) e Gruta Ponte de Pedra (1 :250);

Conversão dos mapas oriundos da etapa de to-
pografia para o meio digital utilizando o programa AutoCAD;

Determinação dos pontos de coleta para análises
de qualidade de água, sendo um ponto na Gruta Ponte de
Pedra no Córrego do Ojô que atravessa toda sua extensão e
o outro na Gruta do Fogão em um curso subterrâneo;

Análises de Qualidade de Água (sólidos totais
dissolvidos, condutividade elétrica, pH, temperatura e oxi-
gênio dissolvido). Para essas medições foi utilizado um equi-
pamento multiparâmetro, da marca Ultrameter modelo GP da
Myson L Company. O Oxigênio Dissolvido foi medido com
equipamento WTW OXI 320. Estes instrumentos foram ca-
librados conforme instruções do fabricante. Estes dados
foram medidos in situ;

Em laboratório foram feitas análises para a
AIcalinidade, medida pela titulação com H2S04 de acordo
com método descrito por Greenberg et aI. (1992);

Discussão de dados e elaboração do trabalho es-
crito.

2.1 FISIOGRAFIA

A morfologia da área é profundamente controlada
pelas litologias e condicionantes estruturais tendo como
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Figura 1- Mapa geológico da área e adjacências.

(Figura 2). Abaixo pode ser observada uma
descrição sucinta destas grutas:

Gruta do Fogão: localização
23K 657987E e 7744731N, com desenvol-
vimento horizontal de 97 m, na base do
maciço, apresenta planta no formato li-
near ramificada, cortes irregulares, .pre-
sença de sedimento fino e argiloso, em
péssimo estado de conservação. Pode-
se observar nesta cavidade a existência
de um curso d'água subterrâneo e fei-
ções típicas de carste como sumidouros
e surgências. Foram feitas análises quí-
micas com amostras desse curso que
serão apresentadas e discutidas no tópi-
co seguinte;

característica a formação de vales encaixa-
dos e profundos com vertentes íngremes.

As precipitações, "com uma mé-
dia de 1.723,6 mm/ano" (COELHO,
1995), sofrem grande influência da
morfologia local e concentram-se princi-
palmente nos meses de janeiro, fevereiro
e março. Os totais pluviométricos carac-
terizam um regime superúmido.

Os processos erosivos têm seu
potencial aumentado devido a concen-
tração das precipitações associado às for-
tes declividades. A remoção de materiais
e o transporte de massa são intensifica-
dos gerando impactos ambientais de
maior proporção.

Nas porções com elevação supe-
rior a 1100 m está assentada a vegetação
de campos naturais composta fundamen-
talmente de gramíneas e subarbustos
distribuídos (LAS CASAS, 1995).

A drenagem, Córrego do Ojô, em
certas partes do seu curso assume com-
portamento de fluxo subterrâneo, apre-
sentando surgências e sumidouros.

As grutas topografadas estão
hospedadas em mármores dolomíticos,
creme-rosados, típicos da Formação
Gandarela, Grupo ltabira, Supergrupo
Minas, unidades paleoproterozóicas do
Quadrilátero Ferrífero-MG. Comumente
tem-se o contato basal dessa unidade com
os Itabiritos da Formação Cauê, Grupo
ltabira, Supergrupo Minas (Figura 1), que
estão nas porções mais baixas nas caver-
nas e com o lençol freático aflorante.

Os mármores dolomíticos que
concentram os maiores volumes das gru-
tas ocorrem em corpos lenticulares e
apresentam feições típicas de carste
como sumidouros, cursos d'água sub-
terrâneos e cavernamentos.

Foram cadastradas e topografadas
3 (três) cavidades que receberam os no-
mes: Gruta da Aflição (Figura 3), Gruta do
Fogão (Figura 4) e Gruta Ponte de Pedra

Gruta da Aflição: localização
23 K 657782E e 7744766N, com desen-
volvimento horizontal de 37 m, na base
do maciço, apresenta planta de forma-
to dendrítico, cortes fungiforme,
elipsoidal horizontal e irregulares, pre-
sença de sedimento fino e argiloso, em
péssimo estado de conservação. No-
tou-se presença de fluxo d'água inter-
mitente com a verificação de sumidou-
ro no interior da cavidade;

Tabela 1: Dados de qualidade das águas amostradas

Parâmetros Unidade Gruta Gruta VMP*
Parâmetros do Ponte

Fogão de Pedra
Condutividade J.lS/cm 169,7 393,0 --
STO** mg/L 114,0 270,8 500,0
pH -- 7,06 7,4 6 < pH <9
Temperatura ,C 19,5 18,8 --
Alcalinidade mg/L 179,3 183,9 200
00*** mg/L 8,44 2,58 e" 6,0
Nilrilos N02-- N Mg/L 0,00034 0,22 0,025

'Valores Máximos Permitidos
"Sólidos Totais Dissolvidos
"'Oxigênio Dissolvido
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Figuras 3 - Mapa Topográfico da Gruta da Aflição
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ladamente ou o que é mais grave, vários
ocorrendo em simultâneo. Esses fatores
têm sua origem quase sempre ligada a
questões sociais ou econômicas. A po-
luição hídrica, o desmatamento, o uso
público inadequado, turismo em massa,
exploração mineral, obras de interesse
civil e a expansão urbana são exemplos
destes fatores (SILVA et al., 2001).

Na região do Vale do Ojô a explo-
ração mineral deixou sua marca na Gruta
daAflição durante a sua operação, e não
se sabe o quanto do seu desenvolvimen-
to horizontal pode ter sido afetado du-
rante as suas atividades.

A disposição de entulho em lo-
cais não recomendáveis contribui para o
aporte de sedimentos no ambiente
cavernícola, principalmente na Gruta
Ponte de Pedra.

GRUTA DO FOGÃO
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Figuras 4 - Mapa Topográfico da Gruta do fogão,

Gruta Ponte de Pedra: loca-
lização 23 K 657932E e 7744772N, com
desenvolvimento horizontal de 167 m,
na base do maciço, com planta baixa no
formato linear, cortes fungiformes e tri-
angulares, sedimentos de granulometria
da faixa da argila a cascalho que são
retrabalhados conforme nível atingido
pelo curso d'água que atravessa todo o
seu interior, em péssimo estado de con-
servação. Foram feita análises Com
amostras desse curso d'água que se-
rão apresentadas e discutidas no tópi-
co seguinte.

3. EVIDENCIAMENTO DOS
FATORES DE DEGRADA-
çÃO DO PATRIMÔNIO
ESPELEOLÓGICO

.A degradação pode ser vincula-
da a diversos fatores encontrados iso-

o uso público inadequado da área
e das cavidades que nesta se encontram
pode ser verificado pela quantidade de
lixo encontrada tanto dentro quanto fora
das grutas e pelo garimpo que ainda é
feito artesanalmente no Córrego do Ojô,
e que pode ser determinado como um
problema de saúde pública devido a qua-
lidade da água desse.

A poluição hídrica na área de es-
tudo é uma questão emergencial como
ficou comprovado nas análises realiza-
das. Este fator tem sua origem ligada a
má elaboração ou mesmo ao não plane-
jamento da expansão urbana. As análi-
ses feitas para pontos de amostra na Gru-
ta Ponte de Pedra e Gruta do Fogão têm
seus resultados confrontados com os
padrões indicados para águas de Classe
1 pela legislação vigente, Resoluções
CONAMA 357/05 e 20/86, e valores de
alcalinidade (PÁDUA, 2002).
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o descarte de poluentes orgânicos
e inorgânicos faz com que o teor de 00 se
reduza no corpo d' água. Com 4 mgIL <00
<5 mgIL, ocorre a morte dos peixes mais
exigentes, no valor 00 =2,0 mglL ocorre a
mortandade de todos os peixes e no valor
00 = 0,0 mg/L o ambiente torna-se
anaeróbico (Santos 2002). O valor encon-
trado nas análises realizadas mostra que o
teor de 00 no Córrego do Ojô que atra-
vessa a Gruta Ponte de Pedra caracteriza
um ambiente onde ocorre a mortandade de
todos os peixes, conforme comprovado em
observações de campo.

AAlcalinidade de uma águapode
ser traduzida como a capacidade da mes-
ma de neutralizar ácidos presentes no
meio. Um alto valor deste parâmetro de-
termina uma menor variância na medida
de pH no corpo hídrico.

Os resultados das análises deste
parâmetro levam a dados de elevados
valores, situando-se próximo ao valor
de 200 mgIL adotado como VMP na aná-
lise de águas calcárias em estudos reali-
zados na região de Bonito - MS.

O alto valor de alcalinidade em
águas amostradas em cavernas é devido
essencialmente à Iitologia, sugerindo que
o quadro de poluentes não tenha influ-
ência sobre este parâmetro. Levando em
consideração os valores de pH podemos
dizer que o ânion predominante é o HC03•

(ínos bicarbonato).

A condutividade tem relação dire-
tamente proporcional com a temperatura,
inversamente ao pH e faz alusão liquanti-
dade de sólidos dissolvidos na amostra
mas não tem propriamente dita uma rela-
ção diretamente proporcional com este
parâmetro. Na análise feita o valor encon-
trado confirma um dado elevado para à
condutividade no ponto de coleta da Gru-
ta Ponte de Pedra. Valor este caracteriza-
do pela presença de matéria orgânica em
excesso oriunda dos descartes de esgo-
tos domiciliares nos cursos d'água sem
tratamento prévio e pelo fato do escoa-
mento acontecer dentro do pacote rocho-

so dolomítico da formação Gandarela em
alguns trechos do Córrego do Ojô.

O baixo valor de 00, associado
ao alto valor de N02• - N e STO na Gruta
Ponte de Pedra revela um quadro de po-
luição preocupante; oriundo do descar-
te dos esgotos domésticos diretamente
nos cursos d'água sem tratamento.

4. CONCLUSÕES

Diante dos dados expostos,
pode-se concluir que é uma questão
emergencial a elaboração de planos de
proteção e recuperação de áreas com
potencial espeleológico que estejam sob
pressão ambienta!.

Conforme comprometimento do
trabalho algumas medidas serão propos-
tas com a finalidade de promover a recu-
peração e o uso adequado dos recursos
naturais presentes na área:

Realização do treinamento e
conscientização do corpo técnico e au-
toridades em meio ambiente a fim de rea-
firmar a importância do patrimônio
espeleológico;

Empreitadas visando a
conscientização da sociedade através de
campanhas de educação ambiental;

Contribuir com o desenvolvi-
mento de ações para a proteção do
patrimônio e instituição e políticas de pro-
teção do meio ambiente bem definidas;

Apontar áreas passíveis de
implantação de unidades de conserva-
ção do patrimônio sempre utilizando
embasamento teórico-científico;

Elaboração de propostas que
contemplem a coleta, tratamento ou dis-
posição final dos resíduos domiciliares
que atualmente tem o seu descarte reali-
zado nos cursos d'água ou em locais
públicos não apropriados;

Desenvolver estudos a fim de
promover o uso criterioso das cavida-

des como instrumento da qualidade de
vida, através do turismo, uso de manan-
ciais subterrâneos ou outras práticas que
faça da população um representante ati-
vo na conservação destes ambientes via
retomo social.

Uma integração entre sociedade
civil, comunidade científica e Poder PÚ-
blico demonstra ser o único caminho com
desenvolvimento rumo ao uso sustentá-
vel dos recursos naturais bem como do
patrimônio espeleológico.

"Os espeleólogos e suas entida-
des representam não apenas a garantia
da exploração e estudo das cavernas mas,
sobretudo, a força maior na defesa des-
se patrimônio.

Na espeleologia, essa luta é si-
multaneamente um direito e um dever e,
neste sentido, inúmeras ações podem ser
desenvolvidas. "(UNO, 2001)
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1.0 - INTRODUÇÃO

o presente trabalho resulta do projeto de pesquisa
intitulado Levantamento do Potencial Espeleoturistico do
Parque Nacional da Serra da Bodoquena - Município de
Bodoquena, MS, desenvolvido no Laboratório de Planeja-
mento e Organização do Turismo em Ambientes Naturais - .
LabPOTAN do curso de Turismo com ênfase em ambientes
naturais da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul,
Dourados, MS, em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/Centro Na-
cional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas - IBAMA/
CECAV-MS. Contou também com o apoio da Sociedade Bra-
sileira de Espeleologia - SBE -, grupos de espeleologia e
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moradores locais. O projeto teve como objetivos contribuir
para o levantamento espeleológico do Parque e identificar as
condições de uso turístico de suas cavidades naturais, ainda
não abertas à visitação pública.

II

Localizada no Sudoeste do Estado de Mato Grosso
do Sul, com uma extensão de 250 quilômetros sentido Norte I

- Sul, cinqüenta quilômetros de extensão sentido Leste -
I

Oeste, tomando porções de terras de quatro municípios -
Miranda, Bodoquena, Jardim e Porto Murtinho -, a Serra da
Bodoquena formou-se sobre as rochas do Paleozóico Supe-
rior das Formações Cuiabá e Corumbá, constituídas por
afloramentos calcários tectonizados e intemperizados
(BOGGIANI, 1999, p. 16). Compreendendo parte dessa Serra
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sob uma área de 77 .232,00 hectares, o Parque Nacional da Serra
da Bodoquena foi criado no ano de 2000 com o objetivo de
conservar ecossistemas de uma área de remanescentes de Mata
Atlântica em transição com o Cerrado (IBAMA, 2004). O estudo
deste projeto se intensificou na região conhecida como Refúgio
Canaã, um assentamento rural em área pertencente à Unidade
de Conservação e inseri da na microbacia do Rio Salobra.

A área em estudo é parte da Província Espeleológica da
Serrada Bodoquena (KARMANN & SANCHÉZ, 1979).APaisa-
gem é caracterizada pelo acumulo de rochas carbonáticas, que por
sua vez passam por processos físico-químicos que transformam
sua geomorfologia, criando ambientes com notável beleza cênica e
sistemas essencialmente subterrâneos de drenagem de água.

A realização de qualquer atividade sócio-econômi-
ca, como o turismo, requer planejamento. Conforme aponta
Ignarra (2002, p. 64), o planejamento turístico tem como fase
inicial o inventário turístico. Este é compreendido pelo Mi-
nistério do Turismo (2006) como uma ferramenta de identifi-
cação de possibilidades de desenvolvimento turístico ba-
seadas no conhecimento das potencial idades e fragilida-
des locais.

Os segmentos do mercado turístico que fazem uso da
natureza são muitos, dos quais se destaca o espeleoturismo,
que pode ser entendido como um desdobramento do
ecoturismo. Este, por sua vez, é compreendido como uma ati-
vidade que envolve o comportamento pessoal, a preocupação
com a natureza, a consciência ambiental e a interpretação do
meio ambiente (DIAS, 2003, p. 107). Seguindo esta linha de
raciocínio, Lobo define o espeleoturismo como um segmento
turístico que busca atingir de forma equilibrada a conservação
das cavidades naturais, a conscientização e satisfação de to-
dos os envolvidos no processo turístico e o desenvolvimento
econômico local. Utiliza para tanto o patrimônio espeleológico,
aproveitando as particularidades do ambiente por meio de pro-
postas de diferenciação mercadológica (LOBO, 2006, p. 62).

Nesse contexto, considera-se a possibilidade de uso
do patrimônio espeleológico do Parque Nacional da Serra
da Bodoquena para fins turísticos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa se iniciou com uma revisão da
bibliografia fundamental, para levantar informações sobre
pesquisas anteriores na área sob análise, bem como iden-
tificar um método para a identificação do potencial
espeleoturístico. O único método encontradofoi o de Lino
(1988). Entretanto, este não foi utilizado, por deixar lacu-
nas quanto aos aspectos bióticos do ambiente cavernícola
e por apresentar uma classificação que faz juízo de valor

em relação aos parâmetros analisados, de forma a priorizar
alguns aspectos do patrimônio espeleológico, julgados
como mais importantes para o uso turístico, em detrirnen-
to a outros. Face ao exposto~.foi desenvolvida uma
metodologia específica para as cavidades naturais do Par-
que', de forma a identificar suas potencial idades de uso
turístico em função das condições ambientais e das pos-
sibilidades de mercado.

Foram também executadas pesquisas de campo, que
buscaram contribuir com o levantamento espeleológico do
Parque e para aprimorar e validar os critérios utilizados para
identificação do potencial espeleoturístico, buscando, ao fim
do processo, apontar as potencialidades de uso turístico do
Parque. Entre Setembro de 2005 e Agosto de 2006, foram
realizadas onze saídas de campo, considerando as expedi-
ções da equipe de pesquisa e duas Avaliações Ecológicas
Rápidas - AERs, coordenadas pelo IBAMA e que contaram
com a participação de pesquisadores vinculados ao projeto.

03. RESULTADOS

No período de 12 meses em que o projeto esteve em
andamento foram identificadas e cadastradas 67 novas cavi-
dades naturais, nos limites do Parque e em seu entorno. Destas,
foram selecionadas as que apresentavam condições para o uso
turístico, considerando a sua localização e o estado de conser-
vação interna e do entorno imediato. Com base nos critérios
selecionados, foram preliminarmente apontadas quatro cavida-
des naturais: o Abismo Dente de Cão e as Grutas Santa Maria I,
CórregoAzul I e III. Outras foram apontadas como passíveis de

•..uso turístico, algumas para.espeleomergulho. Todavia, não fo-
ram plenamente pesquisadas na primeira fase desta pesquisa,
ao que podem ser contempladas em pesquisas futuras de
prospecção e análise do potencial turístico.

As topografias das cavidades naturais apontadas ain-
da não foram finalizadas. De uma forma geral, as Grutas Santa
Maria I, Córrego Azul I e III, com pequeno desenvolvimento,
são muito semelhantes ao perfil médio das cavidades natu-
rais da Serra da Bodoquena (SALLUM FILHO & KARMANN, o

2005). A exceção fica por conta do Abismo Dente de Cão,
com quase 1.500 metros de dutos já mapeados, desenvolvi-
dos em vários níveis, com variação na morfologia de seus
condutos e salões, indo de padrões meândricos que apon-
tam para galerias de rios subterrâneos intermitentes a amplos
salões de abatimento e contendo espeleotemas raros.

Quanto ao potencial espeleoturístico das cavidades
naturais selecionadas, serão apresentados agora os resul-
tados das análises, além de apontamentos preliminares de
suas condições de uso.
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Tabela 1 - Análise das fragilidades

CRITERIOS ANALISADOS Dente de Cão Santa Maria I CórregoAzul I CórregoAzulll1
A cavidade em análise possui Sim Não Não Não
espécies endêmicas?

<- Das espécies identificadas, alguma Sim Não Não Não
aparenta ser troglóbia?

. '.

A cavidade oferece riscos de Não Sim Não Não
contaminação patológica?
Apresenta algum odor desagradável? Não Sim Não Não
Apresenta indícios de instabilidade geológica? Não Não Não Não
Apresenta cursos d'água com possibilidades de Não Sim Não Não
enchentes repentinas?
Apresenta espeleotemas sujeitos a danos Sim Sim Sim Sim
físicos pelo contato?
Apresenta espeleotemas raros? Sim Não Não Sim
Apresenta espeleotemas compostos por Sim Não Não Não
minerais raros?
Apresenta áreas com baixa circulação de energia? Sim Sim Sim Sim
O ambiente encontra-se comprometido por Não Não Não Não
degradação/depredação?
A cavidade é objeto de estudo de alguma Não Não Não Não
pesquisa cientifica?
Encontra-se fora de uma área legalmente protegida? Não Não Não Não
Encontra-se em área autorizada para lavra minerária
ou com mineração a no mínimo trezentos metros Não Não Não Não
de distância?
Possui vestígios arqueológicos? Não Não Não Não
Possui vestígios paleontológicos? Não Não Não Não
TOTAL 6 5 2 3

Tabela 2 - Análise do potencial geral

CRITERIOS ANALISADOS Dente de Cão Santa Maria I CórregoAzul I CórFegoAzulll1
A cavidade apresenta cursos ou corpos d'água Não Não Não Não
em seu interior?
A temperatura da água é propícia para banhos? Não Não Não Não
(19° C a 26° C)

A água é translúcida? Não Não Não Não .
A cavidade possui mais de um acesso? Sim Não Não Não
Apresenta clarabóias? Sim Não Não Não
A temperatura ambiente interna situa-se Sim Sim Sim Sim
entre 18° C e 22° C?
O acesso dispensa o uso obrigatório de atividades Sim Sim Sim Sim
técnicas diferenciadas (rapei, mergulho, escalada etc)?
Apresenta áreas com alta circulação de energia? Sim Sim Sim Sim
Os condutos de acesso são suficientemente largos e
altos para a passagem de pessoas (Largura mínina: Não Sim Sim Sim
1,50m; Altura mínima: 1,90m)?
Apresenta boas condições internas de resgate? Não Sim Sim Sim
Apresenta boas condições externas de resgate? Sim Sim Sim Sim
TOTAL 6 6 6 6
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A primeira fase da análise do potencial espeleoturístico
consiste na identificação das fragilidades ambientais. Elas
são consideradas como Iimitadores ao turismo, podendo
apontar para a impossibilidade de uso, total ou parcial, inde-
pendente do potencial que venha a ser posteriormente iden-
tificado (Tabela I).

. Em seguida, foram identificadas as potencialidades
de cada uma das cavidades naturais. Para tanto, foram feitas
quatro análises distintas, considerando a aptidão geral para
o espeleoturismo e as aptidões específicas: contemplação,
técnicas verticais e atividades aquáticas. Os resultados des-
tas análises encontram-se nas tabelas 2 a 5.

Tabela 3 - Análise do potencial para contemplação

CRITERIOS ANALISADOS Dente de Cão Santa Maria I CórregoAzul I CórregoAzul 111

A cavidade apresenta amplos' salões? Sim Sim Sim Sim
Apresenta mais de cinco tipos diferentes de Sim Sim Sim Sim
espeleotemas?
Apresenta no mínimo um conjunto cênico Sim Sim Sim Sim
representativo de espeleotemas?
Apresenta algum espeleotema singular/diferenciado? Sim Não Não Sim
Apresenta algum pórtico dotado de significativa Sim Sim Sim Sim
beleza cênica (amplo, ornamentado, com vegetação,
iluminado)?

Apresenta vestígios arqueológicos/ paleontológicos? Não Não Não Não
O possível trajeto de visitação é livre de dificuldades Não Sim Sim Sim
como: piso escorregadio, blocos rochosos, travessia
de água, substrato solto ou irregular?
Apresenta aparentes condições de acesso e mobilidade Não Não Sim Sim
para cadeirantes?
TOTAL 5 5 6 7

, Considerou-se como amplo um volume superior a cem metros cúbicos e com no mínimo três metros de altura.

Tabela 4 - Análise do potencial para espeleovertical

CRITERIOS ANALISADOS Dente de Cão Santa Maria I CórregoAzul I CórregoAzul 111

A cavidade apresenta lances verticais superiores Sim Não Não Não
a 3 metros?
O (s) desnível (is) é (são) predominantemente Sim Não Não Não
negativo (s)?
Apresenta boas condições de ancoragem (suportes Sim Não Não Não
naturais ou possibilidade de fixação de artificiais)?
Apresenta possibilidade de remoção de acidentados Sim Não Não Não
no trecho vertical?
Apresenta local apropriado para montagem de Sim Não Não Não
equipamentos (equipagem)?
Apresenta local apropriado para a chegada ao Sim Não Não Não
fim da via?
Apresenta ausência de lodo, barro, água em excesso Sim Não Não Não
ou similares no trecho vertical?
Apresenta beleza cênica exclusivamente contemplável
durante ou após o trecho vertical (espeleotemas, vista Sim Não Não Não

panorâmica, corpos d'água etc)?
TOTAL 8 - - •. -
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Tabela 5 - Análise do potencial para atividades aquáticas

CRITERIOS ANALISADOS Dente de Cão Santa Maria I CórregoAzul I CórregoAzull1l
A cavidade apresenta corpos d'água com profundidade Não Não Não Não
superior a cinco metros?

Apresenta água corrente com fluxo contrário ao Não Não Não Não
provável trajeto de mergulho (ressurgência, entre
outros)?
Apresenta espeleotemas subaquáticos? Não Não Não Não
Apresenta alguma característica geológica e/ou Não Não Não Não
geomorfológica diferenciada (zonas profundas
passíveis de serem avistadas, dutos etc)?
A área da atividade aquática se encontra em conduto Não Não Não Não
freático?
A lâmina d'água apresenta uma área mínima de 150 m2 Não Não Não Não
para a flutuação?
A água apresenta visibilidade superior a cinco metros? Não Não Não Não
TOTAL - - - -

Em seguida, os dados coletados
em campo são classificados conforme as
escalas de potencialidades e fragilida-
des estipuladas na metodologia, por
meio de uma proporção do total obtido
na análise da cavidade natural em razão
ao número máximo de pontos possíveis.
A Tabela 6 aponta os resultados identi-
ficados.

Na fase final da metodologia, re-
aliza-se o cruzamento da fragilidade com

os potenciais identificados, de forma a
obter qual a classe de uso da cavidade
natural sob análise, obedecendo a pon-
tuação apresentada na Tabela 7.

Para chegar ao resultado final,
somam-se as pontuações dos respecti-
vos potenciais de cada cavidade natu-
ral, e multiplica-se o resultado pela pon-
tuação correspondente à sua fragilida-
de. A Tabela 8 apresenta o resultado da
pontuação das cavidades naturais

pesquisadas, apontando a sua classe fi-
nal de uso espeleoturístico.

Ao que apontam os resultados fi-
nais, a cavidade natural Gruta CórregoAzul
III é a que apresenta as melhores condi-
ções de uso espeleoturístico, atingindo a
classe D, atendendo a41,67% dos critérios
ideais para o espeleoturismo. Em seguida,
aparecem o Abismo Dente de Cão (38,88%)
e as grutas Santa Maria I e Córrego Azul I
(empatadas, com 33,33% cada).

Tabela 6 - Classificação das fragilidades e do potencial espeleoturístico das cavidades naturais pesquisadas

CAVIDADE Fragilidade Potenc. geral Potenc. Potenc. Potenc.
NATURAL Contemp. Técnicas verticais Ativ. Aquáticas
Dente de Cão Média (6 a 10) Médio (5 a 8) Médio (4 a 6) Alto (7 ou mais) Inapta
Santa Maria I Baixa (1 a 5) Médio (5 a 8) Médio (4 a 6) Inapta Inapta
Córrego Azul I Baixa (1 a 5) Médio (5 a 8) Médio (4 a 6) Inapta Inapta
Córrego Azul III Baixa (1 a 5) Médio (5 a 8) Alto (7 ou mais) Inapta Inapta

Tabela 7 - Escala de valores para as fragilidades e potencialidades espeleoturísticas

GRAU DE FRAGILIDADES POTENCIAL POTENCIAL PARA POTENCIAL PARA POTENCIAL PARA

INTENSIDADE GERAL CONTEMPLAÇÃO AVENTURA AVENTURA
VERTICAIS TÉCNICA ATIVIDADES

AQUÁTICAS

BAIXA 3 (Três) 1 (Um) 1 (Um) 1 (Um) 1 (Um)

MÉDIA 2 (Dois) 2 (Dois) 2 (Dois) 2 (Dois) 2 (Dois)

ALTA 1 (Um) 3 (Três) 3 (Três) 3 (Três) 3 (Três)

ABSOLUTA O (Zero) - - - -
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Tabela 8 - Potencial espeleoturístico geral das cavidades naturais pesquisadas

CAVIDADE FATOR DE FRAGILIDADE SOMATORIA DOS PONTUAÇAO TOTAL CLASSE DE POTENCIAL
NATURAL POTENCIAIS ESPELEOTURíSTICO
Dente de Cão 2 2+2+3+0 14 Classe D (38,88%)
Santa Maria I 3 2+2+0+0 12 Classe E (33,33%)
Córrego Azul I 3 2+2+0+0 12 Classe E (33,33%)
Córrego Azul 111 3 2+3+0+0 15 Classe D (41,67%)

4. DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS

dade natural Abismo Dente de Cão
apresenta ter melhor potencial para ati-
vidades de verticais, com caráter de
aventura. Para as Grutas Santa Maria I,
Córrego Azul I e IH, sua característica
latente é a contemplação. Em todos os
casos consideram-se um máximo de 18
pontos, referentes ao potencial espe-,
cífico de cada segmento somado ao
potencial geral, multiplicado pela fra-
gilidade. Com isso, os resultados das
cavidades naturais pesquisadas que
consideram as suas limitações para o
espeleoturismo passam a ser os apon-
tados na Tabelas 9 e 10.

com a geomorfologia cárstica - vai mui-
to além dos já conhecidos atrativos tu-
rísticos, o que culmina na inclusão de
novas áreas nos territórios utilizadas pelo
turismo. O Parque Nacional está entre
estas áreas, com a possibilidade de de-
senvolvimento de segmentos como o
espeleoturismo;

• A metodologia desenvolvida
atende à necessidade de hierarquização
das cavidades naturais para fins turísti-
cos na Serra da Bodoquena. Para sua
utilização em outras províncias
espeleológicas, sugere-se uma revisão
nos critérios de potencialidade, para con-
templar as realidades locais;

• Por fim, ressalta-se que a
metodologia utilizada leva em conta
apenas a análise do ambiente interno
das cavidades naturais, não consideran-
do o seu acesso e entorno para fins de
classificação. Certamente, quando da
priorização para a implantação do turis-
mo no Parque, tais fatores deverão ser
levantados e considerados, para obter
respostas sobre as condições de uso
espeleoturístico que sejam mais condi-
zentes com as necessidades locais.

A Tabela 8 demonstra que to-
das as cavidades naturais pesquisadas
apresentam algum tipo de potencial
para o uso espeleoturístico. Entretan-
to, os resultados precisam ser avalia-
dos em função de cada segmento tu-
rístico, dado que nenhuma das cavida-
des pesquisadas possui água em seu
interior, o que prejudicou sua pontua-
ção final por eliminar algumas possibi-
lidades de uso, como o mergulho e a
flutuação. Diante do exposto, para efei-
to de análise isolada de cada cavidade
natural, leva-se em conta apenas as
suas reais possibilidades de desenvol-
vimento turístico: contemplação e/ou
atividades verticais.

5. CONSIDERAÇÕES
FINAIS

A pesquisa realizada permitiu a
obtenção das seguintes conclusões:

• A Província Espeleológica da
Serra da Bodoquena ainda é pouco ex-
plorada, o que deixa espaço para novas
pesquisas de prospecção e mapeamento
de cavidades naturais;

• O potencial turístico da Serra
da Bodoquena - que tem relação direta

Neste caso, considera-se ape-
nas a somatória dos pontos da
potencial idade geral e das potenci-
alidades específicas, multiplicando-se
seu resultado pela fragilidade, obede-
cendo à escala já apresentada na Ta-
bela 7.-Nos casos analisados, a cavi-

Tabela 9 - Potencial espeleoturístico específico das cavidades naturais pesquisadas - técnicas verticais

CAVIDADE
NATURAL

PONTUAÇAO CLASSE DE POTENCIAL ESPELEOTURISTICO - TECNICAS VERTICAIS

Classe D (55,56%)Dente de Cão 10

Tabela 10 - Potencial espeleoturístico específico das cavidades naturais pesquisadas - contemplação

CAVIDADE PONTUAÇAO CLASSE DE POTENCIAL ESPELEOTURISTICO - CONTEMPLAÇAO
NATURAL
Santa Maria I 12 Classe C (66,67%)
Córrego Azul I 12 Classe C (66,67%)
Córrego Azul 111 15 Classe B (83,33%)
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1. INTRODUÇÃO

o trabalho apresenta o resulta-
do da pesquisa realizada em meados de
abril do corrente ano, no Sítio João
Pedro, zona rural e cárstica de Apodi -
RN, e teve como objetivo principal veri-
ficar a existência de cavernas e o poten-
cial espeleológico da área. No Sítio João
Pedro a lavra de caleário p<,!rautilização
como rocha ornamental pela mineradora
Mont Granitos S.A. revelou a existên-
cia de fendas e fraturas, algumas de
grande extensão e profundidade, bem
como de doJinas e cavernas contendo
vestígios de animais e registros arque-
ológicos. Estas áreas de interesse
espeleológico foram isoladas pela
mineradora e deverão ser alvo de novas
pesquisas.

o acesso principal a área é feito
através da BR-405 que liga Apodi à
Mossoró, percorrendo-se cerca de onze
quilômetros, até estrada carroçável que
dá acesso, no sentido oeste, ao Sítio João

Pedro. A área pesquisada dista, aproxi-
madamente, dez a onze quilômetros da
rodovia (Figura 1).

2. ASPECTOS DA GEOLOGIA
EGEOMORFOLOG~LOCAL

Geologicamente a área localiza-sena
porção oeste/sudoeste da Bacia Potiguar
(Figura 2), uma bacia sedimentar tipo rift
originada pela fragmentação da Pangea e
rotação diferencial destral entre a América
do Sul e a África, iniciada ao final do
Jurássico (FRANÇOLIM & SZATMARI,
1987). Afiaram na área os caleários da se-
qüência transgressi va eoturoniana denomi-
nados de Formação Jandaíra (Grupo Apodi)
depositados durante a fase de deriva conti-
nental, quando se estabeleceu na bacia um
ambiente de plataforma carbonática de água
rasa (SOARES et al., 2003).

O domínio da Bacia Potiguar é
geomorfologicamente conhecido como
Chapada do Apodi, limitada a oeste e ao
sul por um relevo de cuesta que se de-

senvolve desde a SeITaDantas, no extre-
mo noroeste, dirigindo-se para sul ao 10I;l-
go da planície do rio Jaguaribe e
encurvando-se para leste, passando nas
imediações de Apodi e tornando-se cada
vez mais aplainada em direção a cidade
deUpanema.

A topografia é caracterizada por
um relevo plano a suavemente ondula-
do, com cotas que variam entre 10 e 150
metros, aumentando gradativamente do
litoral em direção ao interior, com maio-
res altitudes na porção oeste. Os princi-
pais vaies entalhados neste relevo uni-
forme, correspon-dern aos vales dos rios
Apodi-Mossoró e Piranhas - Açu, de di-
reção principal NNE-SSW, encaixados
em lineamentos estruturais do
embasamento cristalino. Outros vales
menores de orientação norte-sul cortam,
aparentemente, as principais estruturas
regionais. Estes vales, desenvolvidos
durante o Plioceno sobre ampla super-
fície erosional são, localmente, preen-
chidos por depósitos aluvionares.
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Figura 1 - Localização e acesso à área estudada.

o Sítio João Pedro encontra-se
sobre os litotipos da Formação Jandaíra,
representada por uma seqüência relati-
vamente homogênea de caIcários com-
pactos de cor creme, cinza e, mais rara-
mente avermelhada onde ocorre enrique-
cimento em óxido de ferro.

A Formação Jandaíra caracteriza-se
por carbonatos marinhos de águas rasas,
relativamente quentes e agitadas de idade
turoniana a santoniana (BEURLEN, 1964;
CYPRIANO&NUNES, 1968;SCHALLER
&SAMPAlO, 1968;CAMPOSetal., 1979)
representados por caIcários elásticos e
dolomíticos, caIcilutitos bioclásticos,
calcarenitos e calcilutitos com "birds eyes",
indicativos de planície de maré. Estes sedi-
mentos apresentam coloração predominan-
temente creme e cinza, são duros, finos,
com intercalações de argilitos e com ban-
cos ricamente fossilíferos (moluscos, algas
verdes, briozoários e equinóides).

o contato entre as formações
Jandaíra (superior) e Açu (inferior) é

SERRA
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G
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parte devem corresponder a falhas e fra-
turas de trend NE e NW (Figura 2).

2.1 POTENCIAL ESPELE
OLÓGICO E CAVERNA
EXISTENTES NA ÁREA

Os caIcários cretáceos do Grup
Apodi correspondem a maior área de
ocorrência de carbonatos nos estado
do nordeste brasileiro (a exceção da
Bahia) os quais afloram em grande parte
do Rio Grande do Norte e em estreita fai-
xa do leste do Ceará. Apesar de sua gran-
de extensão existem pouco mais de du-
zentas cavernas registradas no Cadas-
tro Nacional de Cavernas - CNC. Amai-
or concentração de grutas ocorre nos
arredores da cidade de Felipe Guerra.
Atualmente, a maior gruta do Estado é a
Gruta de Baraúna com 170m de desen-
volvimento, localizada no município de
mesmo nome.

A área de maior interesse da Morit
Granitos S.A. situada na porção norte/
nordeste do Sítio João Pedro,· onde se
localiza sua principal frente de lavra e
explotação do caIcário jandaíra como ro-
cha ornamental, Mont Charmot, não fo-
ram observadas ocorrência de cavidades
naturais, em superfície. Entretanto, cer-
ca de 490 a 590 metros para leste/sudes-
te desta área, foram reconhecidas duas
áreas de interesse espeleológico (Figura
3). Uma situada a pouco mais de 50 m
para sul da estrada que dá acesso a fren-
te de extração do Mont Channot, onde
se localiza a Gruta do Macaco e dolina
contendo inscrições rupestres; e outra,
denominada localmente pelos moradores
de "buraco da nega", situada a cerca de
150m para sul da frente desativada do
Mont Charmot Gold. A área de influên-
cia (250m de raio) tomada a partir da en-
trada principal das grutas, não interfere
com a área requerida pela Mont Granitos
para a lavra do Mont Charmot.

Considerando a baixa altitude da
área (em média inferior a 120m) e a peque-
na espessura acima do lençol freático não
é de se esperar formação de cavernas de
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transicional, marcado pelo acréscimo
gradativo do teor de carbonato, na pas-
sagem entre as duas formações.

A espessura média dos calcários
baseada em dados de perfis de sonda-
gem e dados geofísicos varia entre 250 a
300 metros (SCHALLER & SAMPAIO,
1968;REBOUÇAS et aI., 1967;MANOEL
FILHO, 1970;CAMPOSetal., 1979,CAS-
TRO et al., 1998; PROASNE 2006).

Especialmente na área situada
entre as cidades de Felipe Guerra e
Apodi, o levantamento estrutural-·
geofísico realizado no âmbito do Projeto
Água Subterrânea no Nordeste do Bra-
sil- PROASNE, no ano de 2003, identifi-
cou a ocorrência de baixos e altos estru-
turais, controlados por falhas normais
NW-SE, seccionadas por falhas de rejei-
to direcional NE-SW. Na área de
afloramento das formações Açu e
Jandaíra, entre Felipe Guerra e Apodi,
foram identificados vários fotoli-
neamentos retilíneos, que em sua maior
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Figura 2 - Mapa Geológico do setor oeste/sudoeste da Bacia Potiguar com localização apro-
ximada da área de estudo (Adaptado de Campos et. aI. 1979 e PROASNE, 2006).

grandes dimensões, entretanto a
horizontalidade dos caIcários Jandaíra e a
existência de forte controle estrutural são
fatores que favoreçam o desenvolvimen-
to de trechos labirínticos intercalados com
abismos controlados por zonas de fratura
nos caIcários. Feição sugestiva deste
modelo espeleogenético encontra-se re-
gistrado, em pequena escala, na Gruta do
Macaco (Figura 3) onde, após um peque-
no trecho labiríntico de espessura inferior
ao metro, uma pequena galeria conduz a
um abismo, em fenda, com cerca de 20
metros de profundidade (Figuras 4 e 5).

Outro fator Iimitante a geração de
galerias amplas que permitam o uso tu-
rístico das cavidades mapeadas, é a gran-
de variedade composicional dos caIcários
que afIoram na área do Sítio João Pedro.
Observa-se com freqüência em perfis
verticais no interior das cavernas, a exis-
tência de intercalações métricas de
caIcários calcíferos creme a cinza, com
caIcários dolomíticos e argilitos os quais

9388097
627988

raramente ultrapassam um metro de es-
pessura. Esta variabilidade ao longo da
seção da rocha carbonática, provavel-
mente, limita a dissolução ao longo das
camadas de calcárias mais puras e
caIcíferas.

A Gruta Buraco da Nega também
possui potencial espeleogenético, e lo-
caliza-se no interior de uma dolina elíptica
(Figura 6) a qual serviu como um funil,
onde penetraram solos e sedimentos
detríticos transportados durante os even-
tos chuvosos Neste caso, a entrada das
duas galerias principais, situadas no in-
terior da dolina, está em parte obstruída
por sedimentos argilosos, dificultando
sua prospecção.
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Figura 3 . Croqui esquemático e topografia das cavernas da região - A: projeção horizontal. B:
perfis e legenda.
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2.2 ESPELEOMETRIA E DES-
CRiÇÃO DAS GRUTAS

A topografia parcial das caver-
nas foi realizada com trena e bússola
brupton, munida de clinômetro, com
grau de precisão 2B-UIS. A técnica em-
pregada foi a da poligonal aberta para
as galerias, com irradiação a partir de
uma base fixa nos salões mais amplos.
A entrada das grutas, bem como das
principais estruturas (dolinas e fraturas)
existentes na área, foram
georeferenciadas utilizando-se equipa-
mento geodésico de precisão
centimétrica da marca ASTHEC, no sis-
tema de projeção SAD/69.

Os dados medidos a partir das
bases fixas e móveis foi repassado direta:
mente para o papel milimetrado, no cam-
po, usando régua e transferidor. As visa-
das foram tornadas, em frente e ré, com
objetivo de evitar (:[[OS grosseiros de lei-
tura de dados direcionais. As direções das
galerias e as distâncias entre as bases to-
pográficas e as paredes da gruta foram
desenhadas durante o levantamento to-
pográfico e, repassadas, em escala ade-
quada, para um croqui esquemático. Pos-
teriormente, os dados foram transferidos
para o meio digital.

A Gruta do Macaco, cujo nome
foi atribuído por conter um esqueleto,
provavelmente, de um primata apresenta
dois níveis principais de desenvolvimen-
to espélico: um superior, próximo da su-
perfície, com galerias e salões de peque-
na altura (cl m) formados pela dissolu-
ção ao longo do plano de acamamento
(So)do calcário Jandaíra; e outro inferior,
situado a 20 metros abaixo do primeiro,
mostrando nítido controle estrutural. A
partir de sua entrada principal, desenvol-
ve-se uma série de pequenas galerias e
salões, principalmente na direção sul que,
muito provavelmente, mostram continui-
dade com a dolina situada mais a sudo-
este (Figura 3) A galeria de direção NE
faz conexão através de um abismo
elíptico de 20 m de profundidade, com

Figura 4 - Salão e galerias da Gruta do Macaco - trecho labiríntico com teto baixo.

Figura 5 - Abismo em fenda (fratura NW) com 20m de profundidade.
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Em pelo menos duas áreas situa-
das a sudeste da área de extração do
calcário Jandaíra foram registradas ocor-I ~~r -fê~Ó~isl.:AAcavernas (Z'omdimensões que
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Figura 6 - Dolina eliptica controlada por Mnrra - "Buifa~o da Nega" ; • . delas (~r~~ observados importantes ves-

tígios arqueológicos que merecem estu-
do mais aprofundado. Apesar das suas
dimensões reduzidas, a Gruta dos Maca-
cos e a dolina que contém acervo de pin-
turas rupestres em sua parede lateral
superior, possui grande potencial turís-
tico, em função dos registros arqueoló-
gicos (arte rupestre) e o potencial
paleontológico. O achado de ossos, não
fossilizados, provavelmente de um
primata no interior da caverna, também
pode trazer informações científicas vali-
osas sobre o comportamento da fauna
atual/subatual na região.

importante fratura NW-SE (NI50az) de
cerca de 40 m de extensão (Figura 5). Na
base desta galeria, o piso encontra-se
recoberto por sedimentos argilosos.

contravam-se diretamente sobre o piso da
gruta, sem qualquer incrustação na rocha.
Outros vestígios subatuais foram encon-
trados no interior de fenda localizada na
base da dolina onde- se situa a estação
topográfica 3. Correspondem a uma presa
de cerca de 2cm e dois molares envolvi-
dos por sedimentos argilosos e, aparen-
temente, foram transportados pelas águas
pluviais, para o interior da dolina.

Para sudoeste da Gruta do Maca-
co ocorre uma dolina semicircular cujo
interior tem comunicação, em profundi-
dade (-3 a -3,6m), com outras duas dolinas
circulares (Figura 3 - perfil A-B). No inte-
rior da dolina onde se localiza a base to-
pográfica 3 foram encontrados um ter-
ceiro nível a -6,6m de profundidade, o
qual, aparentemente, prolonga-se por
mais alguns metros na direção NW.

A ausência de sinais de
mineralização dos ossos e dentes encon-
trados sugere idade pouco recuada no tem-
po, entretanto, constitui importante regis-
tro biológico que pode fornecer informa-
ções sobre o comportamento animal na re-
gião onde se localiza o Sítio João Pedro ..
Não deve ser descartada a possibilidade
de achados paleontológicos futuros já que
existem registros de fósseis da megafauna
pleistocênica no interior de ravinas em
calcários da Formação Jandaíra (Ravina do

Na Gruta do Macaco uma ossada,
provavelmente, de um primata foi locali-
zado no início da galeria que dá acesso ao
abismo que leva ao piso inferior da gruta.
Os ossos (crânio, dentes, bacia, pernas e
braços) bem preservados não apresentam
sinais de mineralização por CaC03 e en-

Leon) localizada no Lajedo de Soledade,
em Apodi (SANTOS et al., 2(02).

2.3 REGISTROS ARQUEO-
lÓGICOS

Na parede superior da dolina prin-
cipal, foi encontrado um painel conten-
do pinturas rupestres realizadas com pig-
mento vermelho de óxido de ferro. As prin-
cipais formas observadas consistem de
mãos cuja palma possui um desenho em
espiral. Outras figuras geométricas em
vermelho e preto, mostrando sinais de ero-
são natural, são registradas no local. O
.pigmento utilizado para realização das pin-

.;- A"••.-4 .,

turas em-vermelho pode ter sido denvado
defhr\!eis~eoi~stas ferruginosas existen-
tes no calcário Jandaíra próximo ao local.

. '"-/;.~

3. éONCLUSÕES E RECO-
MENDAÇÕES

A área de ocorrência da dolina e
cavidade conhecida pelo nome local de
Buraco da Nega possui, aparentemen-
te, menor potencial que a área anterior,
entretanto, somente a pesquisa
espeleológica detalhada possibilitará
conclusão mais substanciada sobre o
assunto. Nesta área não foram encon-
trados vestígios paleontológicos ou ar-
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queológicos, e a entrada principal encontra-se parcialmen-
te obstruída por sedimentos, dificultando o acesso às zo-
nas mais interiores da caverna.

Apesar da baixa altitude (l l Om), pequena profundi-
dade do lençol freático e pequena espessura dos cálcários
na área pesquisada, algumas cavernas possuem grande de-
senvolvimento vertical. A estratificação horizontal dos
calcários Jandaíra, e a existência de forte controle estrutural
funciona como um fator favorável ao desenvolvimento de
trechos e galerias labirínticas intercalados com abismos con-
trolados por fraturas.

A idade e origem das fraturas de trend NW as quais
controlam a dissolução cárstica na área, ainda precisam ser
estudadas. Na Bacia tipo rift Potiguar, caracterizada pela ge-
ometria de altos e baixos estruturais, são descritas gerações
e reativações de estruturas, principalmente NW e NE, desde
o final do Cretáceo ao início do Terciário.
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4. Os artigos deverão ser concisos, não ultrapassan-
do 08 páginas em fonte courrier e tamanho 12, incluindo ilus-
trações, tabelas, referências bibliográficas, etc.

5. Os desenhos gráficos devem ser os estritamente
necessários à clareza do texto.

6. Se as ilustrações enviadas já tiverem sido
publicadas em algum lugar, mencionar a fonte e a permissão
para reprodução.

7. A di visão do artigo deverá seguir o seguinte mode-
lo para normalização gráfica:

• Título (Evitar títulos longos e palavras desneces-
sárias: "Estudo sobre ...", "Contribuição ao ...")

• Autores (utilizar a ordem de participação no
trabalho)

• Introdução
• Material e Métodos
• Resultados
• Discussão
• Concl usões
• Agradecimentos
• Referências bibliográficas

3. Dicas de formatação dos artigosObservação: O item Referências Bibliográficas tam-
bém não deve ser numerado.

As normas aqui apresentadas fazem parte do padrão
de formatação da Rem: Revista Escola de Minas. Tal padrão
será adotado para forrnatação das próximas edições da revis-
ta Espeleologia.

Com o intuito de evitar falhas que comprometam a
qualidade das fotos, dos mapas, etc. recomendamos os pro-
cedimentos listados a seguir:

• Como enviar o artigo digitado: o artigo deverá
ser digitado em word com extensão doe ou rtf. As imagens
(fotos, mapas, etc.) não devem ser inseridas no texto.

8. Quando houver "agradecimentos", estes devem vir
no final do artigo, antes das referências bibliográficas.

9. A Espeleologia publicará até seis fotografias em
cores. Acima desse número os custos serão dos autores.

10. Para tirar dúvidas e obter informações sobre a
publicação de artigos na Espeleologia, favor entrar em con-
tato pelo endereço eletrônico abaixo relacionado.

11. Os artigos poderão ainda ser en viados para o e-
mail: spe1937@yahoo.com.br
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• Como scanear fotos: as fotos (em cores ou preto e
branco) devem ser scaneadas com resolução de 300 dpi. Tam-
bém deverão ser scaneadas na escala certa de colocação na
página, ou seja, com largura equivalente às colunas da
EspeIeologia (uma coluna é igual a 5,5 cm; duas colunas mais
o espaço entre elas são iguais a 11,5 em),

• Os desenhos em preto e branco devem ser
scaneados com resolução de 100 dpi.

• Como trabalhar em cores com o Corel Draw ou
outro software semelhante: faça a opção CMYK (ciano,
magenta, amarelo e preto). Em geral, os programas dos com-
putadores trabalham com cores RGB (vermelho, verde e azul)
e, se a opção anteriormente indicada não for efetuada, as
cores utilizadas mudarão.

Fotos Digitais: a recomendação é de que elas sejam
feitas com 200/300 dpi.
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