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1 ,  í NTRODUÇÃO

A região de Brasília encontra-se envolvida por formações rocho 

sas, quo têm possibilitado a orgiem e a evolução de cavidades, geralmente co 

rihecidas co.no cavernas. 0 que para muitos é uni buraco escudo '■ vazio na rocha 

é, na verdade, uma obra que a Natureza leva np 1 hares de anos para construir. 

Po--,:-;ui relevo especifico, ce... sua própria forma de vida, e constitui ambie£ 

::z. t-xtPrno e in t e m o  bastante pecul iarcs

Para a realizaçao do esíudc f o raro explorado: 17 cavernanientos no 

entorno de Brasília, em área-: das bacias hidrográficas dos rios Sao Francisco 

e Tocantins. A exploração foi realizada com apoio de equipes do Espeleogrupo 

de Brasília. A interpretarao das feições superficiais e subterrâneas foi fe_i_ 

ta a partir da literatura cientifica especializada.

As cavernas forma distinguidas conforme classificação da Socie 

dade Brasileira de Espeleologia (Karmann & Sanchez, 19?0), a partir do seu 

tipo de desenvolvimento, ou seja, a soma dos comprimentos de todos os condu 

tos eo.stentes, reduzidos ao plano horizontal. Se o desenvolvimento é predomj_ 

nanterx-nte Horizontal, com mais de 50 metros, a caverna chama-se gruta. Desen 

vclviinento inferior a 50 metros corresponde a toca ou abrigo de pedra. Se o 

desenvol v ímen co é predominantemente vertical, superior a 15 metros, a cavida_ 

de é chamada de abismo; naquela caverna cujo desenvolvimento é inferior a 15 

metros, a cavidade recebe a denominação de poço.

Para cada caverna explorada foram consideradas as teorias tradj_ 

cionais de formaçao e desenvolvimento. Os espeleo-temas foram identificados 

a partir dos processos de formação, sequndo Guimarães (1956) e Lino & Al 1 ie_ 

vi (1980). Por sua vez, as feições cãrsticas foram classificadas conforme 

suas características hidrolõgicas, utilizando-se a divisão adotada por Myl_ 

roie (1984, p. 159). (Figuras 1 e 2).
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Figura 1. A - Sistema de caverna ideal, mostrado em corte transversal, exi 
bindo algumas formas de interface e subterrâneas. -

B - Sistema de caverna ideal, mostrado em planta, registrando algu 
mas feições de interface e subterrâneas. -

Juntos, o corte t ra n sve r sa l e planta fornecem a melhor represent& 
ção dos sistemas de cavernas. (Mylroie, 1984).
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Figura 2- Podrões comuns de cavernas da sofuçòo g s u o s  relaçôos com as formafl superficiais, ( Palmer, A. N. 1984)

0 presente estudo tem dois objetivos essenciais: colaborar para

a divulgação de algumas cavernas localizadas nas proximidades de Brasília, e

contribuir para um melhor conhecimento da evolução geomorfolõgica e do meio 

ambiente, já que as formas de relevo subterrâneas indicam o registro de eve£ 

tos da historia da Terra que são preservados do intemperismo e da erosão, mais

do que as formas superficiais do relevo.

2, DISTRITOS ESP ELEOLÕGICOS

Em estudo realizado em 1979, Karmann & Sãnchez (1980) procuraram 

relacionar as áreas carbonãticas brasileiras, destacando as mais importantes 

sob o ponto de vista espeleolõgico. Província espeleolõgica é uma região pe_r 

tencente a uma mesma formação geológica, onde ocorrem grandes corpos de ro 

chas carbonãticas suscetíveis ãs ações cãrsticas, ocasionando a presença de 

agrupamentos de cavernas. No interior de uma mesma província espeleolSgica,em 

setores de maior incidência local ou regional de cavernas, podem ser reconhs:
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cidos distritos espeleológicos, cuja existência documenta a descontinuidade 

dos processos cãrsticos ao longo da província geológica, designada província 

espeleolõgica para fins de estudos cãrsticos. A provTncia espeleolôgica do 

Bambui, o maior conjunto de ocorrências de calcários favoráveis K presença de 

cavernas no Brasil, inclui o-centro-leste e o sudeste de Goiás, o centro oes_ 

te e noroeste de Minas Gerais, e o leste da Bahia. E composto por rochas do 

Grupo BambuT, do Pré-Cambriano Superior, e se subdivide em cinco distritos es 

peleológicos: de São Domingos, de Brasília, do Alto e Médio São Francisco, de 

Irecê, e do Alto Paraguaçu (Piranhas).

As cavernas objeto do presente estudo fazem parte dos distritos de 

São Domingos, de Brasilia, e do Alto e Médio São Francisco. 0 distrito de São 

Domingos, localizado no estado de Goias, delimita-se ao riorte pela cidade de 

Dianõpolis e ao sul por Formosa, e pelo extremo sul da Serra Geral do Parana. 

A leste seu limite é delineado pela Serra Geral de Goiás, acompanhando a divi_ 

sa Goiás-Bahia e Goiãs-Minas Gerais até a latitude de Formosa, na Serra de Bo 

nito. A oeste delimita-se pela Serra Geral do Parana. 0 distrito de Brasilia 

ê delimitado por Brasília ao Sul e a Serra da Canabrava ao norte. Tem seu lj_ 

mi te leste correspondendo ã Serra Geral do Parana, e oeste a Serra da Manti_ 

queira de Goiás e a Serra Dourada. 0 distrito do Alto e Médio São Francisco 

corresponde ãs porções sul e central da bacia hidrográfica do rio São Francis_ 

co, em Minas Gerais.

As maiores cavernas brasileiras conhecidas encontram-se no distri_ 

to de São Domingos, como o Sistema São Mateus-Imbira, a maior caverna da Amé 

rica do Sul, o sistema Angelica-Bezerra, o segundo maior sistema cavernãrio 

do país, e a Lapa da Terra Ronca, com uma das maiores entradas do país, e a_ 

briga uma das mais importantes festas religiosas do Brasil Central. 0 distri_ 

to de Brasília é uma região ainda pouco conhecida do ponto de vista espeleci 

lógico. Mas o distrito do Alto e Médio São Francisco apresenta o maior nume 

ro de cavernas conhecidas, e é rico em abrigos de pedra e tocas onde se loca_ 

liza grande parte dos mais importantes sítios arqueológicos e depósitos fossi^ 

líferos do Brasil (Lino & Allievi, op. cit.).



TABELA 1

Cavernas estudadas, por distritos espe1eo15gicos
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Cavernas 

Distri tos

Gruta Abrigo Abismo

São Domi ngos

Boca da Lapa (4) 

Clarona (7) 

Fussão (7)

Lapa da Pedra (4)

Abrigos da Ser- 
rinha da Pedra 
Preta (4)

Araras (4)

Brasili a

Lapa N.S. da 
Conceição (1)

Lapa do Mato 
Seco (6)

Gruta dos
Ecos (2)

Lapa do Macaú 
bas ~~ (2)

Lapa do Taqua 
rizão (2)

Gruta dos Mi
lagres (1)

Pedra Encanta
da (3)

Tocas do Sali
nas (3)

Sumidouro São 
Manoel (1)

São Francisco
Lagoa Rica (5) 

Tamboril (8)

Observações: (1) PI anal ti na de Goiás

(2) Corumbá de Goiás

(3) Distrito Federal

(4) Formosa

3, AS CAVERNAS ESTUDADAS

Os cavamentos explorados constituem uma amostragem das ocorrências 

de cavernas no entorno de Brasília. São cavidades situadas abaixo da cota de 

1.000 metros de altitude, em áreas de drenagens das bacias amazônica, plati_ 

na e são franciscana, e seu aparecimento ocorre em conseqüência da d issew 

ção de superfícies de aplainamento cenozõicas, que propiciou atividades hidro 

lógicas e químicas em rochas carbonãticas situadas em subsuperfície. Encon 

tram-se em vários níveis de evolução, desde uma simples insurgência {Suniidojj

(5) Paracatu

(6) Pirinõpolis

(7) Posse

(8) Unaí
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ro São Manoel) até grutas complexas como as dos Ecos, de Lagoa Rica, e do Tam 

boril. Cerca de 16 cavidades são modeladas em rocha carbonãtica; apenas a Gr^ 

ta dos Ecos foge a regra, pois tem como rochas envolventes o micaxisto e o 

quartzito. A maioria das cavidades estã localizada em afloramentos rochosos; 

algumas encontram-se em vales, como as grutas Clarona, Fussão, o Sumidouro 

São Manoel e o Abismo das Araras. Uma das características do carste tropical, 

a exposição das formas superficiais, estã evidenciada na área em estudo. Ape: 

nas a Gruta Clarona tem suas formas encobertas por espessa camada de solo, £  

presentando uma paisagem superficial evidenciada pela presença de dolinas e 

drenagem intermitente. Todas as cavidades têm formas de intersecções1, tanto 

por desabamento (intersecção vertical), como pelo recúo de linhas de encostas 

(intersecção lateral). Apenas quatro cavernas apresentam essas formas em vir

tude de insurgências2 : o Sumidouro São Manoel, a Lapa do Mato Seco, a Boca da

Lapa e a Gruta Clarona.

1. Sumidouro São Manoel - Trata-se de uma insurgência confluente do córrego 

Pedra, afluente do ribeirão Cocai, da bacia do rio Maranhão; constitui uma arn 

pia colina, na cota aproximada de 900 metros de altitude. 0 trabalho de caver; 

namento pelas águas freãticas se faz, atualmente, por uma dezena de metros de 

extensão, e uma altura de cerca de 7 metros, formando uma passagem tributjí 

ria, até que o rio infiltra-se em nova insurgência confluente. No cavernameji 

to aparecem formações incipientes de estalactites e estalagmites. Durante o 

período das chuvas, o cavernaniento fica totalmente ocupado pelas águas.

2. Abismo das Araras - 0 tectonismo ê responsável por um relevo em anticlinal,

fraturado, com ardósias sobre quartzitos. A presença de um curso subterrâneo 

do córrego do Sossego, afluente do rio Paraim, da bacia hidrográfica do Parjí

nã, bem como a infiltração da água através das linhas de fraqueza, propiciam

o escavamento pelas águas freãticas em uma passagem de desvio, com a fortra 

ção de um abrigo em cada extremidade: os tetos dos abrigos mostram testenw 

nhos de fases de desabamentos. 0 teto da parte central da galeria encontra- 

se parcialmente desmoronado, formando um abismo de cerca de 60 metros de pro 

fundidade e 150 metros de diâmetro. No fundo do abismo, onde a luz penetra 

sem dificuldade, os blocos desmoronados encontram-se cobertos de vegetação de 

mata úmida, com musgos, ibiscos e avenças. A fauna de trogloxenos3 estã cons^ 

tituída por lagartos, beija-flores,sapos e sagüins.

3. Toca do Salinas - Na área de drenagem do rio Salinas, a dissecação das sui 

perfícies cenozÕicas alcançou rochas calcárias, que constituem afloramentos 

rochosos com blocos fraturados e desmoronados, na cota média de 770 metros da 

altitude, acima de encostas suaves que se inclinam para o leito fluvial. Paj> 

sagens abandonadas e expostas ã ação do intemperismo mecânico permitem o ap^
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recimento de formas de intersecção horizontal, em virtude do aprofundamento 

do nTvel hidrostãtico. Constituem tocas de tamanhos variados, sem interesse 

espeleolõgico. A vegetação rupTcola, tTpica de áreas calcárias, se distribui 

pelos paredões e pelos blocos desmoronados, espalhados pela encosta. A fauna 

é formada exclusivamente por animais trogloxenos.

4. Abrigo da Pedra Encantada - Em virtude do trabalho erosivo do ribeirão da 

Contagem, da bacia do Maranhão, superfícies de aplainamentos paleõgena e neõ 

gena (Pinto & Carneiro, 1984) foram intensamente dissecadas, deixando afl£ 

rar rochas calcárias dispostas em camadas horizontais. Pelo rebaixamento do 

nTvel de base regional e solução no leito rochoso pelas águas freãticas, verj_ 

fica-se na ãrea uma série de abrigos nos afloramentos calcários. Dentro dos 

limites da Fábrica de Cimento Tocantins, o ribeirão da Contagem tem curso me 

ãndrico margeado por estreita planície de inundação, acima da qual um pare 

dão rochoso apresenta um abrigo, com dois níveis nítidos de solução. Os úni_ 

cos depósitos encontrados nas paredes do abrigo são conglomerados, resultan^ 

tes da cimentação de seixos rolados.

5 ..Abrigos da Serrinha da Pedra Preta - Um alinhamento de rochas calcárias 

de direção SSE-NNO, de aproximadamente 36 quilômetros de extensão, acompanha 

o vale do rio Parana até a ãrea da sede da Fazenda Paranã do Meio. Os rebor 

dos da serra, a uma altitude média de 650 metros, encontram-se levemente i_n 

clinados para a planície do Paranã..A morfologia externa é formada por pare 

dão, dolinas, sumidouros, enquanto que formas de interface por intersecção 

horizontal, fazem surgir numerosos abrigos ao longo das encostas. A espessa 

vegetação rupícola deixa entrever os afloramentos rochosos.

6. Lapa do Macaúbas - Na ãrea de drenagem do rio Verde, próximo ã Lapa do T<i 

quarizão, a Lapa do Macaúbas localiza-se em um afloramento exposto, com fO£ 

ma de intersecção vertical que torna a entrada estreita e em abismo.

7. Lapa do Taquarizão - Situada na ãrea de drenagem do rio Verde, da bacia 

do Maranhão, a lapa encontra-se em um afloramento calcário. A boca da lapa é 

uma forma de intersecção vertical, dando ã entrada a característica de abis, 

mo. A galeria é uma antiga passagem tributária abandonada, em virtude do re 

baixamento do nível hidrostãtico. Bastante acidentada, possui depõsticos clãs^ 

ticos constituídos por blocos desmoronados e frações síltico-argilosas prove_ 

nientes da erosão da rocha encaixante. Gotejamentos originam a formação incj^ 

piente de cortinas.

8. Lapa da Pedra - Na fazenda Lapa da Pedra, em Formosa, na margem esquerda 

do rio Paranã, destaca-se na paisagem um maciço calcário de direção N-S, com 

camadas verticais levemente inclinadas. A morfologia externa do maciço é for
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ma da por lapiãs, era virtude dos efeitos de dissolução ao longo das fissuras. 

0 paredão rochoso possui formas de intersecção horizontal, constituindo nume 

rosas tocas e abrigos, com raras formas de deposição. As curtas galerias trj 

butãrias abandonadas acompanharam o reDaixamento do nível de base para o va 

le do Paranã. A vegetação rupícola serve de abrigo para uma fauna de troglo 

xenos, onde predominam macacos e pãssaros variados. As tocas e abrigos da La 

pa de Pedra possuem depósitos fossilíferos e arqueológicos, em virtude da 

presença de fósseis pré-históricos e de inscrições rupestes de inestimável va 

lor.

9. Lapa do Mato Seco - No afloramento rochoso onde se encontra a boca da Ija 

pa, na Fazenda Bom Jesus, município de Pirenõpolis, uma insurgência conflueji 

te foi bloqueada por uma barragem e desviada para irrigação. No interior da 

lapa as galeria^ apresentam testemunhos de rebaixamento do nível da água fre 

ãtica. Em um amplo saião, com blocos desmoronados, uma ressurgência'1 tipo fon 

te de transbordamentü é responsável por alguns metros de um curso d'agua mean 

drico, até o encontro de uma insurgência. Ss margens do curso d'agua subterrã 

neo encontram-se depósitos a'uviais. As ornamentações são resultantes de depõ 

sitos de água circulante5 : estalactites, estalagmites, colunas, cortinas, re 

presas de travertinos em vários níveis, e algum escorrimento de calcita. As 

paredes da caverna apresentam as camadas horizontais de calcário com fissuras 

e falhamentos. Mas linhas de fraqueza os desabamentos são freqüentes. Nos dfí 

põsitos fluviais germinam algumas plantas delgadas e claras, e a fauna é com; 

tituida por croglofilos.

10. Lapa Nossa Senhora da Conceição - Na fazenda Cocai d'Sgua Quente, municí 

pio de Brasilinha, encontra-se um afloramento calcário na cota aproximada de 

900 metros, que se destaca como um relevo residual na planície dissecada atu 

almente pela drenagem do córrego Pedra Preta, da bacia do ribeirão Cocai, a_ 

fluente do rio Maranhão. A lapa possui desenvolvimento horizontal através de 

dois amplos salões que se prolongam por curtas galerias. Uma passagem abando 

nada, inclinada com cerca de 4 metros de desnível comunica uma entrada supe 

ri or com o corpo da lapa. Gotejamentos através das fraturas da rocha dese£ 

vem estalactites, colunas e escorrimentos de calcita. Intemperismo físico pro 

voca desabamentos. Em virtude da incidência parcial da luz, as paredes do ji 

brigo próximo ã entrada encontram-se cobertas de musgos. A grande quantidade 

de guano6 fornece ao ambiente um odor bastante forte.

11. Boca da Lapa - Em Formosa, na Fazenda Boca da Lapa, em área de drenagem 

do rio Bonito (bacia do rio Urucuia, afluente do São Francisco), encontra-se 

um afloramento calcário de direção NO-SE. Na base do afloramento, na cota £  

proximada de 750 metros, uma insurgência confluente forma uma dolina na boca
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da caverna, seca na época da exploração (outubro de 1981). 0 nível dessa pas 

sagem de ãgua abandonada coincide com as aberturas superiores da lapa, onde 

o intemperismo físico provoca desabamentos; o rebaixamento do nível hidrostã 

tico provocou a formação de uma segunda passagem topograficamente abaixo, tam 

bém abandonada. Devido a intersecção vertical, a entrada da gruta é a antiga 

passagem inferior, que conduz a um amplo salão com colunas que lembram formas 

humanas em tamanho natural, e com escorrimentos de calcita. 0 progressivo re 

baixamento do nível hidrostãtico é testemunhado por patamares nas paredes do 

salão. Um segundo salão apresenta represas de travertinos e colunas. A liga_ 

ção entre os dois salões é feita por uma galeria com blocos desmoronados. A 

partir do salão inferior encontram-se galerias sem continuidade. S esquerda da 

entrada existe uma estreita passagem de ãgua em declive, onde se encontra ma 

terial clãstico (blocos desmoronados e frações síltico-argilosas), e ossadas 

de veado ou cabrito não fossilizadas, possivelmente transportadas por ocasião 

das cheias. 0 cavernamento termina na extremidade dessa galeria, onde o sumj_ 

douro bloqueia o cavernamento. Nos dois salões hã grandes quantidades de gua 

no.

12. Gruta dos Milagres - Em Brasilinha, na Fazenda Macaúbas, encontra-se um 

afloramento calcário isolado, com camadas inclinadas, dobradas e fraturadas, 

modeladas por lapiãs. Blocos desmoronados espalham-se pelo sopé do aflorameji 

to a cerca de 960 metros de altitude. No abrigo próximo ã entrada, coberto 

por inscrições rupestres em muitos trechos alteradas e redesenhadas, enco£ 

tra-se um Cruzeiro com uma Pietã. No interior, a caverna se interliga atra 

vés de galerias em declive, desmoronadas, e depósitos conglomerãticos nos pj_ 

sos. Outros depósitos químicos pouco desenvolvidos, como escorrimentos de caj_ 

cita, estaiactitas, cortinas, colunas e represas de travertinos encontram-se 

depredados. A caverna estã seca. Em virtude do predomínio do intemperismo fí 

sico, o pó cobre blocos desmoronados e o piso da caverna.

13. Gruta Clarona - No município de Posse, na ãrea de drenagem do rio Extre 

ma, encontra-se a gruta Clarona, com feições superficiais recobertas por s£ 

lo arenoso de coloração acinzentada. A topografia apresenta dolinas, fossos e 

vales secos de direções variadas. A cota aproximada de 780 metros encontra- 

se uma forma de intersecção vertical em um vale, propiciando um desnível de 

cerca de 30 metros entre blocos desmoronados, onde se encontra a entrada da 

gruta. Em um salão, algumas estalactites e cortinas. A esquerda da entrada, 

uma queda d'agua indica a penetração por uma insurgência coletora. A ãgua se_ 

gue seu curso através de uma passagem estreita, levemente inclinada, com o t£ 

to aproximadamente a 2 metros acima do nível da ãgua. A galeria, mostrando 

dois níveis de antigos leitos, se termina em um sumidouro. 0 calcário, ass£
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ciado a folhelhos, apresenta camadas levemente inclinadas para oeste, e o de 

senvolvimento da caverna se faz através de uma descida lenta ao longo das ca_ 

madas. Os depósitos químicos são raros, constituindo algumas ornamentações 

como estalactites, cortinas, represas de travertinos, e escorrimentos de caj_ 

cita.

14. Gruta Fussão - Na cota aproximada de 740 metros, no município de Posse, 

encontra-se uma forma de intersecção vertical, que constitui a entrada da gru 

ta, ocupada por um rio subterrâneo. As passagens de ãgua tributarias são am 

pias e em vários níveis e direções, concentrando-se em uma imensa passagem 

principal. Nessa passagem, o leito do rio estã coberto de seixos rolados e 

concreções. Observa-se testemunhos de três níveis de leitos, e próximo ã e£ 

trada acima do leito atual a cerca de 1,50 m, encontram-se conglomerados ocu 

pados por represas de travertinos em vãrios tamanhos. Outros ornamentos são 

cortinas retrabalhadas. Em virtude das dimensões do cavernamento e do rio sub 

terrâneo, visitantes trogloxenos alcançam grandes extensões pelo interior da 

gruta.

15. Gruta dos Ecos - Localizada em Corumbá de Goiás, e tendo como rochas en_ 

volventes o micaxisto e o quartzito, a entrada da gruta dos Ecos encontra-se 

em uma encosta, a pouco menos de 1.000 m de altitude. A entrada corresponde a 

uma forma de intersecção vertical. Blocos de micaxistos desmoronados cobe^ 

tos de põ micãcio encontram-se ao longo de um desnível de cerca de 115 metros. 

Um amplo salão com teto abobadado e paredes fraturadas, interrompe a descida, 

estando aí um extenso lago. Para o interior da gruta numerosas galerias são 

ocupadas por blocos desmoronados. Não há espeleotemas.

16. Gruta Lagoa Rica - Em Minas Gerais, em ãrea da Indústria de Calcãreo Inaê, 

o cõrrego Sabão, da bacia do rio Paracatu, percorre o afloramento calcário da 

Serra do Ambrõsio. Em uma extremidade da serra encontra-se uma dolina, que 

constitui a chamada Lagoa Rica, na cota média de 570 metros. No paredão da 

serra o calcãrio se apresenta fraturado, constituindo um talude de blocos 

desmoronados. Uma intersecção vertical no paredão rochoso forma a entrada da 

gruta, a cerca de 600 metros de altitude. A entrada não tem abrigo; a descida 

começa logo junto ã boca, entre blocos desmoronados, em um declive médio de 

209. A gruta é tipo Aven com desenvolvimento misto. Galerias em níveis inte£ 

mediãrios apresentam poças de ãgua, com represas de travertinos, estalactites, 

estalagmites e colunas. A descida é interrompida por um lago, onde se encoji 

tram grandes blocos rochosos. Uma passagem ativa7 com blocos desmoronados e 

importantes depósitos de ãgua circulante (estalactites e estalagmites) alca£ 

çam um amplo lago interior. 0 nível hidrostãtico dos lagos internos correspon 

de ao nível da lagoa externa. Os espeleotemas são variados, e sua origem estã
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ligada a depósitos de águas circulantes (estalactites, estalagmites, repre 

sas de travertinos) e de exsudação (helectites). Há riqueza cênica. A fajj 

na é variada, externa e internamente.

17. Gruta do Tambori1 - Na ãrea de drenagem do rio Tamboril, aflunte do rio 

Preto (bacia do São Francisco), em UnaT, Minas Gerais, encontra-se a Gruta do 

Tamboril, que tem seu piso na cota aproximada de 500 metros. As formas supej^ 

ficiais estão expostas, pois a gruta estã instalada em um afloramento calca 

rio de camadas levemente inclinadas para o interior. Intersecção vertical 

com blocos desmoronados constitui um desnível de cerca de 10 metros, a partir 

da entrada, na cota de 510 metros. Um primeiro salão ornamentado por estala£ 

tites e cortinas, tem suas paredes e piso cobertos por musgos, em virtude da 

incidência indireta da luz. Galerias amplas de desenvolvimento horizontal, com 

blocos desmoronados, apresentam espeleotemas de águas circulantes. Em níveis 

intermediários encontram-se escorrimentos de calcita, amplas represas de tr£ 

vertinos, e pérolas de caverna. Os depósitos de exsudação são constituídos 

por helectites. Os espeleotemas são bem desenvolvidos e apresentam retrabalha 

mentos. 0 contínuo rebaixamento do lençol hidrostãtico faz com que ocorra a£ 

soreamento em um lago, em virtude do material transportado no período de 

cheias. Amplas galerias com ornamentos de origem química e biológica conti_ 

nuam para o interior da gruta.

4, CONCLUSÕES

Os cavernamentos estudados estão situados em áreas das bacias de 

drenagem amazônica, platina e são franciscana onde rochas calcárias afloram 

em virtude da dissecação das superfícies de aplainamento cenozóicas. Onica ex̂  

ceção é a Gruta dos Ecos, envolvida por micaxistos e quartzitos. Os níveis de 

base de erosão controlam os cavernamentos,e a tectônica tem exercido papel 

fundamental na sua formação, independente do tipo de rocha. Nas rochas carbo 

nãticas, o tectonismo tem permitido a penetração da ãgua, que em subsuperfjí 

cie enlarguece as fissuras por processos hidrolõgicos e químicos em ãgua fre 

ãtica e vadosa e por mecanismos de mistrua, ampliados por processos físicos 

que provocam desmoronamentos e fragmentação dos blocos.

0 desenvolvimento das cavernas estudadas pode ser demonstrado pela 

hipótese do nível hidrostãtico (Swinnerton, 1932) pela qual a solução do lej_ 

to rochoso ocorre junto ao nível hidrostãtico, pois a ãgua segue por uma v£ 

riedade de caminhos, ao longo dos quais ela pode fluir para uma fonte, mas a 

maior parte do volume se movimenta ao longo de caminhos mais curtos, que ê
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aquele ao longo do nTvel hidrostãtico; e também pela hipótese de mistura(Thra 

ilkill, 1968: Bloom, 1978, p. 518): a mistura no nível hidrostãtico da ãgua 

freãtica com a ãgua vadosa que flui por um conduto de uma dolina acima daque 

le nível, provoca um aumento de temperatura e de velocidade de escoamento fjj 

vorãvel ao cavernamento.

Entretanto, os desenvolvimentos cavernícolas observados parecem ter 

ocorrido por solução de ãgua vadosa entre os interstícios do bloco rochoso 

(Tamboril, Clarona); pela solução de ãgua freãtica ao longo ou abaixo do ní 

vel hidrostãtico (Lapa do Mato Seco, Sumidouro São Manoel); e por mistura de 

agua vadosa e freãtica na zona de saturação próxima do nível hidrostãtico(Fus_ 

são, Tamboril, Lagoa Rica). Esses cavernamentos ocorrem como conseqüência de 

processos hidrolõgicos e químicos ao longo de percursos de ãgua subterrâneos, 

que se estendem de insurgências até ressurgências, ou até outras insurgências. 

A maioria das entradas das cavernas são devidas a desabamentos criando formas 

de interface constituídas por insurgências (Mylroie, op. cit.).

Muitas cavernas apresentam passagens de ãgua abandonadas (Gruta dos 

Milagres, Boca da Lapa); outras, são ativas, permanentes pois são percorridas 

por rios subterrâneos (Fussão), enquanto algumas passagens ativas são.têmpora 

rias por conduzirem ãgua durante o período de chuvas (Boca da Lapa).

Nessas cavernas os depósitos clãsticos mais freqüentes são blocos 

resultantes de desmoronamentos de tetos e paredes. Os fragmentos finos resuj_ 

tam de intemperismo físico nos blocos desmoronados (Lago Rica, Ecos,Tambori1, 

Boca da Lapa, Gruta dos Milagres), ou de transporte pelas correntes subterrâ 

neas, constituindo sedimentos aluviais (Lapa do Mato Seco). Os depósitos quj 

micos se apresentam desde formas incipientes (Gruta dos Milagres, Clarona)atê 

aquelas bem desenvolvidas e retrabalhadas (Lagoa Rica, Tamboril). São em ge: 

ral, depósitos de ãgua circulante. Os mais freqüentes são as estalactites, as 

cortinas e as estalagmites. Os depósitos de ãgua de exsudação raramente apa_ 

recem, salvo as helectites nas grutas do Tamboril e Lagoa Rica.

0 meio ambiente do interior das cavernas apresenta características 

específicas. Em virtude da incidência da luz na zona de entrada, musgos co_ 

brem paredes e ornamentos da Lapa Nossa Senhora da Conceição e da Gruta do 

Tamboril. Mais para o interior germinam plantas delgadas e claras, como as o]) 

servadas na Lapa do Mato Seco. Mas como a maior parte da vida cavernícola é 

microscópica, poucos animais puderam ser observados. A exceção ê constituída 

por morcegos. 0 acúmulo de guano ocorre na Lapa Nossa Senhora da Conceição e 

na Gruta do Tamboril.

Inscrições rupestres adornam a Gruta dos Milagres e a Lapa da Pe
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dra; depósitos fossilíferos foram encontrados na Lapa da Pedra, o misticismo 

estã representado na Gruta dos Milagres.

0 homem tem procurado alterar o ambiente das cavernas em estudo, 

especificamente pela depredação de espeleotemas (Gruta dos Mi 1 agres,Tambori1) 

e exploração do calcário (Abrigo da Pedra Encantada, Gruta Lagoa Rica e Lapa 

da Pedra).
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NOTAS EXPLICATIVAS

(1) Intersecções - formas de conexão existente entre os ambientes superficial 

e subterrâneo, causadas por fenômenos de intemperismo. Podem ser vertical 

(desmoronamentos) e horizontal (recuo de encostas).

(2) Insurgências - ou sumidouros, são formas criadas pela penetração da ãgua 

para o ambiente subterrâneo. A insurgência difusa é aquela em que a ãgua 

penetra por percolação através das fissuras do calcário, e a concentração 

da ãgua se faz em subsuperficie: insurgência confluente ocorre quando a 

ãgua penetra no calcário após concentração na superfície.

(3) Trogloxenos - visitantes ocasionais das cavernas: troglõfilos - animais 

que podem se desenvolver tanto no meio interno como externo; troglõbios - 

animais adaptados ã vida cavernTcola, incapazes de sobreviverem no ambieri 

te externo.

(4) Ressurgências - condutos de solução por onde a ãgua subterrânea retorna 

ao ambiente superficial. Constituem as fontes de gravidade, artesiana e 

de transbordamento.

(5) Depósito de ãgua circulante - formado por gotejamento ou escorrimento; de 

põsito de ãgua de exsudação - formado por capilaridade; depósito de ãgua 

estagnada - originado pela deposição de minerais nas partes submersas ou 

superficiais dos represamentos de ãgua; depósito de origem mista - forma 

do por atuação simultânea ou seqüência de vários mecanismos de formação.
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(6) Guano - fezes de morcegos.

(7) Passagem ativa - aquela que leva ãgua de uma insurgência para uma ressu^

gência, seja permanente, seja sasonal. Pode ser tributária, principal, de

desvio, em curva e de transbordamento (Mylroie, 1984).
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