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A água da chuva dissolve CO , passa

pelo solo, dissolve mais CO fica acidulada,

penetra pelas fendas dos calcários, vai
dissolvendo os carbonatos e gerando
cavidades subterrâneas (cavernas)
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Os carbonatos se cristalizam e
transformam-se em calcita que
forma os espeleotemas, dentre eles
as estalactites e as estalagmites

Estalactites

Estalagmites

Nível freático

Rocha calcária
Fendas por onde
a água penetra

O que são e onde ocorrem
São cavidades formadas no interior da Terra,

em maciços rochosos. Podem ocorrer em várias
rochas, mas a maioria se dá nas do tipo
carbonática, conhecidas genericamente como
calcárias. Também são nestas rochas que
aparecem as mais desenvolvidas, mais
ornamentadas e com fauna mais rica. No Brasil
existem cinco regiões onde ocorrem grandes
corpos de carbonáticas, com grupamentos de
cavernas. Estas regiões são conhecidas como
províncias espeleológicas. O Vale do Ribeira
possui o maior número de cavernas em rochas
carbonáticas do País. Elas só se formam se a
região reunir condicionantes geológicas,
geomorfológicas e climáticas adequadas:

l Geológica: é preciso que a rocha seja solúvel
pela água acidulada e que o pacote rochoso
seja espesso e fraturado para que a água possa
circular por dentro dele.

l Geomorfológica: esse pacote rochoso deve
estar acima do nível do mar, formando um relevo, e
grande parte dele acima do nível freático.

l Climática: é preciso que chova e o solo seja rico em
matéria orgânica.

Nestas condições, a caverna nada mais é que o resultado
da ação e da circulação da água sobre rochas solúveis.

Como se formam
Rochas carbonáticas contêm calcita (carbonato de

cálcio - CaCO
3
), mineral que se dissolve em contato com

a água acidulada. A atmosfera e o solo rico em húmus
contêm dióxido de carbono (CO

2
) em abundância.

Quando a água da chuva passa por eles, se enriquece

Ambiente de respeito

A formação de uma caverna está intimamente
ligada a condições especiais do meio ambiente e
também com o meio externo que a circunda.
Qualquer alteração externa, como poluição das
águas, desmatamento, afetará o seu ambiente
interior, suas formas de vida e a própria formação
dos espeleotemas.

Igualmente grave é a poluição interna das cavernas
tanto por dejetos, como por construções para
comodidade dos turistas, ou retirada de pedaços de
ornamentos para lembranças ou inscrições de nomes
nas paredes e tantos outros atos de desrespeito.

Formação de espeleotemas
A água que goteja do teto das cavernas é rica em

bicarbonato de cálcio. Essas gotas, expostas ao ar,
perdem o gás carbônico, voltando à forma de carbonato
que se precipita dando origem aos cristais de calcita. Os
espeleotemas são formados por minerais como a calcita,
originária do processo de dissolução do calcário. Com o
passar do tempo esses cristais fundem-se em grandes
massas pendentes dos tetos (estalagtites) das cavernas ou
por processo semelhante vão crescendo no solo
(estalagmites). Estas são as formas mais frequentes, mas
existem outras como pérolas, cortinas, helicites etc.

deste dióxido, torna-se bastante ácida e dá origem ao
ácido carbônico (H

2
CO

3
). A água acidulada penetra pelas

fendas da rocha calcária, dissolve o carbonato de cálcio e
produz bicarbonato de cálcio (Ca(HCO

3
)
2
), solúvel e

facilmente transportado pela água.
Conforme o carbonato é dissolvido pela água, as

fendas se alargam e criam vazios e condutos que se
ampliam no interior do maciço rochoso, originando as
cavernas. Por estes vazios e condutos, a água circula e, à
medida que o processo avança, as aberturas ficam cada
vez maiores. Uma drenagem subterrânea se instala e
surgem variadas e complexas formas de espeleotemas ou
ornamentações, como genericamente são conhecidos. São
eles, com suas formas estranhas, que dão extraordinária
beleza às cavernas e fascinam os visitantes.
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Projeto Paisagens
Geoquímicas e Ambientais
do Vale do Ribeira

Avaliação e prevenção de riscos para o
meio físico e saúde humana relacionados
à exposição ao arsênio e metais pesados.

Projeto financiado pela

CAVERNASCAVERNAS
ESCULTURAS NO

INTERIOR DA TERRA
ESCULTURAS NO

INTERIOR DA TERRA

PETAR - Parque Estadual e
Turístico do Alto do Ribeira

Na província espeleológica do Vale do Ribeira, está o
Petar, único parque brasileiro criado exclusivamente para
proteger cavernas. Mais de 300 delas foram mapeadas no
local, entre as quais destacam-se as de Santana, do Diabo,
do Morro Preto, Laje Branca e a Casa de Pedra, maior
entrada de caverna do mundo, com 215 metros de altura.

Cuide bem das cavernas
l Não retire nada das cavernas;
l Não pise, não toque, não quebre os espeleotemas;
l Não deixe nada no seu interior;
l Não fume dentro das cavernas.

Projeto Paisagens Geoquímicas e
Ambientais do Vale do Ribeira

Este projeto envolve vários estudos. Seus objetivos são:

l Em nível regional: através de estudos geoquímicos
de baixa densidade e geoambientais, na escala de
1:250.000, mostrar ao poder público e à sociedade o
que os diferentes terrenos da Bacia Hidrográfica do
Rio Ribeira de Iguape apresentam de características
importantes � geológicas, geomorfológicas (relevo),
pedológicas (solo), geotécnicas, hidrológicas, geoquí-
micas, ambientais e minerais. E, ainda, os problemas
ambientais decorrentes do uso e ocupação e o que
deve ser feito para adequar ações de planejamento
preventivo, recuperativo, preservacionista e restritivo
às suas potencialidades e fragilidades naturais;

l Em nível local: estabelecer metodologias para avali-
ação de riscos à saúde humana e estratégias de pre-
venção de danos ambientais em regiões tropicais, por
exposição de ecossistemas e agrupamentos humanos
ao arsênio e outros elementos químicos.

Este folheto é parte de uma série de outros elabora-
dos com o objetivo de informar os moradores da região
sobre aspectos geoambientais importantes e os cuida-
dos que se deve ter com o meio ambiente.


