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RESUMO 

 

Existem hoje diversas metodologias utilizadas para a determinação da 

capacidade de carga e do impacto que ambientes sensíveis à presença humana 

podem sofrer, porém estas propostas são genéricas e não têm foco na espeleologia. 

A proposta aqui apresentada prevê uma metodologia de determinação da 

capacidade de carga de visitação turística para as cavernas da região de Bulhas 

D’Água e Buenos no Parque Estadual de Intervales e no Parque Estadual e Turístico 

do Alto Ribeira, Estado de São Paulo, e foi elaborada com base nos três anos de 

trabalho de pesquisas que o Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas vem 

realizando na área. 

O diferencial desta proposta é que o fator determinante para a quantificação do 

número de pessoas que a caverna suporta está baseado nos recursos existentes no  

ambiente cavernícola, que inclui sua geologia, fauna, água, paleontologia e 

arqueologia.  

O trabalho aqui apresentado visa servir como suporte para os trabalhos de 

preparação de abertura para o turismo da região que hoje encontra-se restrito à 

pesquisadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: 1. Cavernas – Visitação turística 2. Cavernas – Alto Ribeira 

(PETAR) 3. Cavernas – Intervales (PEI) 4. Espeleologia. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Metodology proposed to determine the total load capacity of turistic visitation in 

caves in Bulhas D’Água and Buenos region at Parque Estadual de Intervales and 

Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, São Paulo State 

 

There are many methodologies applied nowadays to define the total load 

capacity of touristy visitation and the impact that the human presence can cause in 

sensible environments; but all these proposals have no focus in speleology and it 

were developed for a general pourpouse. 

The proposal demonstrated in this work is a new methodology to define the 

number of tourists that caves in Bulhas D’Água and Buenos region in the Parque 

Estadual de Intervales and Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, in São Paulo 

state, can support for touristic visitation with a minimum impact in it’s environment 

and was based in  the knowledge acquired during three years of research done by 

the Bambuí Speleological group. 

The great difference in this proposal, comparing with the others 

methodologies, is that the factor that will define the number of people during the cave 

visitation is based in the caves’s resources and it's sensibility to the human presence, 

and this included, fauna, paleontology, archaeology and others related areas. 

The objective of this work is to give support for the future studies that will be 

done in the region to identify areas that can be opened for tourism in this region that 

nowadays is opened exclusively for researchers and for exploration. 

 

 

 

Keywords: 1. Caves – Touristc visitation 2. Caves – Alto Ribeira (PETAR) 3. Caves – 

Intervales (PEI) 4. Espeleology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem trilhado sua vocação para o turismo muito fortemente nos últimos 

anos e em especial o turismo de aventura vem ganhando espaço e se intensificando  

na busca por critérios e identidade própria, e assim ações têm sido tomadas como 

por exemplo o grupo formado na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

para a definição das normas para esta atividade. 

Na temática do Turismo de Aventura, a visitação em cavernas no Brasil vem 

ganhando destaque pois até meados da década de 60 esta prática restringia-se a 

tradições religiosas, visitas ocasionais em grutas de interesse local e ao trabalho dos 

Integrantes da Sociedade Excursionista e Espeleológica (SEE) dos alunos da Escola 

de Minas, de Ouro Preto/MG que, na década de 30, desenvolveram os primeiros 

passos para criar uma identidade da espeleologia no Brasil (CONGRESSO 

NACIONAL DE ESPELEOLOGIA, 1975). 

Merecem destaque também os trabalhos realizados por Peter Lund, Ricardo 

Krone e Lourenço Granato no século 19 e início do século 20, que acabaram por se 

tornar pioneiros na prospecção de novas regiões, exploração e identificação das 

primeiras cavidades naturais brasileiras (BRANDI, 2007). 

Na década de 60 e 70 a Fundação da Sociedade Brasileira de Espeleologia 

(SBE) e a fundação do Centro Excursionista Universitário (CEU) da Universidade de 

São Paulo (USP), desenvolveram importantes trabalhos de pesquisas e exploração, 

começando a divulgar a Espeleologia para a sociedade e a trazer ao conhecimento 

do público esta atividade cientifica e esportiva, apesar de todos esses esforços, 

muito ainda necessita ser feito para que se possa garantir para as futuras gerações 

a herança deste patrimônio (BRANDI; CAMARGO, 2008). 

Atualmente o Sub-comitê de Turismo de Aventura da ABNT, por meio da 

norma CE54:003.08 de Espeleoturismo1 e Turismo com Atividades de Canionismo, 

vêm elaborando os primeiros critérios técnicos para a exploração turística de 

cavernas e o assunto vem sendo discutido pelos mais diversos grupos envolvidos 

com a Espeleologia tais como, operadoras de viagens, comunidades locais, donos 

de pousadas e grupos de pesquisas.  

                                                 
1 A norma não esta publicada, disponível para consulta  
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Este trabalho vem de encontro à importância do momento que estamos 

vivendo e a proposta apresentada visa estabelecer um critério em linha com as 

condutas para a preservação dos ambientes subterrâneos brasileiros, especialmente 

para a região de Bulhas D’Água e Vale dos Buenos que ainda encontram-se 

fechadas para o Turismo e que podem ser tornar um modelo de gestão 

espeleológica para as gerações futuras. 
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2 O GRUPO BAMBUÍ DE PESQUISAS ESPELEOLÓGICAS (GBPE) 

 

Em 13 de março de 1983 foi fundado, em Belo Horizonte, o Grupo Bambuí de 

Pesquisas Espeleológicas (GBPE), reunindo estudantes e profissionais das mais 

diversas  áreas, que compartilhavam o objetivo comum de explorar, conhecer e 

proteger o patrimônio espeleológico da região. 

O GBPE possui mais de 50 sócios das mais diferentes áreas de formação, 

tais como, geologia, geografia, biologia, engenharia, arquitetura, história, 

arqueologia, etc. Participam também estudantes de graduação, pós-graduação e 2° 

grau. Entre os participantes mais efetivos encontram-se doutores e mestres de 

renomadas univerdades Brasileiras.  

Em 25 anos de atividades o Bambuí descobriu mais de 900 cavernas, entre 

elas as duas maiores da América do Sul, a Toca da Boa Vista e a Toca da 

Barriguda, ambas na Bahia. Realizou o mapeamento de mais de duas centenas de 

cavernas, cuja extensão, se somada, ultrapassa 360 quilômetros, ou um terço do 

total de metros até hoje topografados em cavernas brasileiras. 

O compromisso do grupo com seus princípios de pesquisa e proteção das 

cavernas também se revelam nas dezenas de cursos e palestras em universidades, 

na publicação de artigos em periódicos científicos e de notícias em revistas 

especializadas e jornais do Brasil e exterior, na participação em reportagens de 

televisão e rádio, na elaboração por parte de seus membros de teses de pós-

graduação relacionadas à espeleologia e na divulgação nas comunidades de uma 

filosofia preservacionista (GRUPO BAMBUÍ DE PESQUISAS ESPELEOLÓGICAS, 

2008b). 

Destacam-se também a atuação individual de seus membros nas mais 

diferentes áreas da espeleologia podendo ser citado aqui a descoberta da primeira 

barata troglóbia Brasileira (Litoblatta camargoi) na região de Iraquara em 2004 

(GUTIÉRREZ, 2005). 
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

 Este trabalho visa auxiliar o estudo para a elaboração do Plano de Manejo 

Espeleológico dos Parques do Vale do Ribeira, cuja ausência deste plano hoje 

inviabiliza o uso sustentável dessas áreas ocasionando a interdição para o acesso 

público. 

 

Objetivo Específico 

 

 O presente trabalho visa estabelecer uma proposta de critério técnico para 

determinação da capacidade de carga de visitação turística para as cavernas da 

região de Bulhas D’Água e Buenos no Parque Estadual de Intervales e no Parque 

Estadual e Turístico do Alto Ribeira, Estado de São Paulo, baseando esta proposta 

em uma análise dos fatores determinantes para a preservação do ambiente 

subterrâneo, que compreende as cavidades naturais existentes nos subsolos e nas 

montanhas. 

 A metodologia proposta difere-se das demais existentes, pois nestas os 

critérios adotados são genéricos e não consideram as características peculiares de 

uma caverna e os riscos específicos aos quais a caverna e os visitantes estão 

sujeitos (Cifuentes). A nova metodologia utilizada tem como fator principal uma 

análise das características relevantes da cavidade em conjunto com os fatores 

humanos definidos para esta avaliação, para que ao final, tenhamos a capacidade 

de carga que poderá ser suportada pela caverna baseado em fatores relevantes 

para o ambiente, e que se possamos assim ter um mínimo de impacto ao mesmo. 
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4 METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

Nos procedimentos adotados na Pré-proposta de procedimentos 

metodológicos para avaliação do nível de relevância das cavidades naturais 

subterrâneas recomendado pelo CECAV/IBAMA em Brasil (2007) para elaboração 

de Planos de Manejo Espeleológicos e estudos da capacidade de carga, o que se 

evidência é uma visão generalista para a avaliação do impacto nas cavidades, no 

qual as características distintas das mesmas não são consideradas. 

Esta proposta prevê um plano de manejo para cada cavidade dentro da 

Unidade de Conservação e a mesma vem sendo usada como referência para a 

elaboração dos Planos de Manejo do Parque Estadual de Intervales onde se 

encontram algumas das cavidades exploradas pelo Grupo Bambuí dentro do projeto 

de exploração da Região de Bulhas D’Água e Vale dos Buenos. 

Existem também outras metodologias citadas no trabalho de Hockings (2003) 

porém todas procuram estabelecer padrões de avaliação e critério lógicos para esta 

determinação, sendo que do ponto de vista do proposto neste trabalho, deve-se 

inverter este processo e procurar primordialmente a característica regional relevante 

ao processo de avaliação, semelhantes aos processos utilizados em Parques dos 

Estados Unidos da América e em alguns parques da América Central, como o 

Visitors Impact Management (VIM) e o Limits of Acceptable Changes (LAC), que 

buscam uma relação entre as condições restritivas e sensíveis impostas pelo 

ambiente e o tipo de público que integra os grupos de visitação. 

Para a elaboração da metodologia e determinação do grau de impacto ao 

ambiente apresentados neste trabalho, foi considerado o conhecimento adquirido 

nos, até o momento, três anos de exploração da região de Bulhas D’Água e Vale 

dos Buenos, somados aos mais de 20 anos da prática da espeleologia pelo autor em 

outras cavernas do Brasil e também consulta das literaturas 

específicas que abordam a temática de um ponto de vista mais geral.  

Devido à existência de mais de 40 cavernas na região, serão tomadas como 

referência para este trabalho, três grutas que de um modo geral representam a 

tipicidade própria das cavernas da região, sendo elas a Gruta Buenos I, Gruta do 

Ribeirãozinho III e Abismo dos Ossos (Apêndice A) 
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Estas três cavidades congregam os elementos encontrados até o momento 

nas restantes e servem como base para o levantamento dos requisitos necessários 

para o desenvolvimento deste trabalho. 

Quanto ao critério de público será tomado como referência o perfil dos 

visitantes dos parques PETAR e Intervales, o que provavelmente será o mesmo tipo 

de público que manifestará interesse em conhecer a região. 
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5 A REGIÃO E A ESPELEOLOGIA 

 

A combinação da Mata Atlântica em uma área de altitude rica em calcário faz 

com que se tenha nesta região um perfil único e que merece a devida proteção e os 

estudos que vem ao longos dos anos sendo realizados. A região também 

abriga toda uma história passada de explorações e descobertas que faz com que ela 

seja considerada um dos berços da espeleologia brasileira. Atualmente existe uma 

posição consolidada sobre a importância de se preservar toda esta área e garantir 

para as gerações futuras o direito de usufruir deste patrimônio. Face a isto é 

importante que cada vez mais se trabalhe para buscar alternativas que viabilizem a 

interação das pessoas com este meio ambiente tão especial.  

 

5.1 A Região de Bulhas D’Água e Vale dos Buenos 

 

 Para efeitos de organização do trabalho de prospecção na região, os 

espeleólogos do Grupo Bambuí delimitaram a área conforme descrito a seguir, face 

a não existência de documento oficial que estabelecesse estes limites (Anexo A) 

 Consideram-se como limites geográficos da região de Bulhas D’água o 

entroncamento da Estrada de Bulhas D’Água com a Estrada de Buenos, com limite 

ao Leste na nascente do Rio Barreirinha, seguindo pelo topo da Serra dos Cumes e 

fechando ao Sul na Cachoeira Grande do Rio Pilões. Na região central desta área 

está localizado o Vale de Bulhas D’Água onde hoje se encontra uma das sedes de 

pesquisa dos Parques Intervales/PETAR (Apêndice A) 

 Os limites geográficos da região do Vale dos Buenos tem início no 

entrocamento da Estrada de Buenos com a Estrada de Bulhas, seguindo a Sudoeste 

até a nascente do Rio Ribeirãozinho, ao Sul fechando com o Sumidouro do Córrego 

do Fundão e tendo como limite á leste o Rio Pilões. 

O acesso à estrada de Bulhas D’Água se dá atravessando a cidade de 

Guapiara  em direção à mineradora Minercal e seguindo pelo caminho à direita ao 

final da estrada da Minercal, passando pelas terras do Zé Guapiara e entrando um 

pouco antes da porteira da Fazenda Anaconda de propriedade do Sr. Roque. A 
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estrada atravessa as terras do Daniel e termina dentro do Vale de Bulhas D’Água 

após se percorrer aproximadamente 6,5 Km de estrada de terra. 

 É necessário fazer uso de veículo que suporte as condições da estrada que 

não é pavimentada, e que possui aclive e declives acentuados, podendo se tornar 

muito precária em tempos de chuva, quando a mesma chega a ficar bloqueada 

devido ao volume de água dos rios que invadem seu percurso. 

 A Região de Bulhas D’Água está dentro do Município de Iporanga, no Estado 

de São Paulo, em um local conhecido como Capinzal de Iporanga, sendo seu 

acesso também feito pelas várias trihas que chegam ao local, e que podem ser 

percorridas a pé ou a cavalo.  

 A área é uma região calcárea com cobertura de Mata Atlântica, e sendo o 

calcário a rocha predominante na região, e em conjunto com a riqueza de água da 

localidade, cria um ambiente propício à formação de cavernas, as quais até o 

momento já somam mais de 35 cavidades identificadas e mapeadas conforme 

anexos A, B, C e D .  

 

5.2 O Parque Estadual de Intervales (PEI) 

 

O Parque Estadual de Intervales foi criado em junho de 1995 pelo Decreto 

Estadual nº 40.135 e está sob a administração da Fundação Florestal, Órgão da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SÃO PAULO, 1995).  

  Os 41.704,27 hectares do Parque estão localizados no Estado de São Paulo, 

na Serra de Paranapiacaba, entre os vales dos Rios Paranapanema e Ribeira do 

Iguape e que abrange a área de cinco municípios: Ribeirão Grande, Guapiara, 

Iporanga, Eldorado Paulista e Sete Barras (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2008).  

 Desde 1984 o Parque integra a Zona de vida Silvestre da APA da Serra do 

Mar e a partir de 1992 compõe a Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica. Em 1998 a Secretária Estadual do Meio Ambiente, por meio da resolução 

nº  28 implanta o Plano de Gestão de 11 Unidades de Conservação, incluindo o PEI, 

para o qual determina como objetivos gerais de gestão a conservação, pesquisa 

científica e ecoturismo. 
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 Dentre as atividades desenvolvidas dentro do Parque podemos citar 

caminhadas ecológicas, visitação de cachoeiras e rios, ecoturismo, preservação de 

espécies ameaçadas, pesquisa científica e educação ambiental. 

 Dentro do Parque existem várias cavernas, sendo apenas nove de visitação 

pública, que é sempre realizada com a participação dos monitores ambientas locais, 

na maioria antigos funcionários da fazenda. Dentre as mais de 40 cavernas do 

Parque podemos destacar as seguintes: Gruta dos Paiva, Água Luminosa, do 

Fendão, Gruta Colorida, do Cipó, Mãozinha, Cachoeira do Arcão, Jane Mansfield, 

Tatu, dos Meninos, Minotauro, do Fogo e da Santa. 

 Existe também um trabalho junto às comunidades do entorno aonde se busca 

um envolvimento destes moradores da região na rotina do parque, visando viabilizar 

a sustentabilidade das famílias através da atividade do Ecoturismo (FUNDAÇÃO 

FLORESTAL, 2008). 

 

5.3 O Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira (PETAR) 

 

O Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira encontra-se em uma das 

últimas reservas da Mata Atlântica brasileira, ao sul e sudeste dos Estados de São 

Paulo e Paraná, sendo coberto primariamente por mata subtropical úmida perenifolia 

e situa-se na transição entre os domínios Tropical Atlântico e dos Planaltos de 

Araucárias (AB'SABER, 1977). Em 1958 foi promulgado o Decreto Estadual nº 

32.283/58 que criou o PETAR, alterado posteriormente pelo Decreto Estadual nº 

28.086/88. Em 1963 o Decreto Estadual nº 41.626 colocou o PETAR e seus mais de 

35.000 ha sob a responsabilidade do Instituto Florestal de São Paulo. 

 No PETAR e em seu entorno existem mais de 300 cavernas cadastradas, o 

que faz com que ele seja considerado um dos maiores pólos de turismo 

espeleológico do Brasil, sendo este turismo a principal fonte de renda para os 

moradores do município de Iporanga. Além da visitação às cavernas, o Parque 

também possui rios e cachoeiras, atividades esportivas aquáticas (bóia-cross), 

trilhas ecológicas, atividades de educação ambiental, o que acabam por tornar a 

região também um dos grandes pontos de Ecoturismo do Estado de São Paulo. 
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 O Parque é drenado pelos rios Betari, Iporanga e Pilões cujas nascentes 

situam-se à margem do Platô Atlântico, conhecido regionalmente como Platô 

Guapiara, entre 900 e 1100 m de altitude, e confluem no Rio Ribeira a cerca de 70 – 

80 m de altitude (KARMANN; FERRARI, 2000) e neste platô, nos limites entre o 

PETAR e o PEI, é que se encontra a região de Bulhas D’Água, objeto deste 

trabalho. 

 

5.4 Visitação em cavernas no Brasil 

 

Cavenas são ambientes com ecossistemas extremamente frágeis e com 

formações geológicas muito delicadas, A presença humana neste ambiente causa 

impactos muitas vezes irreversíveis como quebra de formações espeleólogicas 

(espeleotemas) ou poluição de aqüíferos e conseqüentes danos à fauna local.  

 Assim como outros ambientes sensíveis à presença humana, o entorno das 

cavernas também é muito importante para a integridade das mesmas. Como 

exemplo, explosões detonadas em áreas de mineração no entorno das cavernas 

acabam por afetar a estrutura das mesmas causando muitas vezes desabamento e 

tornando o ambiente geologicamente instável. 

 Algumas cavernas no Brasil já são tradicionalmente objeto de exploração 

turística há varias décadas, podendo ser citadas como exemplos as cavernas do 

Vale do Ribeira em São Paulo, entre elas Morro Preto, Santana, Água Suja, Paiva e 

Tapagem (Caverna do Diabo). Também as cavernas da Chapada Diamantina na 

Bahia como a Lapa Doce, Torrinha, Poço Encantado e Pratinha, as grutas da região 

de Bonito em Mato Grosso do Sul como Abismo Anhumas, Buraco das Araras e 

Lago Azul, e também as grutas Rei do Mato e Maquiné em Minas Gerais e a Gruta 

de Ubajara no Ceará.  

 Com o crescimento do Turismo de Aventura, ocorreram investimentos na 

melhoria dos acessos às localidades e conseqüentemente, havendo uma maior 

divulgação destes, houve um acréscimo significativo nas visitações que se tornaram, 

em alguns casos, de esporádicas à freqüentes e os impactos ao ambiente 

cavernícola que antes eram pequenos ou controlados passaram a acarretar danos 

irreversíveis em alguns casos. 
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 O aumento do turismo não foi acompanhado pela melhoria das estruturas 

disponíveis nos Parques e cidades próximas, pela implementação dos Planos de 

Manejo ou mesmo pela preparação das comunidades dos entornos para o impacto 

que este tipo de atividade poderia causar em suas rotinas. O escurecimento das 

formações na Caverna de Santana (ESCALEANTE, 2003) ou mesmo a 

compactação das dunas de areia na Caverna da Lage Branca (PELLEGATTI-

FRANCO, 2004) causando diminuição do número de animais que viviam sob e sobre 

a mesma, são apenas alguns exemplos dos impactos causados. 

Vive-se atualmente um momento crucial no qual as comunidades, agências 

de viagens, donos de pousadas e Poder Público buscam uma forma de 

entendimento para poder tornar esta atividade possível atendendo aos objetivos de 

cada um dos interessados. 

 

5.5 Plano de manejo 

 

 A Lei nº 9.985 que regulamenta o sistema Nacional de Unidades de 

Conservação estabelece que o Plano de Manejo é: 

[...] um documento técnico mediante o qual, com fundamentos nos 
objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece seu 
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o 
manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas 
físicas necessárias à gestão da unidade. (BRASIL, 2000). 
 

 O Plano de Manejo é instrumento obrigatório para as Unidades de 

Conservação pois neles são considerados todos os fatores que influenciam a gestão 

da unidade e aonde se define como será realizado o trabalho de forma sustentável. 

Este estudo, técnico por excelência, deve levar em consideração as peculiaridades e 

características dos ecossistemas em análise, atendendo inclusive os preceitos do 

Decreto Federal 99.556/90 e Resolução CONAMA 347/04. 

 As localidades citadas neste trabalho não possuem plano de manejo e face a 

esta condição a região encontra-se fechada para o turismo a fim de se evitar 

impactos ao ambiente e ao seu entorno.  

 



 

 

21 

5.6 Legislação pertinente 

 

É importante salientar que as práticas da Espeleológia e do Turismo em 

cavernas estão sujeitas a legislação pertinente e que existem regras para as mais 

diferentes atividades em seu interior e no entorno; como por exemplo coleta de 

exemplares de fauna e coleta de fósseis que, além de experiência e conhecimento 

na área, para se executá-las é necessário obter uma autorização prévia para coleta 

emitida pela Coordenação Geral de Fauna (CGFAU) do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente (IBAMA) ou pelo Departamento Nacional da Produção Mineral baseado na 

atual legislação ligada ao patrimônio fossilífero brasileiro que tem como bases o 

Decreto-Lei nº 4.146 de 1942, o Decreto-Lei nº 72.312 de 1973, a Constituição 

Federal de 1988, a Portaria nº 55 de 1990, do Ministério da Ciência e Tecnologia, a 

Lei 7.347 de 1985 e os artigos 163 e 180 do Código Penal (ANSON, 2006). 

Há normas legais que tutelam outros meios relacionados direta ou 

indiretamente com as cavernas tais como a Lei 5.197 de 1967, conhecida como 

Código da Fauna, o Decreto Federal 24.643 de 1934 conhecido como o Código das 

Águas, além de outros diplomas. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 reconhece as 

cavidades naturais como um bem da União conforme o inciso X do artigo 20, 

especificamente as cavernas são protegidas pelo Decreto Federal nº 99.556 de 1990 

que delega ao Ibama o dever de preservar, conservar, fiscalizar e controlar o uso do 

patrimônio espeleológico brasileiro (BRASIL, 1990). O Ibama por sua vez em 1997 

criou o Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas (CECAV), o 

qual atua diretamente na área de forma a preservar, monitorar o uso das cavidades, 

divulgar e fomentar pesquisas na área. 

Este Decreto determina que a utilização das cavernas e sua área de 

influência, além de atender às determinações legais, devem assegurar a integridade 

física do local e respeitar o equilíbrio ecológico, tudo isso a ser deteminando em 

estudos técnicos que levarão em consideração as peculiaridades características de 

cada caso. 

A Resolução CONAMA nº 347 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(2004) é a legislação mais atual sobre o assunto e já foi elaborada com a 
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participação de técnicos e especialistas do meio e considera as cavernas parte do 

Patrimônio Espeleológico Nacional, adota expressamente o Princípio da Precaução 

na proteção deste patrimônio, reconhece a necessidade da criação de 

procedimentos de monitoramento e controle ambiental para garantia do equilíbrio 

desses ecossitemas e os critérios que restringem e estabelecem as atividades que 

podem ser realizadas em cavernas, além de propor novos termos de referência em 

concordância com as pesquisas e conhecimentos adquiridos. 

No seu artigo 5º estão definidos os aspectos a serem considerados por 

ocasião da análise do grau de impacto levando-se em consideração a intensidade, 

temporalidade, reversibilidade e a sinergia que os impactos podem causar. Também 

é destacada no artigo 6º a necessidade de que os empreendimentos ou atividades 

turísticas, religiosas e culturais que utilizem este ambiente respeitem o Plano de 

Manejo Espeleológico elaborado pelo órgão gestor ou proprietário da terra aonde se 

encontra a cavidade. 

Também merece ser citada a Portaria IBAMA nº 887/90 que dispõe sobre a 

realização de diagnóstico da situação do Patrimônio Espeleológico Nacional. Nela se 

estabelece a necessidade estudos técnicos específicos para a definição da área de 

influência de uma cavidade natural subterrânea, obedecendo-se às peculiaridades e 

características de cada caso. 

Alguns Estados Brasileiros possuem também legislação sobre o tema visando 

proteger ou delegar as responsabilidades pela manutenção, preservação e uso do 

patrimônio espeleológico. Dentre estes Estados podemos citar Goiás, Espírito Santo, 

Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. No Estado de São Paulo a 

região foi tombada por meio da Resolução da Secretária Estadual da Cultura nº 40 

de 1985. 
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6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA ESPELEOLÓGICA 

 

O Turismo espeleológico tem uma importância econômica muito grande para 

as comunidades e cidades onde estão localizadas as Unidades de Conservação 

(UC). A agricultura de subsistência e o trabalho temporário em cidade do entorno 

das UCs tem sido uma opção cada vez mais remota e os moradores hoje buscam 

tirar seu sustento da atividade turística trabalhando como guias, organizando 

pousadas e campings ou trabalhando nos estabelecimentos comerciais que 

possuem demanda de mão de obra. 

Porém a falta de planejamento neste processo cobra um preço caro que pode 

ser evidenciado pela falta de sistema sanitário que suporte a demanda, pessoal sem 

qualificação, acidentes e impactos signicativos às cavernas e ao meio ambiente 

local. 

Porém cada vez mais se evidência a preocupação dos orgãos compententes 

em atuar de acordo com o determinado pela legislação e isto pode ser constatado 

pelo número crescente de Planos de Manejos Espeleológicos que estão 

protocolizados junto ao IBAMA. 

 

6.1 Riscos relacionados à visitação de cavernas 

 

É muito importante deixar claro para as pessoas que irão visitar as cavernas, 

os riscos relacionados à prática deste tipo de atividade, pois somente se pode 

trabalhar de forma preventiva quando se tem o conhecimento dos riscos aos quais 

as pessoas estarão sujeitas. 

A lista a seguir foi elaborada com base na experiência adquirida em 

atividades de campo e servirá como um dos critérios a serem considerados para se 

estabelecer a capacidade de carga de visitação para uma caverna. Os riscos 

encontrados para as pessoas nas cavernas da região, baseados na experiência 

prática, são os seguintes: 

 



 

 

24 

� contusões; 

� afogamentos; 

� cortes; 

� contaminações biológicas; 

� fadiga; 

� hipotermia; 

� quedas; 

� fatalidades; 

� fraturas; 

� pequenas lesões; 

� torções. 

 

Há também outros riscos relacionados à utilização das trilhas de acesso para 

as cavernas, mas os mesmo não serão considerados, visto que o objeto proposto é 

a determinação da carga de visitação nas cavernas. 

 

6.2 Critério de proteção de uma cavidade 

 

Para se determinar a necessidade de proteção de uma cavidade devem ser 

considerados todos os componentes de sua morfologia e de seu ambiente, bem 

como a fragilidade destes perante a presença humana. 

A utilização do critério descrito visa estabelecer uma metodologia específica 

para a aplicação em cavidades naturais já abertas ao turismo, pois os modelos 

atualmente utilizados focam em ambientes sensíveis de uma forma geral ou são 

específicos para  uma determinada localidade. 

Para se determinar o grau de preservação do ambiente será utilizada o 

quadro 1 Inventário de Recursos do Ambiente  (Apêndice B), elaborada para este 

trabalho e baseada nos ítens propostos por Werker e Werker (2006) no livro: Cave 
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Conservation and Restoration, no qual a totalização dos recursos presentes na 

cavidade com o grau de sensibilidade alto, terá como indicativo de valor máximo de 

preservação 100 pontos. Este valor caracteriza uma caverna aberta para a visitação 

onde o grau de criticidade de proteção é o mais alto permitido pela metodologia. 

Este valor será o ponto sensível para a elaboração do critério de visitação e fará 

parte da equação que definirá a capacidade de carga de visitação suportada pela 

caverna. 

É importante deixar claro que a metodologia proposta não é um critério de 

determinação de relevância de uma cavidade, que por si só já é um processo 

extremamente complexo e demanda tempo para a sua conclusão. O proposto é uma 

metodologia para ser utilizada em cavidades onde a relevância já tenha sido 

determinada por meio da valoração da mesma em função da sensibilidade do 

aquífero, espeleotemas raros, fauna troglóbia, fauna endêmica, fragilidade entre 

outros critérios adotados pelo CECAV e que já tenha sido autorizada a utlização da 

mesma para fins turísticos. 

Outro fator importante é que a pessoa que irá fazer o Inventário de Recursos 

do Ambiente deve ser obrigatoriamente um espeleólogo com notório saber na área 

espeleológica e amparado por conhecimentos científicos evidenciáveis e, se 

necessário, com o suporte de profissionais reconhecidos de cada área,  experientes 

e com conhecimento e base científica mínima para poder elaborar um inventário. 

Deve-se existir a preocupação em ser o mais fiel possível às reais características da 

cavidade onde estará sendo feito o estudo da determinação da carga de visitação, 

buscando sempre valorar a situação mais impactante. 

Para o cálculo do valor da criticidade do ambiente efetuado pela planilha, 

utiliza-se a seguinte formula: toma-se o total de pontos de 351, que é o máximo a 

ser obtido e subtrai-se o total de pontos não aplicáveis considerando-se este valor 

como a referência de 100 pontos. Após a obtenção do valor do total de pontos da 

caverna usando-se a análise pela planilha, utiliza-se a regra de três para se definir o 

total de pontos do Ambiente determinado pelo inventário. 
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Instruções
1 - Colocar o valor "1" para a célula escolhida
2 - Caso não exista o recurso colocar o valor 3 na coluna "N/A" 
3 - Para fauna troglóbia nunca deve ser assinalada a opção 1.
4 - Sempre deve ser considerada a situação mais crítica
5 - A água é crítica para a manutenção da vida e desenvolvimento da caverna.

Normal Médio Alto Normal Médio Alto

1 2 3 1 2 3
Agulhas 0 Acari 0
Baycon 0 Amblypygi 0
Bolo de noiva 0 Anura 0
Cabelo de anjo 0 Araneae 0
Calices 0 Aves 0
Canudos 0 Blattaria 0
Clavas 0 Carabidae 0
Colunas 0 Centipedes 0
Coral 0 Chelovidae 0
Cortinas 0 Cholevidae 0
Couve-Flor 0 Coleoptera 0
Cristal de rocha 0 Collembola 0
Dente de cão 0 Diplopoda 0
Discos 0 Diptera 0
Escorrimentos 0 Ensifera 0
Estalactites 0 Helicidae 0
Estalagmites 0 Heteroptera 0
Flores de Aragonita 0 Hymenoptera 0
Flores de Gipsita 0 Isopoda 0
Geodos 0 Keroplatidae 0
Helictites 0 Lepidoptera 0
Jangadas 0 Lithobiomorpha 0
Leite de Lua 0 Mamíferos 0
Marquises 0 Miriapode 0
Pérolas 0 Muscidae 0
Pinheirinhos 0 Oligochaeta 0
Rio de calcita 0 Opiliones 0
Travertinos 0 Ortoptera 0
Velas 0 Polydesmida 0
Vulcões 0 Pselaphidae 0

0 0 Pseudoscorpiones 0
Outros ítens Normal Médio Alto Ptilodactylidae 0

1 2 3 Quiroptera 0
Animais mortos 0 Répteis 0
Detritos 0 Scorpiones 0
Fungos 0 Scutigeromorpha 0

0 0 Trichoptera 0
Normal Médio Alto 0 0

1 2 3 Normal Médio Alto

Fezes 0 1 2 3
Guano 0 Aeglidae 0
Marcas de animais 0 Alevinos 0
Materia orgânica 0 Amphipoda 0
Ninhos 0 Calabozoa 0
Ossos 0 Decapoda 0
Pegadas 0 Hidrobidae 0

Total de pontos 0 0 Isopoda 0

Vestigios animais

Total de pontos

INVENTÁRIO DE RECURSOS DO AMBIENTE

Grau de vulnerabilidade Grau de vulnerabilidade

Espeleotemas Total Fauna Subterrânea Total

N/A Total

N/A Total
Total

Importante
Este inventário deve ser preenchido por uma pessoa com notório saber na área espeleológica e 

amparada por conhecimentos científicos evidenciáveis e, se necessário, com o suporte de 
profissionais reconhecidos de cada área.

Total de pontos

Total de pontos

N/A N/A

N/A
Fauna Subterrânea 
aquática
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Normal Médio Alto Peixes 0

1 2 3 Planaria 0

Altares 0 Spelaeogriphacea 0
Animais extintos 0 0 0
Ferramentas 0 Normal Médio Alto
Fogueiras 0 1 2 3
Guano Fóssil 0 Cachoeiras 0
lascas 0 Gotejamento 0
Muros 0 Lagos 0
Ossos de animais 0 Piscinas 0
Ossos humanos 0 Poças 0
Pinturas 0 Rios 0
Potes 0 Umidade 0
Tochas 0 0 0

0 0
0 0

0
Caverna

0 Elaborador
Data

0

Total de pontos

vestígios 
arqueológicos e 
paleontológicos

Total Ambiente

Total Pontos

Total de pontos

Total não aplicável

N/A Total

Total

Total de pontos

Total de pontos

N/AÁgua

 
Quadro 1 - Inventário de Recursos do Ambiente 
Fonte: Werker e Werker (2006) 
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6.3 Boas práticas na visitação às cavernas 

 

Excetuando-se o trabalho de pesquisa e exploração, toda visitação em 

cavernas deve ser monitorada pelos seguintes motivos: 

• garantir a integridade do ambiente, dos visitantes e o cumprimento das 

normas de visitação e;  

• garantir o compartilhamento das informações relevantes sobre o ambiente 

subterrâneo com os visitantes, promovendo assim uma expansão do 

conhecimento relativo à atividade e conscientização para a preservação. 

 

No caso específico da região de Bulhas D’Água e Vale dos Buenos, o local 

ainda não foi aberto para a atividade turística, e neste caso há grande oportunidade 

de desenvolver um trabalho pioneiro em linha com as técnicas e procedimentos mais 

condicentes com a real necessidade de preservação, e implementar uma atividade 

turística adequada para poder acompanhar os efeitos no ambiente deste tipo de 

visitação. 

Importante salientar que, devido às características da região e também como 

próprio requisito da atividade, os ítens a seguir devem ser obrigatórios para garantir 

uma visitação segura, proveitosa e que atenda aos preceitos de preservação do 

ambiente subterrâneo: 

• utilizar somente iluminação elétrica nas visitas para não alterar a 

ambiente com a fuligem de carbureto, normalmente utilizado em 

visitações; 

• não descartar nenhum tipo de resíduo no ambiente subterrâneo; 

• não realizar refeições dentro da caverna; 

• utilizar vestimenta adequada para a atividade, como calças confortáveis 

ou macacões  e camisas e blusas para frio; 

• utilizar calçado adequado para a atividade, tais como botas específicas 

para esta atividade com solado aderente, costurado e colado ou calçados 

resistentes com solado antiderrapante;  
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• sempre fazer uso do capacete; 

• seguir sempre o roteiro determinado dentro da caverna; 

• não coletar material de nenhuma espécie; 

• não perturbar a fauna local. 

 

Atendendo ao proposto estar-se-á provendo segurança e garantindo a ação 

na preservação deste ambiente tão sensível e característico. 
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7 DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA DE VISITAÇÃO 

 

A presença humana é um fator altamente relevante no ambiente subterrâneo 

e é inevitável que exista algum tipo de impacto após a passagem do ser humano 

por estes locais. A grande questão é definir qual a capacidade de carga que uma 

cavidade pode suportar ao ponto de que o impacto gerado por esta atividade seja o 

mínimo e não comprometa o ambiente da caverna como um todo. É uma questão 

difícil pois cada cavidade tem suas características específicas e a adoção de uma 

padrão para todas é muito questionável, e para que seja viável uma avaliação mais 

consistente é necessário se estabelecer critérios baseados nas peculiaridades de 

cada cavidade e nos riscos que ela possa sofrer.  

 

7.1 Visitação às cavernas 

 

A proposta de critério a ser utilizado para a determinação da carga de 

visitação abrange os riscos, caracterização do ambiente, tipo de público, tempo de 

visitação turística e desenvolvimento da cavidade a ser avaliada. A coleta de dados 

e definição dos dados no qual se baseiam este trabalho foram realizados por meio 

de observações feitas durante os trabalhos de pesquisa em Bulhas D’Água e no 

Vale dos Buenos nos últimos 3 anos com o Grupo Bambuí, além da experiência 

adquirida em 20 anos de prática da espeleologia.  

 Em momento algum esta análise visa ser um trabalho em definitivo e faz-se 

necessário um acompanhamento e um estudo mais detalhado por ocasião do início 

dos processos de visitação oficiais e aplicação do método. O acompanhamento de 

monitores ambientais é recomendado para os públicos iniciante e praticante e o 

condicionamento físico das pessoas deve ser compatível com o grau de dificuldade 

a ser enfrentado. 

Face às características morfológicas das regiões citadas, às dificuldades 

impostas pela mata e às variáveis climáticas da região, este tipo de atividade não 

deve ser praticada por pessoas que não tenham aptidão física e mental para o bom 

desenvolvimento da mesma. 



 

 

31 

7.1.1 Riscos 

 

Considera-se aqui os possíveis resultados em caso de acidentes com 

visitantes nas cavidades cavernas devido aos riscos que as mesmas podem 

apresentar. Conforme citada na seção 6.1, assume-se que quando uma pessoa se 

predispõe a visitar uma caverna, ela está consciente que estará sendo exposta a 

determinados riscos que podem variar de acordo com as característica do ambiente 

visitado. Assim sendo, para efeito desta proposta, os riscos serão assim 

classificados em: 

 
• Mínimo: Quando ocorrerem pequenos ferimentos sem impedimento de 

locomoção; 

• Baixo: Quando ocorrerem ferimentos que necessitem de locomoção 

assistida do ferido e/ou aplicação de primeiros socorros; 

• Médio: Quando ocorrerem ferimentos que necessitem de locomoção 

assistida especializada do ferido e auxílio médico externo; 

• Alto: Quando ocorrerem ferimentos que possam levar a óbito. 

 

7.1.2 Público 

 

O tipo de público que visita uma caverna está diretamente relacionado aos 

riscos que a mesma apresenta. Por exemplo não se deve levar um público iniciante 

para fazer visitação em um abismo onde o conhecimento das técnicas verticais é 

imprescindível para a realização da visitação e para a manutenção da segurança de 

todos os envolvidos, assim como existem cavernas onde o percurso de visitação é 

mais seguro do que a trilha de acesso à mesma. 

Com base nestes critérios podemos definir o público nos seguintes públicos: 

 
• Básico: Público que não tenha participado anteriormente de visitação à 

cavernas, possui apenas noções teóricas do que é espeleologia. Não faz 
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uso de cordas ou equipamentos específicos e nem é necessário 

conhecimento de técnicas de escalada; 

• Iniciante: Público que já fez pelo menos uma visitação à cavernas, 

conhece a espeleologia em teoria e seus conceitos básicos técnicos. 

Pode fazer uso de cordas em pequenos lances verticais e pequenas 

escaladas de até 3 metros; 

• Praticante: Público que já visita cavernas pelo menos três vezes ao ano, 

conhece espeleologia na teoria e na prática, participa de grupos 

espeleológicos, de atividades correlatas ou de interesse na área. Faz uso 

de cordas, escadas de espeleologia, técnicas de escalada e 

equipamentos específicos; 

• Avançado: Participa ativamente de grupos de espeleologia ou de 

pesquisa na área, freqüenta cavernas pelo menos uma vez a cada três 

meses, possui total domínio das técnicas verticais utilizadas em cavernas 

e faz uso de equipamentos específicos para a atividade. 

 

7.1.3 Tempo de visitação 

 

O tempo de visitação é um fator importante para o cálculo da capacidade de 

carga de visitação e foi considerado para a determinação deste período o tempo 

despedido para uma visita na extensão completa da área considerada turística da 

caverna e tomando-se como base para esta medida um público de visitantes na 

classificação básica, considerando que este será o grupo que terá uma maior 

demanda neste tipo de requisito. 

O tempo de visitação também está diretamente relacionado à extensão da 

caverna e as suas características morfológicas, sendo que, para se determinar com 

exatidão o tempo a ser despendido, é necessário fazer a cronometragem de grupos 

iniciais, quando no início da aplicação da proposta, a fim de se obter um dado mais 

preciso. 

Para efeitos de realização deste trabalho, tomou-se como referência de tempo 

a visita realizada em 18 de Agosto de 2007 com 10 membros do Grupo de 
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Escoteiros de Valinhos auxiliados pelos membros do Grupo Bambuí, e que nunca 

haviam visitado uma caverna (Público Básico), levando-se três horas para percorrer 

os 2000 metros de desenvolvimento da Gruta dos Buenos I.  

 

7.2 Carga de visitação  

 

A proposta de determinação da carga de visitação turística de uma caverna 

se dá através da análise dos seguintes critérios: 

• fator humano, determinado através do uso da tabela de qualificação 

risco/público; 

• tempo de visitação em horas; 

• criticidade do ambiente, identificado através  do uso do Inventário de 

Recursos do Ambiente; 

• desenvolvimento da cavidade em Km. 

 

Com base nas fórmulas propostas a seguir, determinar-se-á a Capacidade de 

Carga de Visitação Turística da Cavidade pelo período de tempo necessário para se 

percorrer toda a extensão da área de visitação, ou seja, será determinada a 

quantidade de pessoas que poderão adentrar à cavidade para a visitação no tempo 

necessário para percorrer sua extensão. 

 

 

A tabela 1 a seguir é utilizada para determinar o índice de fator humano para 

a visitação da caverna. Cruzando-se a linha do público com a coluna do risco obtém-

se este índice que é utilizado no cálculo da capacidade de carga de visitação da 

caverna.  
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Tabela 1 – Qualificação do Risco / Público 
 

Fator Humano
Público Mínimo Baixo Médio Alto

Avançado 5 5 4 3
Praticante 5 4 3 2
Iniciante 5 3 2 1
Básico 4 3 2 1

Risco

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor 
Obs. A seguir as formulas para realização do cálculo. 
 

 
 

Fator Humano 
Qualificação do Risco / Público 

 

Cálculo do índice de carga 
Fator Humano x Tempo de visitação / Ambiente 

 

Cálculo da carga de visitação 
Desenvolvimento da cavidade X índice de carga X 100 

 

 

Exemplo de avaliação 

Vamos considerar uma caverna hipotética que necessite do mais alto grau de 

preservação, que seja visitada por um público de nível avançado, onde o risco seja 

mínimo aos visitantes e a caverna possua uma extensão de 1,5 km, sendo 

necessário 1 hora e meia para a visitação. 

Seguindo-se o método teremos o seguinte resultado, analisado na tabela 2 a 

seguir: 
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Tabela 2 – Aplicação da formula 

 

Fator Humano (Risco X Público) 5
Ambiente 100
Extensão (Km) 1,5
Tempo de visitação 1,5
Índice de Carga 0,08
Carga de visitação 11  
 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Isto quer dizer que, para se efetuar a visitação nesta caverna, a carga de 

visitação turística da caverna é de no máximo 11 pessoas por vez, ou seja só 

poderão entrar e percorrer a cavidade 11 pessoas a cada 1 hora e meia. 

 Tomando – se agora como exemplo as cavernas região de Bulhas D’Água e 

Vale dos Buenos obteremos os seguintes resultados na tabela 3 (Anexos B, C e D): 

 

Tabela 3 - Exemplo de aplicação da metodologia em cavernas da região de Bulhas  
D’Água e Vale dos Buenos nos trechos aonde podem ocorrer visitação 

 

Caverna Risco Público
Tempo 
(horas)

Ambiente
Desenvolvimento

 (Km)

Carga de 
visitação 
(pessoas)

Gruta Buenos I Minimo praticante 2 49 2 41
Gruta Ribeiraozinho III Médio praticante 2 41 0,6 9
Abismo dos Ossos Alto avançado 1,5 36 0,2 3
 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Para se ter uma idéia comparativa com as cavidades atualmente visitadas em 

outras regiões de mata Atlântica aplicou-se a metodologia nas seguintes cavidades, 

tabela 4 a seguir: 
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Tabela 4- Exemplo de aplicação da metodologia em cavernas de Mata Atlântica 

 

Caverna Risco Público
Tempo 
(horas)

Ambiente
Desenvolvimento

 (Km)

Carga de 
visitação 
(pessoas)

Gruta da Tapagem 
(Caverna do Diabo)
Parque Estadual de 
Jacupiranga

Minimo Básico 1,5 40 1,6 24

Caverna de Santana 
PETAR

Baixo Básico 1 38 1 8

Gruta dos Paiva
PEI

Mínimo Básico 1,5 54 1 11

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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8 CONCLUSÃO 

 

A metodologia aqui proposta visa agregar valor aos trabalhos futuros de 

preservação da área, estabelecer uma sistemática para a visitação e apresentar 

uma nova maneira de se determinar as capacidades que estes ambientes podem 

suportar, buscando uma mínima interferência nos mesmos. 

 Como as cavernas da região ainda não tiveram sua relevância determinada 

devido à necessidade de estudos mais detalhados, o modelo precisa ser aplicado de 

forma efetiva e monitorada após este trabalhos, para termos uma garantia de sua 

eficácia e aplicabilidade.  

 As regiões citadas no presente projeto são muito acidentadas, as trilhas 

frequentemente se fecham devido ao crescimento da mata, as novas regiões a 

serem exploradas com o passar do tempo tornam-se cada vez mais distantes, e com 

tudo isto os trabalhos de exploração se tornam mais demorados e cansativos.  

 Face a tudo isto, merece ser destaque a persistência, tenacidade e a 

dedicação a esta atividade, que os exploradores da região têm demonstrado; pois 

sem o trabalho voluntário e muitas vezes anônimo de muitos deles, provavelmente 

continuaríamos na obscuridade com relação a todo o patrimônio que esta região 

apresenta e ainda tem por nos mostrar. 

Apesar do grande número de cavernas já descobertas e informações 

publicadas, apenas uma pequena parte da região foi explorada e o potencial para a 

descoberta de novas cavidades ainda está longe de esgotado. O grande desafio 

para a conclusão do trabalho num futuro próximo será, sem dúvida, logístico face às 

dificuldades que o próprio ambiente da região apresenta. 

 A região em estudo provavelmente seja o último sistema cárstico não 

explorado do estado de São Paulo e o conhecimento desta área e de seu potencial 

espeleológico, científico e turístico é muito importante para a preservação e 

entendimento da ecologia local, possibilitando assim a preservação deste patrimônio 

ambiental para as futuras gerações. 
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Apêndice A - Fotos da região 
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Fotografia 1 – Base dos Guarda-Parque em Bulhas D’Água. 
Fonte: do autor  

 

 

Fotografia 2 – Gruta Buenos I. 
Fonte: do autor  
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Fotografia 3 – Abismo dos Ossos 
Fonte: do autor  
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Fotografia 4 – Gruta Ribeirãozinho III.  
Fonte: do autor  

 

 

 



 

 

46 

Apêndice B - Programa em CD do Inventário de Recursos do Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

Anexo A - Mapa da Região de Bulhas D’Água e Vale dos Buenos 
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Mapa da Região de Bulhas D’Água e Vale dos Buenos 

 

 

 

 

Mapa 1 – Mapa da Região de Bulhas D’Água e Vale dos Buenos 
Fonte: Elaborado pelo Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleologicas (2008a) 
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Anexo B - Mapa da Gruta Buenos I 
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Mapa da Gruta Buenos I 

 

 

Mapa 2 – Mapa da Gruta Buenos I 
Fonte: Elaborado pelo Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleologicas (2008) 
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Anexo C - Mapa do Abismo dos Ossos 
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Mapa do Abismo dos Ossos 

 

 

 

Mapa 3– Mapa do Abismo dos Ossos 
Fonte: Elaborado pelo Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleologicas (2008) 
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Anexo D - Mapa da Gruta Ribeirãozinho III 
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Mapa da Gruta Ribeirãozinho III 

 

 

 

Mapa 2 – Mapa da Gruta Ribeirãozinho III 
Fonte: Elaborado pelo Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleologicas (2008) 

 

 

 

 

 


