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           Discorrer sobre a geologia da região do município de Formiga sem fazer uma 

referência especial às excepcionais ocorrências de minerais e rochas do município de 

Pains seria por demais injusto, para não dizer incompleto. As excepcionais fotografias que 

ilustram este artigo foram gentilmente cedidas por Dirceu de Oliveira Costa, presidente do 

CODEMA, funcionário da prefeitura municipal de Pains e graduando no curso de 

Engenharia Ambiental, no UNIFOR- MG. Espeleotemas (estalactites, estalagmites, 

helictites, colunas, cascatas, cortinas e muitos outros) são estruturas formadas em grutas 

e locas devido à dissolução do calcário pela água carregada em ácido carbônico e 

posterior deposição/recristalização dos sais dissolvidos em ambiente propício e pobre em 

CO2, num lento gotejar. Esta precipitação de carbonato é concêntrica e isto é facilmente 

notado quando se manuseia um exemplar de estalactite. Sua consistência é variável e 

depende de sua idade e do rigor do processo de formação. É um processo bem variável e 

depende da permeabilidade do solo, presença de fendas e diáclases no maciço calcário, 
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teor de matéria orgânica no solo, porosidade, entre diversos outros. O clima é fator chave 

nesse processo. Em alguns casos, as capas concêntricas podem se destacar e formar 

estruturas ocas, o que revela além do próprio processo concêntrico de formação uma não 

homogeneidade em sua composição geral e na velocidade e constância do processo de 

deposição (período de seca/chuvas). A forma com que se apresentam empresta nomes 

característicos. Estalactites apontam para baixo, estalagmites apontam para cima, colunas 

são oriundas da união de estalactites e estalagmites. Helictites ou excêntricos são 

estalactites que crescem para os lados e até para cima, contrariando as leis da gravidade. 

Isso se dá devido às forças de cristalização e crescimento dos cristais formados. Em 

alguns casos podem se formar eflorescências de calcita e, mais raramente, de aragonita. 

Em nosso município ocorrem espeleotemas muito curiosos formados em cavidades de 

dissolução em rochas lateríticas. Muitos estão recobertos por mineralizações de quartzo 

de origem hidrotermal. 

 
 
 

 
Fig. 01- Grupo de estalagmites- Pains- MG 



 3 

 
Fig. 02- Fig. Grupo de estalagmites- Pains- MG 

 
Fig. 03 -“Lustre” estalactítico- Pains- MG 
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Fig. 04-Estalagmite- Pains- MG 

 
Fig. 05-Estalactites- Pains- MG 
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Fig.06- Estalagmite e coluna- Pains- MG 
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Fig. 07-Cortina  (espeleotemas)- Pains- MG 
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Fig.08- Flores de aragonita e espeleotema estalactítico- Pains- MG 



 8 

 
Fig. 09-Helictites e flores de aragonita- Pains- MG 
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Fig. 10-espeleotemas- Pains- MG 
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Fig. 11-Espeleotemas de aspecto gótico- Pains- MG 
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Fig. 12-espeleotemas- Pains- MG 
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Fig. 13-Espeleotemas flores de aragonita- Pains- MG 

 
Fig. 14- Cavidade (túnel) de pressão- Pains- MG 
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Fig. 15-Salão ricamente ornamentado com estalagmites e colunas- Pains- MG 

 
Fig. 16-Osso parcialmente envolvido por sedimentos na caverna- Pains- MG 
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Fig. 17-Espeleotemas aciculares de gipsita- Pains- MG 

 


