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Formações estruturaes, particularmente karsticas do 

M u n ic íp io  de A p i a í  (Estado de S. Paulo)

Theodoro KneeM

Antes de en tra r em pormenores sobre a geografia física, 
especialmente sobre as fôrm as estruturaes da Serra de Parana- 
piacaba, no município de Apiaí, darei em linhas geraes uma des
crição resumida da geomoffologia do litoral Sul de São Paulo.

Ligado a diversos factores geológicos, póde-se dividir o 
liloral paulista em duas regiões, carãterixadas por seus aspétos 
geomo r f  ológi cos.

Desde a sua nacente 110 planalto elevado, perto de Serra 
Azul no Estado do Paraná, até o ribeirão de Batatal, o Ribeira 
atravessa no seu curso os morros que constituem as fraldas da 
Serra de Paranapiacaba. Entre o ribeirão de Batatal e Sete Bar
ras já diminuem os contrafortes da Serra de Paranapiacaba, e, 
de Sete Barras em dean te até o m ar, o Ribeira corre cm terrenos 
planos de formação quaternaria. Nessa planieie, ainda aparecem 
morros mais ou menos isolados de granitos, antigas ilhas ligadas 
ao continente pelos depositos aluviaes fio Ribeira e pelo recuo do 
m ar posterciario.

A ali ilude do curso do Ribeira dentro do E. de São Paulo, 
vae Jtivel do m ar. em Iguape, sucessivamente, para 30 metros 
em Xiririca, 60 em Iporanga, 100 em Porto Velho, 150 em Cape
la da Ribeira e 250 metros na barra do Rio Itapirapuan, que 
fórma a divisa entre os dois Estados.
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As cotas mais altas, constituídas pelas cristas da Serra 
de Paranapiacaba, atingem facilmente de 958 a 1 -0(10 e 1.500 
metros, na Serra do Capote perto do ribeirão Branco. Essa ul
tima serra, segundo informações verba es, é constituída de quar
tz itos e representa um monadnock isolado.

Em resumo, a Serra de Paranapiacaba, fórma estrutural 
da Serra do Mar, descreve um arco que começa em Peruibe, ao 
Sul de Santos, atingindo novamente o litoral perto de Ganãnéa. 
Todo o territorio limitado por esse arco constitue o vale do rio 
Ribeira e seus afluentes.

Na composição geológica da Serra do Mar e na de Parana
piacaba, verificamos duas divisões bem distintas. O complexo 
cristalino, e a série de Sâo Roque. A parte iSTE. da Serra de Para
napiacaba e da Serra do Mar, como se observa entre São Paulo 
e Santos, entre Piedade e Juquiá, entre São Miguel, o rio Ipi
ranga, e o mar, é constituída de um complexo cristalino arcaico 
no qual predomina o gnaiss porfiroidal e micachistos muito per
turbados, quasi sempre relacionados com granitos. Existe em 
muitos lugares, como foi verificado pelo Dr. Florence, perto 
de Itapeccrica, uma passagem gradual de gnaiss para micachis
tos; tambem o granito da Serra do Mar, como o exposto no Alto 
da Serra, passa insensivelmente ao gnaiss porfiroide.

Mais recente do que este complexo cristalino, é a série 
de São Roque, que no Sul do E. de São Paulo e no município 
de Apiaí tem sua mais larga destribuição entre Ribeirão Branco 
e o vale do Ribeira. Essa série compõe-se de filitos, arenitos, 
quartzitos, bem como das mais carateristicas camadas de calca- 
reos.

Em toda a sua extensão, essa série é atravessada frequen
temente por diques de diabase e intrusões de granito. O granito 
é de textura porfirica, tambem chamado olho de sapo, devido 
á sua composição, grandes cristaes de ortoclasio, biotita, quar
tzo e oligoclasio. Aflora este granito na Serra de Sâo Francisco, 
perto de Sorocaba, em Brigadeiro Tobias, Inaíba, Osasco, Par- 
naíba, e tambem em muitos lugares do município de Apiaí, nas 
estradas entre Apiaí e Capela da Ribeira, perto de Ribeirão Bran-
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co, Itaóca, e, tambein cm grande extensão entre Guapiára e o 
Rio dos Pilões, na Serra do Areado.

Em geral esse granito apresenta-se em fôrm a de apófi- 
ses bem expostas, em contato diréto com o calcareo, na fazenda 
Vidal, no Sitio Yargein Grande c nas cabeceiras do Rio dos P i
lões. Observei um fenômeno muito interessante, relativo a ida
de posterior destes ganitos á Serie de São Roque, no massiço 
grani tico de Itaóca, onde o granito inchie fragmentos fortemente 
silicicados e metamorfizados de filitos desta série. As camadas 
da serie de São Roque, que afloram perto de Curitiba, com ex
tensão limitada de calcareo, foram estudadas pelo Dr- Euzebio 
Paulo de Oliveira e denominadas serie de Assugui, nome idênti
co á nossa série de Sâo Roque no Estado de São Paulo.

Entre Itararé e Faxina, os sedimentos da série de Sâo Ro
que, acham-se superpostos pe!a transgressão de arenitos devo- 
nianos de Furnas, os quaes estão em concordancia com os fo- 
Ihelhos fossiliferos de Ponta Grossa. Este ultimo andar devo- 
niano, ainda não foi encontrado nu Estado de São Paulo-

Na continuação para NE. a série de São Roque acha-se 
superposta pelos arenitos glaciaes da série de itararé, pertencen
tes ao permiano.

Idade da série — E’ dificil determ inar com segurança 
a idade destes sedimentos paleozoicos do Sul do Estado de 
S. Paulo, devido a falta de fosseis. A maior parte dos geólo
gos, por causa de certas indicações litológicas, acha muita seme
lhança entre ela e a série de Minas, hoje considerada como al- 
gonquiana. Orville Derby e Branner encontraram  nela muitos 
carateristicos da série da Serra do Espinhaço cm Minas Geraes 
e consideravam essa série de idade Cambrian a ou de siluriano 
inferior (ordoviciano). Sem duvida existem certas analogias- 
entre os filitos da série de S. Roque e a série de Minas, a qual 
acha-se superposta pelos Itabiritos. Essas analogias foram  
conurm adas pelos estudos de Hussack.

Nas suas publicações sobre a geologia do Paraná, tambem 
Euzebio Paulo de Oliveira considera a idade desta série como
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siluariano inferior ou taivez mais antiga. Conforme a opinião 
do Dr. Moraes Rego e Gonzaga de Campos, a composição Jito- 
lógiea da série de S. Roque, corresponde com aproximação ao 
do grupo superior dn série de Minas.

As camadas da série de S. Roque, acham-se em todo o muni
cípio de Apiaí e tambem na sua continuação para Nordéste, sem
pre fortem ente inclinadas para Norte, e cm regra dirigidas de 
Sudeste para Nordéste, mantendo assim a direção da costa ma
rítima e da Serra de Paranapiacaba- O dobraniento prcdevo- 
n ia no foi muito energico, mas a erosão e depois a desnudação 
dos sedimentos da série de Itararé, assim como as falhas, de pre
ferencia de escorrega me nto em direção Nordéste-Sudoéste, pro
vocaram um aspéto estrutural hoje dificii de reconstruir. Con
form e a opinião do Dr. Moraes Rego, as dobras são isoclinaes e 
ocuparam grande parle do vale do Ribeira. E ’ provável que a 
erupção dos granitos porfiricos da parte lateral da Serra de P a
ranapiacaba, resultou desses processos geosinclinaes. Não obser
vei até hoje falhas em sentido horizontal, íá to  tambem confirm a
do pela direção desmterrompida de diversos andares dessa série 
com o calcareo.

Como já expus, acha-se na base da série de S. Roque, o cam- 
plexo cristalino da Série de Paranapiacaba e da Serra do Mar, 
fortem ente inclinado e me {amortizado. Provavelmente o pro
cesso de dobramento e de metamorfismo do cristalino se iniciou 
no arcaico e seguindo-se depois outras épocas de dobramento* no 
siiuriano superior e posteriormente o recuo do mar.

Depois do arcaico houve um dobramento intenso no silu- 
rianó superior, porque não se observa qualquer perturbação no 
sistema devoniano e nos outros sedimentos palezoicos mais no
vos.

No dobramento da Serra de Paranapiacaba, e da Serra do 
Mar, temos de aceitar uma pressão tangencial e formação de do
bras mais ou menos isoclinaes. Uma vez terminada essa pres
são tangencial, resultou a formação de dislocaçòes, hoje morfo- 
Jógicamente pouco distintas no relevo porcausa da cobertura 
das matas virgens.
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A direção geral das cadeias hoje existentes da Serra de 
Paranabiacaba, mantêm igualmente a direção dos restos anticli' 
naes.

De maxima importancia para o esclarecimento da nature
za do dobramento da Serra de Paranabiacaba e da Serra do Mar, 
seria talvez o estudo dos sedimentos (chistos) no declive Sul des
tas serras, nos rios Iporanga, Quilombo, todos os afluentes do 
rio Juquiá, c comparação destas camadas com a série de São Ro
que.

Devido á posição horizontal do devoniano e do gla
cial sobre a série de São Roque, a desnudação provavelmente es
tava terminada ainda no paleozoico. Podemos considerar a Serra 
de Paranapiacaba e a Serra do Mar, como uma planicie de tron
co, compostas de cadeias de dobras, devido a ligação regional 
entre as cadeias da serra, e devido à estrutura geologica unifor
me nas suas linhas geraes e manutenção da sua direção normal 
Nordéste e Sodoéste.

O traçado da rede hidrografica do rio Ribeira, formou-se, 
como já expus, no terciário, e os pequenos ribeirões, os princi- 
paes afluentes do rio Ribeira, como o rio Betari, Iporanga, P i
lões, Ivaporunduva, Taquari, escavaram os seus leitos nas ro 
chas menos resistentes e acompanharam no seu curso a direção 
NE. SO. das camadas assim como das falhas.

Pela variação das rochas, produziu a erosão muitos con
trastes expressivos no relevo do municipio de Apiai.

Os calcareos, devido á sua larga area de exposição, têm 
influencia scnsivel no aspéto do relevo dessa zona. Ele sempre 
se apresenta, seja em paredões quasi verticaes, seja em declives 
muito fortes.

Os morros formados de filitos, os quaes são em geral de 
resistencia menos atenuada que o calcareo, representam decli
ves muito mais aplanados. O grau de declive das diversas rochas 
da série é em escala decendente o seguinte: Calcareo, Quartzitos, 
Arenitos, Filitos, Hidromicachistos, e Granito. Observam-se fre
quentemente vales assimétricos, como no Sitio Camargo.
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Muito interessante são no vale do Betari e no Morro P re 
to  os antigos restos da erosão em  form a de cascalho, geralmente 
ferruginoso, com seixos rolados. Encontrei destes cascalhos em 
diversas grutas secas, até seiscentos m etros acima do nivel atual 
do rio Betari.

Á prim eira vista, parece duvidoso que um a caverna em 
grande altura, na montanha, tenha servido em tempos passados 
para passagem de ribeirões. Porém  acredito que, depois da sua 
formação, haja continuado o abaixaniento da rede hidrografica, 
e a erosão e desnudação no terciário.

O curso atual do rio Betari, e o agravamento do seu 
leito foi determ inado e facilitado pelo afloram ento de um dique 
de diabase, com direção NO. SE. e que atravessa as camadas em 
sentido quasi perpendicular.

O an d ar mais característico da série de São Rogue no 
município de Apiaí, o calcareo, merece uma descrição mais de
talhada, devido a variação dos fenômenos fisico geográficos que 
ele apresenta-

Pódem-se destinguir duas regiões de ocurrcncia de cal
careo predevoniano no vale do rio Um complexo de cal
careo em geral bastante m etam orfizado e de extensão limitada 
perto de Jacupiranga, nos arredores da jazida de ferro  e de Xi- 
ririca. A outra ocurrcncia de calcareo, tambem na margem direi
ta do rio  Ribeira, possue maior extenção na b arra  do rio  Bata
tal em diante, na direção Sudoéste- Neste calcareo encontram os 
a gruta de Ta page m, uma das mais lindas do litoral pau
lista, a qual c percorrida pelo ribeirão de André Lopes. E ’ uma 
das poucas cavernas do calcareo em que se verificaram  freqüen
tes desmoronamentos do teto.

A zona de maior extensão de calcareo entretanto, en 
contramo-la na margem esquerda do Ribeira, en tre esse rio  e a 
divisa geológica do complexo predevoniano com a série de Itara
ré.

Como já expliquei antes, esse calcareo const itue a parle 
mais carateristica e predom inante das camadas do município. 
Em continuação aos pequenos afloram entos de calcareo geral-
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mente de fórm a lenticular, na vizinhança de Curitiba, apresen
ta-se o complexo calcareo, nos àrredores da Capela da Ribeira, 
num alargamento considerável.

Interrompido na zona do Rio Palmital e Itaóca pelo mas- 
siço grani tico, o calcareo atinge depois ainda m aior extenção 
para o lado do rio Betari, e na sua continuação para Nordéste 
no Morro de Chumbo, Morro Preto, Camargo, Serra do Areado 
e Guapiára. Seguindo a direção do calcareo para Nordéste, ob
servamos de Guapiára em diante uma extenção muito mais li
mitada das mesmas camadas em Pilar, Votorantim, Pantojo, 
Rodovalho, Araçáriguama e Parnaiba. A faixa calcarea entre 
Capela da Ribeira e Guapiára, inclue uma area desmembrada 
pelos filitos e outros sedimentos, de mais de 150 quilômetros 
quadrados.

A espessura do calcareo no município de Apiaí póde ser 
calculada em cerca de f)00 metros.

As camadas da série de São Roque, que constituem a Ser
ra da Bòa Vista, compõem-se de arenitos argilosos, quartzitos, 
em parte micaceos, com in te rest ratificação de hidromicachls- 
íos e são indubitavelmente mais novos do que o calcareo. Super
posta pelo calcareo aparece uma anticlinal de filitos no Morro 
de Tatu, os quaes sc apresentam com frequencia em chistosi- 
dade transversal e com otrelita. No Sul do massiço extenso do 
calcareo, na Serra Sem Fim, novamente afloram  os filitos da 
mesma composição petrográfica que os do Morro de Tatú. Es
ses filitos foram  mais dobrados do que o calcareo, devido á sua 
plasticidade maior. A ultima elevação entre o vale dé Bombas e 
o rio Ribeira, a Serra de Bombas, é formada por quartzitos e 
conglomerados; os últimos foram  descobertos pelo meu amigo 
Dr. Othon Leonardes, professor da Escola Politécnica do llio de 
Janeiro. Esse conglomerado, o qual tambem aflóra perto de Ipo
ranga, na estrada que vae para Banhado Grande, precisamos 
considerar como uma facie de transgressão, produzida pela 
transgressão do m ar siluriano.

Pelo lado Noroeste, afloram no Passa Vinte, calcareos 
mais metamorfizados, com inclinação Norte, emquanto que se
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verifica na exposição dos mesmos calcareos na Ponte de Taboas, 
um mergulho de cerca de 10 graus para Sul. Form aram  essas 
camadas uma sind inal frequentem ente atravessada por in tru 
sões de lençócs de diabase.

Entre Ponte de Taboas e a estrada de rodagem, eleva-se 
ainda a Cordilheira de Agua Limpa, tambem em direção normal 
da Série de São Roque que é composta de sedimentos análogos 
da Serra da Boa Vista.

No Morro do Ouro, existe uma falha provocada por um 
escorregamen to do calcareo com os filitos.

Aparentemente, os freqüentes afloram entos de diabase, 
não produziram  deslocações sensíveis e tambem a influencia do 
magma do diabase, seja no calcareo, seja nos filitos, é muito insi- 
nificante. Resultou apenas no calcareo uma dolomitização de 
poucos centímetros a um metro, com a ausência de tipos mine- 
raes de contato. E’ um fáto  interessante que os diques de diaba
se, atravessando os filitos, diminuem de espessura e desapare
cem em certos lugares completamente. A respeito da genesis das 
jazidas de mineraes de chumbo que nós encontram os em abun- 
dancia no calcareo do município, podemos considerar o magma 
diabasico e o processo postvuIcanico por aguas terrnaes, como 
portadores dos saes metaliferos, conforme as m inhas observa
ções na Capoeira Feia, na Serra das Lavras e no quilômetro 7 
perto de Guapiára.

Em toda a extensão do calcareo da zona, verifica-se em 
larga destribuição a influencia da erosão química pela existen- 
cia de fenômenos karslicos.

Na Serra dos Motas e Macacos» entre Furnas e Fazenda 
Vidal, observamos com frequencia extraordinaria, dolinas, vul
garmente chamadas na zona, funis. A fórm a destes funis na 
maior parte c circular com a profundidade de 5 e mais metros 
e um diâmetro até 30 metros. Em geral esses fun is são cobertos 
com argila proveniente da alteração do calcareo, mas em regra 
existe uma entrada ás vezes m uito estreita para o escoamento 
das aguas e com ligação para um curso subterrâneo. As aguas 
circulantes atacaram de preferencia as juntas c fendas existen-
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tes no calcareo, as qua cs favorecem a agressão dos agentes me
teóricos. Um outro fenôm eno da erosão, apresenta-se em gran
de extensão no calcareo no lado Oéste do rio Betari na Fazenda 
Furquim , pela form ação de “ karren .” Esses karren  são sulcos 
irregulares e estrias de largura diferente, em parte arredonda
dos, em parte com quinas agudas. Sempre correspondem as 
cavidades ás partes mais tenras, e as elevações ás partes mais 
resistentes.

Como passagem gradual, ao lado dos funis, apparecem 
valas fechadas de todos os lados chamadas na zona classica do 
karst: poljes.

Como eu já expliquei antes, os funis são mais freqüentes^ 
ao longo das jun tas das camadas fortem ente inclinadas do cal
careo, em quanto que os poljes predom inam  na parte central da 
anticlinal das camadas horizontaes do calcareo na Serra dos 
Motas e Macacos, e de preferencia nas jun tas do calcareo com 
os filitos. E ’ provável que alguns destes poljes se form aram  pelo 
desm oronam ento de cavernas subterraneas.

O ciclo da destruição do calcareo no vale médio do rio 
Beíari é naturalm ente mais complicado, do que na região onde 
se observam efeitos da erosão nos filitos. Nos verificamos aqui 
tambem, de baixo para cima, como de cima para baixo, a des
nudação de algumas camadas de calcareo, devido á sua compo
sição em oxklo de alum ínio, silica etc., que resistem mais á agres
são da erosão quimica do que outras, c assim observamos espe
cialmente nos fundos da Serra dos Motas m uitos m orros isolados 
com paredões altos e grau de declive muito forte.

Omito uma descrição minuciosa das cavernas conhecidas 
na zona calcarea do Ribeira, porque certos fenômenos repetem- 
se em grande parte delas.

Na literatura brasileira, destaca-se em prim eiro lugar o 
trabalho valioso do conhecido naturalista Ricardo Krone, faleci
do-em Iguape, sobre mais de quarenta cavernas desta zona 
onde encontrou, nas suas exeavações, fragm entos de Idade ple- 
istocena, como ossos de N otroterium , etc.
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Todas as cavernas conhecidas, foram formadas pelo a lar
gamento, tanto das juntas, como das fendas existentes no calca
reo, pelo efeito da erosão mecaniea e pela influencia qilimiea 
da corrosão. O alargamento das juntas e fendas no calcareo deve 
forçosamente preceder a formação das cavernas, porque estas 
sâo simples efeitos daquela e sua natural continuação.

Em quasi todas cavernas achamos form as calciticas de 
esta lagti tes e estalagmites. O crecimento destes, é bastante ir
regular, dependendo da quantidade das aguas pluviaes e do teor 
em acido carbonico das mesmas.

No vale do rio Betari, tanto na sua margem direita como 
na esquerda, são conhecidos além de outras grutas secas, quatro 
cavernas percorridas por pequenos tributários do rio Betari. A 
caverna do Corrego Grande, cerca de 200 metros distante do rio 
Betari e 250 metros acima do atual nivel, recebe todas a suas 
aguas da parte Sul da Serra da Boa Vista.

Pouco mais ou menos a 2 quilometros para o Sul, está si
tuada a entrada da caverna Sant’Ana. Essa caverna, cuja entra
da fica cerca de 15 metros acima do nivel do rio Roncador, maior 
afluente do rio Betari, representa-se conform e o seu compri
mento de mais de 15 quilometros, como a maior caverna que 
existe na região. As vertentes do rio Roncador sâo formadas 
pelo corrego Salgado na Fazenda Vidal, e pelo ribeirão da ca
verna Lage Branca. Esta ultima, é uma das mais gigantescas 
cavernas da zona, e atinge ein certos lugares uma l a r g u r a  de 
mais de quarenta metros, e cerca de trinta de altura. Pelos estu
dos feitos por ordem do Snr. Oswaldo Sampaio, a caverna do 
Roncador foi levantada até um comprimeito de 2 quilomeros e 
meio, ponto em que o estreitamento impediu a continuação dos 
estudos. O curso subterrâneo do Roncador, não acompanha como 
c de regra a direção das camadas calcareas, mas atravessa pela 
força erosiva as diversas camadas e tambem os filitos, os quaes 
provocaram uma obstrução e estremecimento da caverna em
muitos lugares.

Acima desta caverna passa o ribeirão das F um as e o n o  
Roncador da caverna Sant’Ana a travessa--pelo seu curso sub-
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terra neo a mesma form ação em direção Nordéste. 0  cascalho 
depositado pelo rio Roncador nesta caverna, é aurifero  com 
teor apreciavel em ouro, porque essa caverna corta no seu curso 
subterrâneo tambem, a continuação ocidental do veeiro de ouro 
da Serra das Lavras. Conforme a sua direção Nordéste preten
dia-se encontrar pela caverna as partes mais profundas do filão 
de Furnas. E ntretanto conseguimos chegar somente até  400 me
tros perto do filâo, devido á mudança de rum o do Roncador mais 
para o Oéste, porem  no fu tu ro  será essa caverna de grande utili
dade para a mineração.

Conhecemos uma outra caverna de um comprimento de 
cerca de 5 quilôm etros no sitio Serra dos Motas e Macacos, in fe
lizmente nào se consegue acom panhar, tanto pela entrada, como 
pela saida, o curso do corrego Grande, o qual percorre essa 
caverna e recebe todas as suas aguas pelos numerosos funis exis
tentes na Fazenda Furqinln e no Sitio Macacos.

Na continuidade da formação calcarea em direção N or
déste conhecem-se outras cavernas na zona Sul do Banhado 
Grande nos ribeirões Farto, Sumidouro, Ribeirãozinho; tambem 
nos m orros Aratacas e m orro de Chumbo. Esses m orros são 
ram ificações da Serra da Duvida e fôrm am  igualmente parte 
da Serra de Paranabiacaba.

O m orro de Chumbo fôrm a uma cordilheira de extensão 
de sete quilôm etros na direção Sudoéste-Nordéste e seus picos 
alcantilados se conhecem pelos nomes de M orro der Sabão, dos 
Agudos e Morro de Chumbo propriam ente dito, to d ts  de altura 
de cerca de 650 á  700 metros. A caverna mais interessante da 
zona, é a caverna de Santo Antonio, percorrida pelo ribeirão 
Sumidouro. Na saida desta gruta encontra-se a barra que faz o 
Sumidouro com o rio  Iporanga.

Seguindo-se o complexo calcareo cm direção Nordéste, en
contram os num erosas cavernas no calcareo da Serra do Areado, 
em parte percorridas pelos pequenos tributários do rio dos P i
lões. Essas cavernas até hoje ainda não foram  estudadas.
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S O M M A  I R E

/ - ’ article s’ oc.cu.pe des form ations caicaire.it dr. Ia vallée. dn R i- 
beira de. tgtiape  ( Munic.ipe d ' Apiaí, Eiat rlc S. Paulo). Après un bref 
aperçn des conditions générales  —  géoy rapFiiqu.es, géologiques et m é- 
téorofogiques  —  de la region, / ’ auteur aborde la question princip a 
le de son article. Le calcai re dc la region appartient à la série de São 
Ruff nr, donl  / ’ age„ fau te  de fossiles, pst d iffic ile  à determ iner. On 
/ '  attribue en général à V algonkien.

On trouve deux occurrences de catea ir e : s/ir la rive droit e du  
Ribeira de Iguape, à la hauteur de son a ffluen t, le Batatal. C  est ic i 
que I’ on Irouue la grolte de Tapagem, nue des plus belles du littoral f
de São Paulo. L ' autre occurrence, beaucoup plus ctendue, se trouve'. 
sur la rive gauche du Ribeira.

Du à cette targe surface d' exposition, le cafcaire a bien m arqué  
dans la region son retief tgpiqucrP artout on observe des dolines, qu* on 
appelle dans la region tes Funis  —  cnlonnoire  —  Lcs potjes a  us si abort- 
dent. Quant au x  grottes , /’auteur s ’abstient d ’ture description détaitlée, 
vu que la question a été rem arquablem ent expose par le, naturaliste  
Richard Krone , m ort à Iguaper que décrit dans son travail pins de  '10 
grottes de la region, dans leaquelies il trouva des fragm ents cT age 
pleistocene, p. ex., des os de Nothroterium .
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