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Resumo 

O trabalho apresenta um levantamento espeleológico da cavidade 

subterrânea Fenda da Freira, localizada no Município de Ponta Grossa - PR. 

Formada sobre os arenitos da Formação Furnas a fenda possui orientação 

principal N30°E, sua gênese está relacionada a uma estrutura de falha de 

direção NE-SW. O local possui notável beleza cênica e riqueza natural.  

  
Palavras chaves: Fenda da Freira; cavidade subterrânea; Formação 

Furnas. 

 

Introdução 

Situada a pouco mais de 500 metros da furna do Buraco do Padre, no 

Município de Ponta Grossa – PR, a Fenda da Freira impressiona com sua 

beleza cênica e possibilita a realização de diversos estudos, principalmente 

geológico, devido ao fato de permitir fácil observação no interior do corpo 

rochoso. 

A área da Fenda da Freira possui um importante sistema de fraturas 

de direção NW-SE, paralelas ao eixo do Arco de Ponta Grossa e uma 

extensa e importante falha de direção NE-SW, paralela a estruturas do 

embasamento proterozóico (Melo et. al., 2005). 

A cavidade está sobre os arenitos da Formação Furnas, rocha que 

vem sendo palco de intensos trabalhos e que apresenta várias cavernas e 

grutas, de pouca extensão mas de grande singularidade e com importante 

potencial científico. Por se tratarem de locais frágeis, algumas destas 

cavidades, como a Fenda da Freira, recebem visitantes que depredam o 
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local, pondo em risco todo o conjunto natural da área, envolvendo o meio 

abiótico e biótico. 

Ocorrem muitas discussões em questão de quando considerar um 

sítio como caverna, alguns utilizam a extensão e outros a iluminação da 

cavidade. Este trabalho vai abordar este tema, pois é comum a 

denominação “fenda“ para as cavernas e grutas existentes na Formação 

Furnas. 

Estruturas geológicas e tectônicas são responsáveis pela formação 

das cavidades subterrâneas em arenitos da Formação Furnas, com auxílio 

da água as fendas são alargadas pela erosão mecânica e química. A 

existência de espeleotemas compostos por sílica e caulinita, comprovam a 

ação química das águas na rocha. 

O presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento 

espeleológico da Fenda da Freira apresentando dados topográficos, 

geológicos/geomorfológicos, biológicos, hidrológicos e micro-climáticos.  

  

Materiais e métodos 

 Foram executados vários trabalhos de campo para realizar a pesquisa 

proposta, sendo que o primeiro passo foi o levantamento espeleológico 

obtendo dados gerais sobre a cavidade. Nesta etapa o trabalho teve auxílio 

dos membros do GUPE – Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas, 

ajudando no mapeamento da cavidade e levantamento dos dados 

espeleológicos.  

 O levantamento topográfico baseou-se nas técnicas de topografia de 

cavidades subterrâneas apresentadas no manual de espeleologia de 

Dematteis (1975). Para a topografia foi utilizada bússola geológica Brunton, 

trena métrica de 20 metros e corda sisal de aproximadamente 40 metros. 

Foram utilizadas visadas topográficas estilo poligonal fechada e poligonal 

aberta. A digitalização de todos os dados topográficos foram realizadas 

através do software livre OCAD PRO 8. 

 O mapa topográfico possui grau de detalhamento avançado, baseado 

na graduação de detalhamento da BCRA (British Cave Research 
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Association), apresentando graduação BCRA 4C (Magalhães e Linhares, 

1997). O levantamento bibliográfico foi realizado durante todo tempo, 

buscando assuntos relacionados ao tema abortado no trabalho. 

Observações sobre a bioespeleologia, micro-clima e demais características 

da Fenda da Freira foram realizadas durante os trabalhos de campo. 

 

Resultados e discussões 

Geologia e Geomorfologia 

A Fenda da Freira é uma feição do relevo situada sobre a Formação 

Furnas (Siluriano/Devoniano), unidade representada por arenitos quartzosos 

de variada granulometria, dispostos em sets tabulares com presença de 

niveis finos e estratificações plano paralela e cruzada, podendo ser 

subdividida em Unidade inferior, média e superior, conforme apresenta 

Assine (1996).   

A gênese do local está relacionada com uma grande fenda, de 

direção N30°E, estrutura transversal ao Arco de Ponta Grossa, relacionada à 

uma grande falha, reflexo da reativação de estruturas presentes nas rochas 

do embasamento. Trata-se de uma fenda cortada por fraturas transversais 

que em certos trechos tem seu teto fechado impedindo a passagem de luz.  

A fenda possui uma inclinação de pouco mais de 20 graus a partir de 

aproximadamente 70 metros de sua entrada. Tal fato gerou vários 

desmoronamentos de blocos rochosos, formando uma típica caverna em 

arenito. Apesar de receber alguns visitantes, a presença de vários blocos, 

passagens apertadas e trechos da fenda que afunilam fazem com que a 

prospecção da cavidade tenha um grau de dificuldade relevante, não sendo 

indicada a visitação nos trechos finais da fenda. Há muitas discussões em 

considerar fendas como cavidades subterrâneas, mas por possuir trechos de 

seu desenvolvimento apresentando teto fechado e com ausencia de luz, este 

estudo apresenta a Fenda da Freira como típica cavidade estrutural em 

arenito, formada a partir de um fendamento na rocha e posteriores 

processos de erosão, envolvendo alargamento da estrutura pela ação da 
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água e desabamento de blocos, entulhando o teto e formando passagens e 

galerias. 

A cavidade apresenta quatro compartimentos distintos, sendo o 

primeiro compartimento: composto por teto aberto, com a incidência de 

bastante luz, o chão é composto por sedimento arenoso e bancos espessos 

de solo rico em matéria orgânica. As paredes bem adornadas e polidas, 

refletem a ação da água que escorre pelas paredes desagregando os 

arenitos e formando formas excêntricas e de notável beleza. 

O segundo compartimento apresenta o teto predominantemente 

fechado, com incidência de pouca luz e chão composto por blocos de rocha 

abatidos. O terceiro compartimento é caracterizado por teto variável, aberto 

em certos pontos e fechado em outros, com rocha insita presente no chão 

da galeria. No último compartimento, o teto apresenta-se aberto, com 

incidência de luz, sendo que este trecho, trata-se de um nível superior da 

cavidade, apresentando rocha insita no chão. Possuindo direção paralela ao 

arco de Ponta Grossa (NW-SE), este compartimento ainda não foi mapeado, 

por motivo das dificuldades de acesso. A extensão total estimada da Fenda 

da Freira é de 300 metros de desenvolvimento linear. 

 

Espeleotemas 

Diversos espeleotemas foram encontrados por toda a cavidade, como 

os corais de sílica e as cascatas de rocha (escorrimentos minerais nas 

paredes), destacando o escorrimento de argila derivado de um nível mais 

fino da Formação Furnas. Estes níveis sílticos argilosos apresentam erosão 

diferencial, o que possibilita a existência de formas bizarras em certos 

pontos da cavidade (figura 1). Sua formação está relacionada com as águas 

que escorrem pelas paredes e se infiltram por meio de fissuras no corpo 

rochoso. Ao atingirem níveis de silte e argila este material é retirado pela 

água e transportado, escorrendo pelas paredes da cavidade, formando as 

típicas cascatas de rocha.  

A aproximadamente 40 metros da entrada da fenda, foi encontrado 

um aglomerado de espeleotemas tipo corais de sílica, com cerca de treze 
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centímetros. Estas feições são comumente encontrados em cavidades da 

Formação Furnas, mas destaca-se as presentes na Fenda da Freira, pois 

foram os maiores espeleotemas descobertos até o momento (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Escorrimento mineral proveniente de nível síltico argiloso presente na 
Formação Furnas, podem atingir dezenas de centímetros;  

Figura 2: Espeleotemas tipo corais de sílica próximo à entrada da Fenda da Freira, 
atingindo cerca de 13 cm de comprimento, são os maiores ja encontrados. 

 

 Segundo Pontes e Melo (2009), estes ornamentos constituídos 

principalmente de sílica e caulinita mostram que a dissolução e 

reprecipitação dos minerais do arenito são significativas. A expressiva 

presença de infiltração da água por meio de micro fissuras e condições 

essenciais de temperatura e correntes de ar no ambiente cavernícola são 

fatores que favorecem na formação de espeleotemas. 

 

Climatologia e Hidrologia 

A presença de canais temporários, formados pela infiltração de águas 

pluviais e fluviais (proveniente de pequenas minas de água), que literalmente 

vertem das paredes, não possuem diretamente influências de elevadas 

precipitações, pois em recentes visitas à fenda, após alto indice 

pluviométrico na região, a presença dos canais eram ausentes.  

A ação erosiva das águas que escorrem pelas paredes geram formas 

e feições diferenciadas e bizarras, proporcionando forte alargamento e 

arredondamento da fenda. Esta erosão do arenito através da ação da água, 

conforme atesta Jennings (1983) (in. Melo e Giannini, 2007), ocorre através 

1 2 
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do processo de remoção do cimento caulinítico (dissolução da caulinita), 

desencadeando a arenização do arenito e transporte do sedimento, o qual 

acumula-se em certos trechos da cavidade. A erosão da água no arenito 

também envolve a dissolução do quartzo, sendo que este processo tem 

papel fundamental para a surgência das várias formas presentes na 

cavidade. 

O fato da luz solar não iluminar totalmente o interior da fenda, em 

nenhum período do ano, juntamente com a presença de água empoçada e 

corrente em certos trechos, fazem aumentar o frio no interior da cavidade, 

podendo notar a brusca variação da temperatura em relação à superfície, 

durante todo as estações do ano.  

 

Biologia 

Alguns animais como andorinhões e curucacas foram encontradas 

nas proximidades do sítio. No interior da Fenda da Freira notou-se a 

presença do grilo cavernícola (grilo sem asa – típico das cavernas da região) 

o qual apresenta notável pré-adaptação ao ambiente cavernícola, devido a 

diminuição do globo ocular, alongamento de antenas e leve 

despigmentação. 

Opiliões, pequenos anfíbios e um peculiar inseto semelhante ao 

Barbeiro de coloração alaranjada (pertencente ao gênero Zelurus) são 

comumente encontrados no interior da cavidade. Nas paredes da Fenda da 

Freira desenvolvem plantas rupestres (líquens e musgos), formando 

excepcional “tapete” natural. Quando a luz solar ilumina tais plantas, 

possibilita bela imagem, contrastando com a ausência de luz no interior da 

cavidade. 
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Conclusões 

A gênese do local está relacionada com uma importante e extensa 

falha de direção NE-SW relacionada com as estruturas do embasamento do 

proterozóico. A estrutura principal da fenda possui direção N30°E. Estruturas 

transversais ao eixo principal da cavidade apresentam direção paralela ao 

eixo do Arco de Ponta Grossa e influenciam diretamente na forma do relevo 

ao entorno da área de estudo, principalmente no sistema subterrâneo da 

Furna do Buraco do Padre.  

A Fenda da Freira é um complexo de informações geográficas que 

proporciona grande beleza cênica e ao mesmo tempo refresca os seus 

visitantes com a corrente de ar frio presente no interior da cavidade. Possui 

diversos insetos e plantas rupestres que afloram nas paredes rochosas. 

Apresentando notável beleza paisagística a fenda encontra-se relativamente 

preservada, por estar mais afastada da área onde os visitantes do Buraco do 

Padre circulam. 

A feição de destaque da área de estudo são os espeleotemas, 

destacando a presença do maior aglomerado de corais de sílica encontrado 

nas cavidades desenvolvidas nos arenitos da Formação Furnas, registrado 

até o presente trabalho. Esta rica presença de espeleotemas exige cuidados 

com a divulgação do local para fins turísticos, sendo que medidas de 

proteção devem ser tomadas para que estes exemplares sejam preservados 

e não ocorram perdas significativas, no que refere-se ao Patrimônio de 

feições cársticas ali existentes. 
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