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APRESENTAÇÃO 

O documento “Compêndio de Artigos Científicos de Espeleologia - Vale – Volume 1” 
apresenta a consolidação de todos os artigos e trabalhos elaborados pelos 
funcionários da área de espeleologia da Vale e publicados em congressos e periódicos 
da área de geociências.  

A área de Espeleologia e Tecnologia, do Departamento de Planejamento e 
Desenvolvimento de Ferrosos (DIPF), foi estruturada em dezembro de 2009 para atuar 
como um núcleo especializado de geociências com os objetivos de atender as 
demandas de licenciamento ambiental pertinentes a espeleologia e minimizar as 
perdas de recursos e reservas minerais bloqueadas pela influência das cavidades 
naturais subterrâneas. Também passou a fazer parte do escopo, os trabalhos 
pertinentes à elaboração de estudos espeleológicos voltados à definição das áreas de 
influência das cavidades e das medidas de compensação espeleológica para os 
projetos em licenciamento.  

Atuando nestas vertentes, a área de espeleologia mostrou-se também influente na 
difusão e divulgação científica de questões até então pouco discutidas e relatadas no 
meio acadêmico, abordando temas correlatos à gênese, dinâmica evolutiva das 
cavidades e suas interações com o ecossistema e as atividades de mineração. 

Desde então, significativa contribuição à comunidade acadêmica tem sido realizada 
por meio de publicações científicas, abrangendo temas pertinentes a geologia, 
mineração, biologia, sismografia, hidrogeologia, geotecnia e tecnologia aplicada a 
espeleologia. 
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ASPECTOS GEOLÓGICOS RELACIONADOS ÀS CAVERNAS NO 

QUADRILÁTERO FERRÍFERO - MG 

GEOLOGICAL ASPECTS RELATED TO THE CAVES ON QUADRILÁTERO FERRÍFERO - MG 

Osvaldo A. Belo de Oliveira 

Vale - Gerência de Espeleologia e Tecnologia. 

Contatos:  osvaldo.belo@vale.com.     

Resumo 

O estudo de cavernas no Quadrilátero Ferrífero – MG permitiu a observação de feições geológicas 

relacionadas às coberturas de canga que não condizem somente com sua origem eluvionar e coluvionar 

atualmente estabelecida. Estas coberturas – que hospedam a maioria das cavernas em rochas ferríferas – 

constituem um pacote de sedimentos fluviais e lacustres depositados em bacias controladas tectonicamente a 

partir do Neocretáceo.  

Palavras-Chave: Canga, depósitos lateríticos, paleoclima, tectônica, espeleologia. 

Abstract 

The study of caves in the Quadrilátero Ferrífero - MG allowed the observation of geological features related 

to the coverage of canga that conflict with the eluvial and colluvial origin currently set. These covers - which 

host the majority of caves in ferriferous rocks - are a package of river and lake sediments deposited in 

tectonically controlled basins from the Early Cretaceous. 

Key-words: Canga, lateritic deposits, paleoclimate, tectonics, caving. 

1. INTRODUÇÃO

O Quadrilátero Ferrífero (QF) - situado na 

porção centro-norte de Minas Gerais - é uma das 

principais províncias metalogenéticas do Brasil. Os 

levantamentos espeleológicos realizados em 

atendimento à nova legislação ambiental 

possibilitaram a identificação de feições geológicas 

no campo que serviram de premissa para este 

trabalho.  

2. METODOLOGIA

As hipóteses apresentadas foram feitas a 

partir da interpretação de imagens de ortofotos de 

alta resolução utilizando-se dados espeleológicos, 

geológicos, aerogeofísicos e de sondagem da 

unidade geomorfológica Serra do Gandarela (Belo 

de Oliveira et al., 2011). O objetivo deste trabalho é 

ampliar o conhecimento geológico das cavernas 

naturais subterrâneas relacionadas às rochas 

ferríferas para estudos comparativos de relevância e 

de compensação. 

3. CONTEXTO

O Quadrilátero Ferrífero (QF) representa, 

geologicamente, uma das áreas mais importantes do 

Brasil. Destaca-se por suas reservas de ouro e ferro, 

responsáveis pelo desenvolvimento da região mais 

rica do estado de Minas Gerais, a partir do século 

XVII, com o ciclo do ouro e a partir de 1917 com o 

ciclo do ferro, hoje importante pilar da economia 

mineral do país. 

Apesar de abrigar a Gruta do Centenário, uma 

das maiores cavernas em quartzito do mundo, com 

projeção horizontal de 3.790 m, a maior parte das 

cavernas do QF está contida em rochas ferríferas, 

cuja projeção horizontal média de 24 m contrasta 

com as cavernas em rochas carbonáticas existentes 

no Brasil, ainda pouco conhecidas na região, onde 

destaca-se  a Gruta Igrejinha, em rocha dolomítica, 

com projeção horizontal de 938 m (figura 1). 

O grande número de cavernas descobertas em 

rochas ferríferas no QF está associado ao novo 

regramento jurídico para a espeleologia no Brasil, 

que direcionou grandes esforços da indústria 

mineral para a prospecção espeleológica e estudos 

de relevância, visando atender a legislação em vigor 

e diminuir os riscos e impactos econômicos das suas 

atividades.  
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Figura 1 – Localização do Sinclinal do Gandarela (SG) e das cavernas no Quadrilátero Ferrífero MG 

(simplificado de Door, 1969) 

4. DISCUSSÃO

A canga no QF forma uma extensa cobertura 

de rochas em cotas altas a intermediárias, 

representando relictos de coberturas que se 

estendiam por áreas bem maiores. Nela está contida 

a maioria das cavernas identificadas em rochas 

ferríferas. No Sinclinal do Gandarela (SG), 82% das 

cavernas estão na canga e 18% em itabirito. Destas, 

76% estão situadas num raio de 50 m fora da canga, 

o que evidencia sua intrínseca relação com a

espeleogênese. 

O estudo de cavernas em rochas lateríticas no 

QF foi feito pioneiramente por Simmons (1963) - 

que já correlacionava a ocorrência de cavidades à 

existência de canga - e posteriormente por diversos 

pesquisadores, destacando-se os trabalhos de 

Pinheiro & Maurity (1988), Maurity & Kotschoubey 

(1995), Auler & Piló (2005), Pilo & Auler (2005) e 

Pilo & Auler (2009).  

4.1 As rochas ferríferas hospedeiras das cavernas 

no QF 

A atual definição de canga foi dada por Dorr 

(1969), que a classificou em quatro tipos: detrítica, 

estruturada, rica e química. A primeira corresponde 

a uma rocha rica em ferro de origem detrítica 

formada pela litificação de seus fragmentos - 

geralmente de itabiritos, minério com alto teor de 

hematita e, ocasionalmente, de filito e quartzo – 

derivados de rochas imediatamente adjacentes ou 

subjacentes, cobrindo principalmente itabiritos. 

A canga estruturada é quantitativamente 

menos importante e, estritamente, não corresponde à 

canga, mas ao itabirito intemperizado. Por sua 

feição fisiográfica e aspecto físico muito 

semelhantes , foi classificada como canga. Já o 

termo canga química foi aplicado para a canga com 

poucos fragmentos detríticos e muita limonita. 

Geralmente, é muito aluminosa e mais frequente em 

encostas suaves. A canga rica, por sua vez, 

corresponde à rocha com fragmentos 

predominantemente de hematititos e seu conteúdo 

de ferro é comumente acima de 64%. Segundo Dorr 

(1964), a canga detrítica e estruturada normalmente 

SG 
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gradam em profundidade para itabiritos 

enriquecidos. 

Durante os estudos geoespeleológicos no SG, 

identificou-se, na cobertura de canga, duas unidades 

geológicas sedimentares; uma correspondente à 

canga detrítica e outra, mais nova, equivalente à 

canga química constituída por sedimentos 

terrígenos. 

4.1.1 Sedimento terrígeno 

Sedimento terrígeno corresponde a lateritos 

(Costa, 1991), que constituem um pacote de rochas 

sedimentares com espessura mínima de 60 m, 

constituído por argilitos, siltitos, arenitos e 

microconglomerados depositados 

predominantemente sobre a canga. Estruturas 

sedimentares de acamamento são pouco freqüentes e 

quando observadas possuem baixo ângulo, 

provavelmente refletindo o paleorelevo da bacia 

deposicional. Por ser mais propenso à erosão, sua 

distribuição em superfície é menos expressiva, 

apesar de alcançarem extensões contínuas superiores 

a 4 km. Sua cartografia, feita através de informações 

de sondagem e de aerogeofísica, indica uma 

geometria meandrante sugestiva de sedimentos 

fluviais, cuja extensão pretérita, condicionada pela 

cobertura de canga, seria muito maior. Os depósitos 

de bauxita descritos na SG (Varajão, 1988) estão 

associados a essas rochas.  

Na extremidade de uma camada cartografada 

com mais de 6 km de extensão, estes sedimentos 

compreendem os sedimentos da Bacia do Gandarela 

(Gorceix, 1884), com espessura mínima de 125 m - 

um pacote de argilitos e arenitos, com uma camada 

de linhito intercalada, recoberto por canga. 

O estudo bioestratigráfico, paleoecológico e 

sedimentológico destes sedimentos (Maizatto. 2001) 

indicou um ambiente deposicional lacustre, com três 

unidades cronoestratigráficas empilhadas do Eoceno 

superior ao Mioceno inferior. A gênese do linhito 

está vinculada às condições de clima tropical quente 

e úmido durante o Neoeoceno e subtropical frio e 

seco no Oligoceno. Esse padrão climático foi 

também estabelecido para outras bacias tafrogênicas 

terciárias do SE do Brasil e para outros continentes 

(Garcia et al., 2007). 

4.1.2 Canga 

O estudo de cavernas no SG permitiu a 

observação de feições texturais na canga que não 

condizem somente com a origem eluvionar-

coluvionar estabelecida por Dorr (1969). A 

estratificação dos fragmentos constituintes da rocha 

e o baixo grau de seleção, com fragmentos de 60 

cm, indicam uma sedimentação em ambiente aquoso 

com alta energia de transporte. Essa rocha, com 

clastos sub-angulosos de itabiritos que chegam a 

suportar mais de 90% de sua matriz, corresponde a 

uma brecha. Sua matriz é limonítica, produto da 

ação da água meteorítica sobre seus clastos - 

sedimentos terrígenos superiores –percolando, 

dissolvendo e precipitando ferro em condições 

ambientes (Simmons, 1960; Dorr, 1964). A canga 

forma uma carapaça inerte ao intemperismo químico 

e resistente ao intemperismo mecânico (Dorr, 1969). 

Na área estudada, tem uma espessura mínima 

de 19 m. Sua largura em superfície não corresponde 

à sedimentação original, pois boa parte da mesma 

está localizada em encostas, como depósitos 

coluvionares, produtos de sua erosão e 

retrabalhamento. Nesta situação os clastos são mais 

arredondados e contêm fragmentos da própria canga 

desagregada intempericamente; posteriormente são 

cimentados por limonita num processo regenerativo 

contíguo ao longo do tempo geológico. O produto 

do retrabalhamento nas porções cimeiras –depósitos 

eluvionares – constitui camadas sobre a canga 

primária (brecha) que chegam a se destacar na 

paisagem (figura 2). 

Figura 2 – Camada de canga eluvionar sobre canga primária 

(brecha sedimentar) 

Cangas mais jovens, semelhantes às da Bacia 

do Gandarela, foram também descritas na Bacia de 

Fonseca (Maxwell, 1972) - localizada no extremo 

leste do QF. Posteriormente, foram redefinidas 

como conglomerados ferríferos - originados em 

leques aluviais (Sant’Anna & Schorscher, 1994) - 

também situados no topo desta sequência 

sedimentar onde  é conhecida uma jazida de bauxita 

(Varajão, 1988).  
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A datação do perfil de intemperismo de 

depósitos de minério de ferro laterítico do QF 

(Spier, 2005) - com idades entre 70 e 12 Ma –  

permite a dedução da idade relativa da canga entre o 

Neocretáceo e o Paleoceno, períodos cujas 

condições úmidas e quentes – com registros em 

Carajás, África e Austrália - foram responsáveis 

pela gênese dos depósitos lateríticos de ferro, 

manganês, níquel, alumínio e caulim (Silva & 

Oliveira, 1995; Ferrari, 1996; Spier, 2005; Shuster 

et al., 2005; Costa et al., 2009). 

4.2 A relação das coberturas cenozóicas com a 

tectônica 

O paleoclima do Cenozóico está intimamente 

relacionado aos processos tectônicos que 

culminaram com a ruptura do Gondwana Ocidental 

e a abertura do Oceano Atlântico Sul no Cretáceo 

Inferior. A evolução do relevo no sudeste do Brasil, 

a partir do Cenozóico, ocorreu pela reativação de 

antigas zonas de cisalhamento - com intensa 

atividade de falhas normais, predominantemente 

com direção NE-SW - gerando as bacias 

tafrogênicas terciárias associadas e originando as 

serras do Mar e da Mantiqueira (Almeida 1976; 

Riccomini, 1989; Hasui, 1998). 

A discordância da canga sobre itabiritos sub-

verticalizados na SG, observadas em estruturas do 

tipo graben, é interpretada como registro 

sindeposicional de colapso extensional em bacias 

intermontanas, ainda no Cretáceo. A instabilidade 

da bacia é evidenciada pela presença de diques 

clásticos em itabiritos - fendas preenchidas por 

brechas sedimentares - observados em algumas 

cavernas e em superfície. A existência desses diques 

dentro da canga indica que as falhas normais, 

relacionadas à tectônica extensional, foram ativas 

durante o Cenozóico, a exemplo da Bacia de 

Fonseca (Sant’Anna et al.,1997)  

A reativação de estruturas antigas é deduzida 

do alinhamento e paralelismo das falhas normais da 

Bacia do Gandarela (Maizatto, 2001), de dolomitos 

vizinhos e de estruturas sub-verticais a verticais com 

direção NW-SE identificadas em itabiritos 

laterizados, nas porções cimeiras da SG. As 

estruturas identificadas nos itabiritos estão 

relacionadas ao evento compressional 

eoproterozóico  

A reativação das estruturas eoproterozóicas já 

teria ocorrido no Mesoproterozóico. Diques máficos 

com direção NW-SE, cortando ortogonalmente os 

itabiritos, apresentam uma incipiente foliação que 

marca o metamorfismo neoproterozóico. Estes 

diques, assim como os da Serra do Caraça, estão 

associados ao evento extensional relacionado à 

abertura do Espinhaço (Alkimim & Marshak, 1998). 

A recorrência da tectônica extensiva ao longo do 

tempo geológico é confirmada também pela 

deformação de caráter extensional dos sedimentos 

da Bacia do Fonseca (Sant'Anna et al. 1997). O 

notável paralelismo da Gruta do Centenário (Dutra 

et al., 2002), com diques e lineamentos estruturais 

com direção NW-SE sugere que a reativação das 

estruturas proterozóicas tiveram um papel 

importante na sua espeleogênese. 

4.3 A relação da tectônica com as cavidades nas 

rochas lateríticas 

A canga, ao contrário das rochas carbonáticas 

das principais províncias espeleológicas do Brasil, 

não possui os principais atributos que condicionam 

a espeleogênese, como a presença de rocha solúvel e 

elevado grau de diaclasamento. (Karmann et al, 

1979). Por possuir baixa permeabilidade e ser muito 

pouco fraturada, comparada às rochas proterozóicas 

das principais províncias espeleológicas - afetadas 

por diversos eventos tectônicos compressionais e 

distensionais – apresenta pequeno desenvolvimento 

e isoladas feições raras ou de interesse científico. 

As cavernas estão sempre situadas muito 

próximas à superfície, o que justifica a freqüência de 

clarabóias. Suas dimensões são reduzidas, com 

projeção horizontal média de 26 m e desnível médio 

de 2 m, normalmente com tetos muito baixos. Os 

espeleotemas mais freqüentes são coralóides 

milimétricos e crostas ferruginosas. Pingentes 

ocorrem menos frequentemente e com tamanho 

centimétrico, chegando a alcançar 45 cm.  

A maior caverna no grupo de rochas 

lateríticas na SG tem 345 m de projeção horizontal, 

hospedada no pacote de sedimentos terrígenos. 

Pelos parâmetros espeleométricos, foi classificada 

como de relevância máxima, sendo também a maior 

cavidade em rochas ferríferas no QF. Sua 

morfologia diferencia-se das demais por seus 

condutos terem um padrão curvilíneo com seções 

abobadas  com  altura  média de 1,5 m., semelhante 

à maior cavidade em rochas lateríticas da unidade 

geomorfológica Serra Sul (Valentim et al, 2011), 

com 1.546 m de projeção horizontal, destacando-se 

da média de  28 m desta unidade. 

A grande quantidade de cavernas existentes 

em rochas ferríferas no QF é conseqüência do 

detalhamento durante a prospecção espeleológica, 
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em atendimento à legislação. O mesmo grau de 

detalhamento aplicado em outras rochas resistentes 

à erosão, e com expectativa de potencial 

espeleológico baixo, também revelariam uma 

grande quantidade de cavidades subterrâneas 

naturais, a exemplo de uma área de 80 ha 

prospectada ao sul da SG, onde foram encontradas 

52 cavidades com desenvolvimento linear médio de 

29 m. 

5. CONCLUSÕES

As coberturas cenozóicas que hospedam a 

maioria das cavernas em rochas ferríferas no QF são 

constituídas por sedimentos fluviais e lacustres. A 

distribuição espacial das cangas permite vislumbrar 

não só o traçado do relevo no início do Terciário 

assim como as estruturas distensivas que 

condicionaram sua sedimentação – reativação de 

estruturas arqueanas e paleoproterozóicas que 

configuram o atual arcabouço do QF. 

A reativação das estruturas arqueanas e 

proterozóicas foi a força motriz da tectônica 

extensional que a partir do Cretáceo promoveu a 

geração das bacias terciárias, especulando-se sobre a 

sua importância na espeleogênese das Gruta do 

Centenário (Dutra et al, 2002) e Igrejinha (Silva & 

Souza, 1997), cuja direção do conduto principal é 

paralela à falha transcorrente do Engenho - com 

mais de 70 km de extensão - situada no extremo sul 

do QF.  e   mesmo na Província Espeleológica do 

Bambui (Karmann & Sanches, 1979). 
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ESTUDO ESPELEOLÓGICO COMPARATIVO EM CAVIDADES 

NATURAIS SUBTERRÂNEAS, IMPACTADAS E ANTRÓPICAS EM 

FORMAÇÕES FERRÍFERAS  

SPELEOLOGY COMPARATIVE STUDY IN  NATURAL UNDERGROUND CAVITIES, IMPACTED AND 

MAN-MADE  IN IRON FORMATIONS 

Pierre Munaro 

VALE.S.A. 

Contatos:  pierre.munaro@vale.com. 

Resumo 

Está em desenvolvimento um projeto espeleológico piloto na Serra de Antônio Pereira, Município de 

Mariana/MG, em uma área de ocorrência de formação ferrífera e litotipos associados. A peculiaridade reside 

no fato de que cavidades naturais, cavidades naturais afetadas pela atividade humana e cavidades artificiais 

ocorrem juntas neste sítio, como resultado da exploração aurífera levada a termo desde a época dos 

Bandeirantes até o século passado. O projeto envolve um conjunto de estudos geo e bioespeleológicos com o 

objetivo de avaliar e comparar a evolução da dinâmica cavernícola em relação a condicionantes variadas de 

intervenção antrópica.  

Palavras-Chave: formação ferrífera, canga, itabirito, cavidades naturais, cavidades antrópicas. 

Abstract 

A pilot speleological project is being developed at Serra de Antonio Pereira  Mariana Town Minas Gerais in 

an area of occurrence of banded iron formation and associated rocks. The peculiarity lies in the fact that 

natural cavities affected by human activity and artificial cavities occur together at this site as a result of gold 

mining exploration taken place since the Pioneers up to the last century. The project involves a number of 

geo and bioespeleology studies in order to evaluate and compare the dynamic evolution of the cave in 

relation to various conditions of human intervention. 

Key-words: iron formation, yoke, itabirite, natural cavities, cavitiesanthropogenic. 

1. INTRODUÇÃO

Em função da publicação do Decreto Federal 

6640/2008 e da Instrução Normativa 2/2009 do 

Ministério do Meio Ambiente – MMA, que trata da 

preservação do Patrimônio Espeleológico brasileiro, 

está em curso um importante esforço para o 

levantamento e estudo de cavidades naturais 

subterrâneas em formações ferríferas e litotipos 

associados na região do Quadrilátero Ferrífero em 

Minas Gerais.  

Embora não tenha sido um ambiente de 

especial interesse para os espeleólogos até 

recentemente, com poucos trabalhos na literatura 

especializada sobre o tema, as cavidades neste 

contexto geológico hoje chamam a atenção pela 

associação com minério de ferro, matéria-prima 

fortemente demandada e valorizada nos últimos 

anos e que tem o Brasil como um dos principais 

produtores mundiais. 

Com a necessidade de se conhecer os tópicos 

relevantes da gênese e preservação da dinâmica das 

cavidades naturais relacionadas a este contexto 

geológico peculiar, hoje diversos estudos 

espeleológicos estão em desenvolvimento para se 

entender os processos envolvidos em tal dinâmica.   

Este trabalho descreve uma das vertentes 

deste estudo cavernícola: encontra-se em andamento 

um projeto espeleológico piloto na Serra de Antônio 

Pereira em Mariana/MG, na localidade conhecida 

como Gogo, onde cavidades naturais, impactadas e 

artificiais (poços e galerias de pesquisa) ocorrem em 

formação ferrífera (itabirito) capeada por canga. O 

objetivo deste projeto é comparar a dinâmica e 

evolução de cavidades com diferentes graus de 

impacto relacionados à atividade humana.  

A área foi selecionada pelo insólito 

agrupamento de cavidades naturais, cavidades 

naturais impactadas pela ação antrópica e cavidades 

artificiais em um mesmo sítio geográfico e no 

mesmo contexto geológico. As atividades de campo 

tiveram início em jan/2011, com previsão de um ano 

para conclusão do estudo. 
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A região foi o berço da exploração aurífera 

em Minas Gerais, onde ocorreram as primeiras 

incursões de Bandeirantes a partir do século XVII. 

Nos séculos seguintes, sucessivos ciclos de 

exploração aurífera tiveram lugar, primeiramente 

nos vales, onde o ouro aluvionar podia ser 

recuperado com relativa facilidade por processos 

rudimentares de mineração. À medida que o ouro foi 

se esgotando nas drenagens, a atividade garimpeira 

se expandiu para as fraldas das montanhas, para 

retirar o ouro colúvio/eluvionar, e posteriormente 

para a prospecção do ouro primário.  

Registros arqueológicos deste período 

histórico são comuns em Minas Gerais, na forma de 

vestígios de edificações, estruturas de antigos 

condutos de água, ‘mundéos’ e objetos talhados em 

pedra. As cavidades naturais também serviram como 

acessos para a exploração aurífera, evidenciados 

pela ocorrência de empilhamentos de pedras, 

resquícios de objetos e escavações no interior de 

várias delas. Tais registros deram subsídios à 

criação da Área de Tombamento Paisagístico e 

Arqueológico de Mariana/MG, um Decreto 

Municipal de Tombamento, nos morros contíguos 

de Santana e Santo Antônio. 

No século XIX tem início a lavra subterrânea 

na Mina de Passagem, localizada no sopé do Morro 

Santo Antônio. A partir de então e até o século XX, 

empresas com recursos tecnológicos escavaram 

poços e galerias de pesquisa na região dirigidas para 

o estudo e a exploração de ouro primário e,

posteriormente, minério de ferro. No presente, as 

atividades de mineração estão paralisadas. 

2. LOCALIZAÇÃO E ACESSO À ÁREA DE

PESQUISA

A área de estudo localiza-se na Serra de 

Antônio Pereira, na divisa com os municípios de 

Mariana e Ouro Preto (MG), nas cercanias da sede 

do município de Mariana. Abrange 118 hectares e é 

contígua a norte ao Sítio de Tombamento 

Paisagístico e Arqueológico dos Morros de Santana 

e Santo Antônio (fig. 01), separado do mesmo pelo 

Córrego do Fundão.  

O acesso é possível percorrendo-se a MG-129 

desde Mariana em direção a Catas Altas; na altura 

do km 03, toma-se uma rua lateral à esquerda com 

acesso veicular ao Bairro Santana (também 

conhecido como Gogo). A partir daí, percorre-se a 

pé ao longo de trilhas e picadas. 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para este trabalho, foram selecionadas 14 

cavidades naturais e 08 galerias em uma área de 118 

hectares (fig. 02). A seleção foi feita com base no 

desenvolvimento horizontal, evidências de atividade 

antrópica, presença de fauna cavernícola, presença 

de corpos hídricos, espeleotemas e estruturas 

atípicas. Tanto as cavidades naturais como as 

antrópicas foram topografadas em grau de precisão 

5D (BCRA) para um detalhamento interno de 

detalhe para os estudos espeleológicos. 

Um dos critérios chaves para a classificação 

de relevância das cavidades refere-se às 

peculiaridades das espécies cavernícolas 

encontradas. A área selecionada foi considerada 

uma oportunidade para a realização de um 

levantamento bioespeleológico piloto visando 

comparar a biota existente em cavidades impactadas 

e não impactadas, para verificar qual a relevância da 

atividade antrópica em relação à preservação desta 

biota.  

O estudo bioespeleológico objetiva investigar 

a eventual distribuição de espécies troglóbias nos 

variados ambientes cavernícolas, sejam naturais ou 

artificiais. Consta do levantamento das espécies de 

invertebrados através do método de procura/captura 

ativa nos diversos ambientes existentes no interior 

da cavidade, em duas etapas de coleta, na estação 

seca e chuvosa. Os organismos serão agrupados por 

morfoespécies e identificados com o auxílio de 

chaves para características morfológicas. O material 

será direcionado à Universidade Federal de Lavras 

(UFLA). Será feita ainda a caracterização ambiental 

das cavidades naturais e os impactos existentes. A 

fonte de recursos orgânicos no interior das 

cavidades igualmente será investigada. 

O levantamento geoespeleológico 

compreende a identificação das litologias e 

estruturas geológicas, bem como a análise 

morfológica para compreensão da dinâmica e 

evolução das cavidades naturais e os aspectos 

relevantes nas cavidades antrópicas. Faz parte do 

escopo a identificação e a descrição dos depósitos 

clásticos, químicos e orgânicos encontrados. 

Quando da presença de corpos hídricos, será 

estabelecida a dinâmica hidrológica da cavidade. Os 

espeleotemas encontrados serão caracterizados 

química e mineralogicamente. 

As cavidades de ocorrência natural serão 

submetidas à análise de relevância de acordo com a 

metodologia prevista pela IN 02/2009 do MMA, 

contribuindo, inclusive, para o aprimoramento dos 

parâmetros de relevância propostos. 
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Figura 01 – Localização do projeto de pesquisa em relação à área de Tombamento e à cidade de Mariana/MG 

Figura 02 – Localização das cavidades selecionadas 
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4. ASPECTOS HIDROLÓGICOS E

GEOMORFOLÓGICOS

O Projeto está inserido na sub-bacia do Rio 

do Carmo, tributário na margem esquerda e de 

segunda ordem do Rio Doce. Localmente, O Rio do 

Carmo é alimentado pelo Córrego Canela, formado 

pelas nascentes dos Córregos do Fundão e da 

Rocinha. Estes constituem um dos mananciais de 

captação de água para a cidade de Mariana. 

A evolução geomorfológica da região possui 

forte condicionamento geológico, tanto litológico 

quanto estrutural, resultando em formas de relevo de 

origem morfoestrutural. A área do entorno está 

inserida na unidade geomorfológica de relevos 

escarpados, bastante dissecados, com formas do tipo 

cristas, vertentes ravinadas e vales encaixados. As 

maiores altitudes atingem 1.100m, em contraste com 

os vales fluviais circundantes, com altitudes médias 

de 700m. 

A serra de Antônio Pereira tem direção geral 

NW-SE se constitui numa estrutura hogback 

sustentada pela formação ferrífera cuja foliação, 

com mergulho para NE, condiciona o relevo 

topográfico no flanco NE do anticlinal Mariana. Os 

afloramentos de formação ferrífera e as coberturas 

de canga propiciam o desenvolvimento de uma 

vegetação de campo rupestre ou campos de altitude. 

No flanco oposto há uma quebra abrupta de relevo.  

As atividades de mineração foram focadas no 

flanco NE, nas exposições de formações ferríferas. 

Pesquisas auríferas mais recentes foram realizadas 

nos vales, onde afloram litologias do Grupo Nova 

Lima. 

Os altos do anticlinal Mariana atuam como 

divisores de águas e geram nascentes de cursos 

d’água a SW e a NE da estrutura, que alimentam a 

bacia hidrográfica do Ribeirão do Carmo. Processos 

de dissecação fluvial, estruturalmente controlados, 

formam vales encaixados e profundos orientados 

para NE (Córrego do Fundão e Córrego da 

Rocinha), que cortam perpendicularmente a Serra, 

suprindo o Córrego Canela.  

5. CONTEXTO GEOLÓGICO E

MINERALIZAÇÕES ASSOCIADAS

A porção sudeste do Quadrilátero Ferrífero, 

onde está inserido o Projeto, é formada por rochas 

metamórficas pré-cambrianas plutônicas, vulcânicas 

e sedimentares, distribuídas em 04 grandes unidades 

estratigráficas (Dorr, 1969): embasamento arqueano 

granítico-gnáissico; Supergrupo Rio das Velhas 

(Arqueano); Supergrupo Minas (Proterozóico Inf.) e 

Grupo Itacolomi (Proterozóico Inf.). 

O Projeto situa-se no arcabouço tectônico do 

anticlinal Mariana, estruturado em uma dobra aberta 

com fechamento e caimento suave do eixo para 

sudeste. A área está localizada no flanco nordeste da 

dobra, com estruturação em homoclinal, gerando 

uma feição geomorfológica tipo hogback (fig. 02). 

Itabiritos e uma cobertura residual de canga 

predominam no flanco mais suave da estrutura, onde 

o mergulho da foliação dos itabiritos, em torno de

20
0
, coincide com a superfície topográfica do 

terreno.  

Os litotipos predominantes são os 

metassedimentos do Grupo Nova Lima, que afloram 

nas escarpas e fundos de vale e são capeados por 

formações ferríferas do Grupo Itabira. O contato 

entre estas litologias é tectônico, ao longo de falhas 

de empurrão, sítio preferencial para a concentração 

dos veios de quartzo auríferos. Os poços e galerias 

de pesquisa eram direcionados para atingir a zona de 

contato, a partir do qual se irradiavam, em 

subsuperfície, acompanhando os veios de quartzo. 

Figura 02: Vista para SE da estrutura em hogback do flanco do anticlinal Mariana, onde está localizado o projeto 
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Enquanto os metassedimentos afloram nos 

vales, os itabiritos capeiam o flanco nordeste da 

estrutura. Por itabirito entende-se uma formação 

ferrífera bandada metamorfisada, composta 

basicamente por uma intercalação de lâminas de 

óxidos de ferro (hematita e magnetita) e quartzo 

granular, com percentagens muito variáveis de ferro, 

e constitui-se no minério de ferro característico do 

Quadrilátero (Itabirito da Formação Cauê). Por 

canga entende-se um depósito de formação 

superficial composto por fragmentos de tamanhos 

variados de hematita e/ou itabirito e constituintes 

menores cimentados por oxi-hidróxidos de ferro 

(limonita/goethita). Normalmente, forma uma 

carapaça dura e mais resistente aos processos 

intempéricos e erosivos. 

6. MODO DE OCORRÊNCIA DAS

CAVIDADES

Em relação à área de pesquisa, as cavidades 

naturais ocorrem principalmente na interface da 

cobertura de canga com os itabiritos, e 

secundariamente se desenvolvem diretamente sobre 

os itabiritos. É característica destas cavidades sua 

pequena dimensão, quando comparadas com aquelas 

ocorrentes em outras litologias. A espessura é 

variável, desde poucos centímetros até alguns 

metros, onde a compacidade natural da canga 

sustenta o teto de algumas cavidades (fig. 03 e 04).  

Normalmente são rasas, de teto baixo e 

desenvolvimento horizontal inferior a 30 metros. 

Embora ainda sem estudos específicos, pode-se 

inferir por sua distribuição no terrreno que têm sua 

gênese relacionada à ação combinada de processos 

de percolação de fluidos e erosão e/ou dissolução do 

material sílico/ferruginoso (e material dolomítico 

eventualmente associado) que compõem tanto os 

itabiritos quanto a canga.  

As cavidades ocorrem normalmente nas 

quebras de relevo, acompanhando a declividade 

natural do terreno, que por sua vez é condicionada 

pela foliação/bandamento dos itabiritos, denotando 

um controle geológico/estrutural. 

Por cavidades naturais impactadas se entende 

aquelas que sofreram ação antrópica, seja para a 

utilização como abrigo, seja como conduto para a 

exploração de veios de quartzo auríferos em rocha 

alterada e material acumulado no interior da 

cavidade por garimpeiros desde a época dos 

Bandeirantes. A cavidade era escavada e 

aprofundada, até a exaustão do material mais friável 

passível de ser removido e concentrado por métodos 

rudimentares de lavra. Registros arqueológicos desta 

atividade são encontrados em diversas cavidades 

(fig. 04 e 05). 

Já as cavidades artificiais referem-se a poços 

e galerias de pesquisas (fig. 05 e 06) escavadas em 

malha regular por empresas de mineração em 

períodos posteriores à atividade dos Bandeirantes, 

nos séculos XIX e XX, direcionadas inicialmente 

para a extração do ouro primário presente nos veios 

de quartzo compartimentados no contato dos 

itabiritos com os xistos sotopostos (fig. 07). 

Estas escavações, direcionadas a alvos 

minerais específicos, atingem profundidade 

variáveis e possuem ramificações no subsolo, 

acompanhando a distribuição irregular dos veios 

auríferos por até centenas de metros. Devido à sua 

distribuição regular no terreno, orientados pela 

investigação geológica, eventualmente estes poços e 

galerias interceptam cavidades naturais, igualmente 

prospectadas. Na segunda metade do século XX, as 

escavações foram retomadas e reamostradas para 

avaliação do minério de ferro. Hoje, as atividades de 

mineração se encontram totalmente paralisadas. 

Figuras 03 e 04 – Cavidades naturais sustentadas pela 

carapaça de canga 
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Figuras 04 e 05 – Cavidades naturais em canga e 

itabirito, impactadas, com construção de paredes de 

sustentação e empilhamento de pedras como registro da 

ação antrópica 

Figuras 05 e 06 – Poço de pesquisa na canga e galeria no 

itabirito 

itabiritos 

xistos 

Poços e Galerias 

Cavidade 
Canga 

Figura 07 – Esboço esquemático da distribuição das cavidades naturais e artificiais em relação à geologia e ao 

condicionamento tectônico 
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7. ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS

Em 2007 a Prefeitura Municipal de Mariana, 

em parceria com o Monumenta (Programa 

executado pelo Ministério da Cultura de 

Recuperação do Patrimônio Cultural Urbano 

Brasileiro), decretou o Tombamento Paisagístico e 

Arqueológico dos Morros de Santana e de Santo 

Antônio.  

Este tombamento considera os elementos de 

interesse paisagístico, histórico, de arqueologia 

histórica e cultural tais como: nascentes; 

remanescentes de campo rupestre e cerrado; área de 

ocorrência de formações geológicas de antiga 

extração aurífera; ruínas representativas da atividade 

minerária de então e de como se dava a ocupação 

humana daquele sítio, assim como das suas 

manifestações culturais e religiosas.  

A inclusão desses elementos nas áreas 

tombadas é fator de preservação da integridade 

paisagística, arqueológica, hidrográfica e biológica 

destes ambientes, com expressivos registros de 

atividades de mineração durante os ciclos de 

exploração de ouro que se iniciou com as Entradas e 

Bandeiras.  

Segundo diversos autores citados no relatório 

do Monumenta, a descoberta de ouro na antiga 

Capitania de Minas Gerais, na segunda metade do 

século XVII, estimulou uma “corrida do ouro” para 

os atuais municípios de Ouro Preto e Mariana. A 

atividade garimpeira teve início primeiramente no 

Ribeiro de Ouro Preto e depois no Ribeirão do 

Carmo. Seguindo o curso deste rio, em direção a 

Serra do Caraça, diversas lavras auríferas foram 

descobertas nos leitos das drenagens, engendrando a 

formação de novos centros de ocupação humana.  

Inicialmente, os garimpos concentraram-se 

nos aluviões, por processos bastante rudimentares, 

onde o cascalho aurífero, coletado diretamente do 

leito do rio, era apurado manualmente em batéias. 

Com o aprimoramento das técnicas de garimpagem, 

os cursos d’água eram desviados e o cascalho 

coletado diretamente do leito seco do rio ou em 

escavações (‘catas’) nas margens dos rios. 

Com o esgotamento dos depósitos 

aluvionares, a exploração passou a ser dirigida para 

os flancos das montanhas (‘grupiaras’), um processo 

de extração mais caro e complexo para a época. 

Eram construídos canais adutores com desnível 

suficiente para provocar uma queda rápida de água 

sobre os depósitos colúvio-eluvionares, carreando o 

material pela encosta abaixo em direção a grandes 

reservatórios de alvenaria (‘mundéus’). Poços e 

galerias também eram construídos para adentrar no 

próprio seio da montanha, mas de pouca 

profundidade e comprimento, dada as limitações 

técnicas da época.  

Os resquícios destes tipos de estruturas e 

construções hoje formam o patrimônio arqueológico 

da área de Tombamento e do entorno. É comum a 

ocorrência de restos de edificações e muros de pedra 

ao longo de drenagens, bem como objetos talhados 

em pedra utilizados na lavra do ouro. No interior das 

cavidades, empilhamentos de pedra e paredes 

erguidas para prever desmoronamentos 

testemunham a atividade garimpeira. 

8. RESULTADOS ESPERADOS

A existência de cavidades naturais com graus 

variados de intervenção humana em associação com 

cavidades antrópicas em um mesmo sítio estimulou 

a criação deste projeto piloto de pesquisa para 

avaliação do impacto no ambiente cavernícola. De 

posse dos resultados, é plausível que o estudo 

comparativo dos aspectos geoespeleológicos gere 

subsídios para o entendimento da dinâmica 

evolutiva nas cavidades em ambientes naturais e 

artificiais.  

No campo da bioespeleologia, o acúmulo de 

conhecimento obtido terá desdobramentos ainda 

mais significativos no que tange à compreensão das 

diferenças evolutivas entre as comunidades de 

invertebrados considerando-se composição, riqueza, 

diversidade e estrutura ecológica presentes nas 

cavidades naturais e antrópicas. 

Trata-se também de uma oportunidade para 

estudar a capacidade de recuperação de 

comunidades cavernícolas historicamente 

perturbadas, evidenciados pelos registros 

arqueológicos verificados no interior de algumas 

cavidades em diferentes períodos históricos, os 

quais constituem datações indiretas do impacto.   

A síntese deste trabalho possibilitará a 

discussão sobre os processos espeleogenéticos 

atuantes na área, bem como o significado do 

impacto da atividade humana na dinâmica 

cavernícola. 
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CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DA BIOLOGIA DE CAVERNAS 

EM LITOLOGIAS FERRÍFERAS DE CARAJÁS, PA  

CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE BIOLOGY OF CAVES IN FERRIFEROUS 

LITHOLOGY FROM CARAJAS, PA 

Xavier Prous, Mauricio Vasconcellos & Tatiana Bezerra 

VALE.S.A. 

Contatos:  xavier.prous@vale.com; vasconcellos.mauricio@vale.com; tatiana.bezerra@vale.com. 

Resumo 

O conhecimento sobre a ecologia das cavernas no Brasil ainda é incipiente. Até o presente poucos são os 

estudos que abordaram de forma direta a ecologia das cavernas em litologias ferríferas. Deste modo, neste 

trabalho são apresentados dados sobre a influência de alguns atributos bióticos e abióticos sobre a riqueza de 

espécies e riqueza de troglóbios em cavernas da região de Carajás, PA. A riqueza média das cavernas 

estudadas foi de 60,83 (± 26,4) espécies, sendo que a média de espécies troglóbias foi de 1,57 (± 2,14) 

espécies. A presença de corpos d’água influenciou positivamente a riqueza total de espécies (z = 3,49, 

p<0,01), e a riqueza de troglóbios (z = 2,50, p<0,01). Projeção horizontal (f = 241,3, r2 = 0,59, p < 0,01) e 

área das cavidades (f = 212,0, r2 = 0,56, p < 0,01) possuem uma relação direta com o aumento da riqueza 

total de espécies. Correlações canônicas significativas (R canônico = 0,82, x2 = 214,96 com gl = 10, p < 

0,01) demonstram uma forte correlação entre a riqueza total e de espécies troglóbias com as variáveis 

abióticas associadas à dimensão das cavidades (área e volume) e presença de água nas cavernas. O estudo 

contribui com informações que possibilitam um melhor entendimento do funcionamento dos sistemas 

cavernícolas em litologias ferríferas, ao mesmo tempo que fomenta a base do conhecimento permitindo uma 

melhor avaliação frente à legislação atual.  

Palavras-Chave: cavernas, canga e litologias ferríferas, riqueza de espécies, troglóbios. 

Abstract 

The Brazilian cave ecology knowledge is still incipient. To date few studies have directly addressed the 

ecology of the caves in iron formation. Thus, this paper presents data on the influence of some biotic and 

abiotic attributes on species richness and richness of troglobites in caves in the Carajás region, PA. The 

mean richness of the caves was 60.83 (± 26.4) species, and the mean species troglomorphic was 1.57 (± 

2.14) species. The presence of of water collections affected positively the total species richness (z = 3.49, p 

<0.01), and the troglobites richness (z = 2.50, p <0.01). Horizontal projection (f = 241.3, r2 = 0.59, p 

<0.01) and area of the cavities (f = 212.0, r2 = 0.56, p <0.01) have a direct relationship with the increase in 

total species richness. Significant canonical correlations (canonical R = 0.82, x2 = 214.96 with df = 10, p 

<0.01) showed a strong correlation between total richness and richness of troglomorphic species with the 

abiotic variables associated with the size of the cavity (area and volume) and the presence of water in caves. 

The study provides information that enables a better understanding of the cave systems in iron lithologies. 

Key-words: caves, yoke and lithologies ferriferous, species richness, troglodyte. 

1. INTRODUÇÃO

Cavernas podem ser formadas por diversos 

processos (dissolução, erosão, movimentação de 

placas) e em diferentes litologias (rochas 

carbonáticas, siliciclasticas e ferríferas) (Culver e 

White 2005, Gunn 2006, Piló & Auler 2009). A 

grande maioria das cavernas está inserida em rochas 

carbonáticas, mais sujeitas à dissolução, sendo as 

mais comuns em Calcário e Dolomito (Culver e 

White 2005, Gunn 2006,). 

No Brasil existem aproximadamente 5.000 

cavernas já registradas (CECAV 2011), mas estima-

se que o total de cavernas seja superior a 100.000 

(Auler 2006). A partir do início dos anos 2000 

estudos sistemáticos em regiões de litologia ferrífera 

revelaram um grande potencial para cavernas, 

principalmente associada a coberturas de canga 

(Piló e Auler 2009). As cavernas ferruginosas são 

originadas principalmente por processos de 

dissolução e erosão, sendo a grande maioria delas de 

dimensões reduzidas quando comparadas a cavernas 

19

mailto:xavier.prous@vale.com
mailto:vasconcellos.mauricio@vale.com
mailto:tatiana.bezerra@vale.com


ANAIS do 31º Congresso Brasi leiro de Espeleologia  
Ponta Grossa-PR, 21-24 de julho de 2011 – Sociedade Brasileira de Espeleologia 

------------------------------------------------------------------------------------            -------------------------------------------------------------------------------------- 
www.cavernas.org.br sbe@cavernas.org.br 

516 

em outras litologias (Auler & Piló 2005, Piló & 

Auler 2005, Piló & Auler 2009). 

O conhecimento sobre a ecologia das 

cavernas no Brasil ainda é incipiente, sendo que a 

grande maioria dos estudos foi realizada em 

cavernas carbonáticas (Ferreira 2004, Gunn 2005, 

Culver & Pipan 2009, Souza-Silva et al 2011). Até o 

presente poucos são os estudos que abordaram de 

forma direta a ecologia das cavernas em litologias 

ferríferas (Ferreira 2005, Souza-Silva et al 2011). 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo 

principal contribuir para o conhecimento da 

ecologia das cavernas em litologias ferríferas. Como 

objetivo específico, este estudo avalia a influencia 

de alguns atributos bióticos e abióticos sobre a 

riqueza de espécies e riqueza de troglóbios em 

cavernas da região de Carajás, Pará.  

2. METODOLOGIA

A área de estudo se localiza na região de 

Carajás, município de Parauapebas, PA (Figura 1). 

Localizada na região centro-sul do Estado do 

Pará, a Serra dos Carajás caracteriza-se por uma 

série de serras descontínuas e morros, afastados por 

extensos vales. Os platôs onde as cavidades 

estudadas estão inseridas integram a Floresta 

Nacional de Carajás. Situada entre as coordenadas 

geográficas de 05°52’ e 06°33` S; 49°53 e 50°45`W, 

a Floresta nacional de Carajás possui uma área total 

de 395826,70 hectares e é drenada pelo Rio 

Itacaiúnas, que deságua no sistema hidroviário 

Araguaia-Tocantins (IBAMA, 2004). O volume de 

precipitação anual na área de estudo é da ordem de 

1.800 milímetros, sendo que 75% desta precipitação 

ocorrem no período compreendido entre os meses 

de novembro e abril. Apresenta um período chuvoso 

durante o trimestre janeiro-fevereiro-março, que 

concentra cerca de 50% da precipitação do ano, com 

valores médios mensais da ordem de 300 

milímetros. Os meses mais secos (junho-julho-

agosto) concentram juntos, menos de 5% da chuva 

anual.  

De acordo com o IBAMA (2004) a principal 

cobertura vegetal presente na FLONA de Carajás é a 

Floresta Ombrófila Aberta, com variações locais na 

maioria associadas a mudanças no relevo (escarpa, 

baixios planos, semi-planos e platôs). No ápice dos 

platôs, onde a paisagem é de clareira natural, as 

características formações sub-arbóreas de canga 

laterítica criam um enclave relacionado ao cerrado 

com endemismos de habitat deste bioma e 

elementos vicariantes. A vegetação 

predominantemente herbácea e arbustiva com 

poucos elementos de porte arbóreo constitui um tipo 

vegetacional que pode ser chamado de “campo 

rupestre”, vegetação “rupestre”, “vegetação de 

canga” ou “savana metalófila” (Seco & Mesquita, 

1983). A maioria das cavernas estudadas ocorre em 

cotas inferiores aos platôs, na ruptura do relevo, 

onde se observa uma vegetação de transição entre a 

“vegetação de canga” e a Floresta Ombrófila 

circundante. Nesta transição os indivíduos arbóreos 

se distribuem de forma mais equilibrada entre os 

herbáceos e arbustivos. Maiores detalhes sobre a 

geomorfologia da região podem ser vistos em 

Cunha Jr. e colaboradores (2007) e Piló e Auler 

(2009). 

Figura 1 - Localização da área de estudo 
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Para se avaliar influência da presença de 

corpos d’água na caverna sobre a riqueza de 

espécies e riqueza de troglóbios foram realizados 

Box-plots e Testes Z. O teste Z é similar ao teste t, 

no entanto, por conter mais que 30 amostras, este 

teste é mais adequado. Considerou-se como corpos 

d’água cursos de água perenes e poças de água 

perenes. 

Regressões lineares simples foram realizadas 

para identificar a relação ente a projeção horizontal 

(PH), volume e área na riqueza total de espécies. 

Todas as variáveis que não possuíam uma 

distribuição normal foram transformadas até obter 

uma distribuição que permitisse sua análise. 

Por fim, uma análise de correlação canônica 

(CCA) foi realizada a fim de estabelecer o 

relacionamento entre o agrupamento das variáveis 

riqueza e riqueza de troglóbios com o agrupamento 

das variáveis “projeção horizontal”, área, presença 

de zona afótica e altitude das cavidades. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A riqueza média das cavernas estudadas é de 

60,83 (± 26,4) espécies, sendo que a média de 

espécies troglóbias foi de 1,57 (± 2,14) espécies. 

Souza-Silva e colaboradores (2011) identificaram 

uma riqueza média consideravelmente inferior (37,5 

± 20,96) em cavernas ferríferas inseridas no bioma 

de Mata Atlântica. Ressalta-se, no entanto, que o 

presente estudo inclui espécies encontradas em duas 

campanhas de amostragem, enquanto que o estudo 

de Souza-Silva e colaboradores (2011) incluía 

apenas resultados obtidos em um evento único de 

coleta. Um grande número de espécies é encontrado 

em regiões de entrada de cavernas e que podem ter 

uma grande variabilidade entre uma amostragem e 

outra, contribuindo para a elevação na riqueza total 

do presente estudo. 

Das 169 cavernas avaliadas, 31 possuem 

corpos d’água perenes. A riqueza de espécies em 

cavernas onde existem corpos d’água perenes difere 

significativamente daquela em cavernas sem corpos 

d’água perenes (z = 3,49, p<0,01), sendo maior no 

primeiro caso (Figura 2). Da mesma forma a riqueza 

de troglóbios difere significativamente em cavernas 

com e sem a presença permanente de corpos d’água 

(z = 2,50, p<0,01), sendo maior em cavernas com 

corpos d’água permanentes (Figura 3).  

Figura 2: Box-plot das riquezas em cavernas com e sem 

a presença de corpos d’água perene. 

Figura 3: Box-plot da riqueza de espécies troglóbias em 

cavernas com e sem a presença de corpos d’água perene. 

A ausência de produtores primários em 

cavernas, uma vez que cavernas são ambientes 

normalmente afóticos, limita os recursos alimentares 

àqueles importados do ambiente externo (folhas e 

guano, por exemplo) e as raízes que crescem a partir 

da vegetação externa (Culver 1982, Howarth 1983, 

Ferreira e Martins 1999, Souza Silva 2003). 

Normalmente a presença de um ambiente com 

umidade mais elevada facilita o processo de 

decomposição, disponibilizando os recursos 

alimentares aos organismos decompositores 

(Humphreys 1991). A maior riqueza de espécies nas 

cavernas que possuem água de forma contínua pode 

se dever à maior disponibilidade de recursos em 

comparação com as demais. As cavernas presentes 

em litologias ferríferas, principalmente no contato 

com Canga, possuem grande abundância de raízes 

provenientes de árvores e arbustos localizados na 

superfície (Ferreira 2005, Souza-Silva et al. 2011). 
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Na região de Carajás, o período seco é relativamente 

marcante e a maioria das cavernas é seca, tendo 

maior disponibilidade hídrica nas estações chuvosas 

(Piló e Auler 2009). Assim, a maior parte das raízes 

presentes nas cavernas normalmente morre no 

período de estiagem. Cavernas com corpos d’água 

perenes possibilitam que estas raízes permaneçam 

continuamente vivas ou por um maior período, o 

que leva a uma maior disponibilidade de recursos 

alimentares e consequentemente, maior riqueza de 

espécies. 

Regressões lineares mostram uma relação 

significativa de riqueza total de espécies com a 

projeção horizontal (f = 241,3, r
2
 = 0,59, p < 0,01) 

(Figura 4) e área das cavidades (f = 212,0, r
2
 = 0,56, 

p < 0,01) (Figura 5).  

Figura 4: Regressão linear entre riqueza de espécies e 

projeção horizontal das cavidades. As projeções 

horizontais foram transformadas para normalizar os 

dados. 

Esta mesma relação foi identificada por 

Souza-Silva e colaboradores (2011) em cavernas em 

litologias ferríferas na região sudeste do Brasil. As 

altas riquezas de espécies presentes em cavernas 

ferruginosas quando comparadas a cavernas de 

outras litologias pode se dever à presença de 

canalículos que se estendem pela rocha, aumentando 

a disponibilidade de hábitats (Ferreira 2005, Souza-

Silva 2011). Da mesma forma, o aumento nas 

dimensões das cavidades (neste caso expressa pela 

projeção horizontal e área) aumenta a 

disponibilidade de microhabitats e/ou recursos, 

permitindo a ocupação por um número maior de 

espécies (Ferreira 2004). 

A forte correlação entre a riqueza total e 

riqueza de espécies troglóbias com as variáveis 

abióticas associadas à dimensão das cavidades (área 

e volume) e presença de água nas cavernas pode ser 

mais uma vez identificada pela análise de 

correlações canônicas (R canônico = 0,82, x2 
= 

214,96 com gl = 10, p < 0,01). A correlação 

significativa entre a presença de zona afótica na 

caverna e de riqueza total e de troglóbios (Tabela 1) 

pode se dever meramente ao fato de cavernas 

maiores terem zona afótica, enquanto cavernas 

menores podem não ter zona afótica. 

Figura 5: Regressão linear entre riqueza de espécies e a 

área das cavidades. As áreas foram transformadas para 

normalizar os dados. 

Tabela 1. Matriz de correlação entre as variáveis da 

análise de correlação canônica. 

Riqueza Total 
Riqueza de 
Troglóbios 

ln PH 0,748 (p < 0,01) 0,611 (p < 0,01) 

ln Área 0,769 (p < 0,01) 0,677 (p < 0,01) 

Zona Afótica 0,464 (p < 0,01) 0,594 (p < 0,01) 

Presença de H2O 0,261 (p < 0,01) 0,224 (p < 0,01) 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudos sobre a biologia de cavernas 

associadas à litologias ferríferas ainda são escassos. 

As alterações na legislação espeleológica brasileira 

foram concebidas em um cenário onde quase todo o 

conhecimento bioespeleológico baseava-se em 

estudos realizados em cavidades carbonáticas. Desta 

forma, as peculiaridades biológicas dos sistemas 

cavernícolas associados à litologias ferríferas não 

foram incluídas. A divulgação de informações 

pertinentes a este cenário contribui para aumentar o 

entendimento do funcionamento dos sistemas 

cavernícolas em litologias ferríferas, fomentando a 
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base do conhecimento e permitindo uma melhor avaliação frente à legislação atual. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AULER A. S. & L. B. PILÓ. 2005. Introdução às cavernas em minério e ferro e canga. O Carste..17(3):70-

72. 

AULER A. S. 2006. Relevância de cavidades naturais subterrâneas: contextualização, impactos ambientais e 

aspectos jurídicos. Relatório técnico, Ministério de Minas e Energia (MME) Brasília, 166 pp. 

http://www.mme.gov.br 

AULER, A S. 2002. Karst areas in Brazil and the potential for major caves - An overview. Bolletim da 

Sociedade. Venezolana de Espeleologia.(36): 29-35. 

CULVER D.C. (1982) Cave Life. Evolution and Ecology. Harvard University Press, Cambridge, MA. 

CULVER, D.C. & PIPAN, T. (2009) The biology of caves and other subterranean habitats. Library of 

Congress Cataloging in Publication Data, Oxford University Press, Oxford. 

CULVER D. C. & W. B. WHITE  2004. Encyclopedia of caves.  Publisher Elsevier Academic Press, 654 pp 

CUNHA JR., W.R.; ATZINGEN, N.V. & CRESCENCIO, G. Estudos espeleológicos na Serra dos Carajás, 

município de Parauapebas – PA. Anais do 29º Congresso Brasileiro de Espeleologia. Ouro Preto, MG. 

Páginas 97 a 103. 

FERREIRA R. L. 2004. A medida da complexidade ecológica e suas aplicações na conservação e manejo de 

ecossistemas subterrâneos. Tese apresentada ao programa de pós-graduação em Ecologia Conservação 

e Manejo da Vida Silvestre do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 158pp. 

FERREIRA R. L. & MARTINS R. P. (1999) Trophic structure and natural history of bat guano invertebrate 

communities, with special reference to Brazilian caves. Tropical Zoology, 12: 231–52. 

GILLIESON D. 1996. Caves: processes, development and management. Blackwell Publishers Inc., 324 pp. 

GUNN J (2005) Encyclopedia of caves and karst science. Taylor & Francis Books Inc, New York  

HOWARTH F.G. (1983) Ecology of cave arthropods. Annual Rewiew of Entomology, 28: 365-389. 

HUMPHREYS W.F. (1991) Experimental re-establishment of pulse-driven population in a terrestrial 

troglobite community. Journal of Animal Ecology 60: 609-623. 

IBAMA, 2004 Plano de manejo para uso múltiplo da Floresta Nacional de Carajás. 

PILÓ L. B. & A. S. AULER. 2005. Cavernas em minério de ferro e canga de capão Xavier, quadrilátero 

ferrífero, MG. O Carste. Vol.17(3):92-105. 

PILÓ L. B. & A. S. AULER. 2009. Geoespeleologia das cavernas em rochas ferríferas da região de Carajás, 

PA.  Anais do 30º Congresso Brasileiro de Espeleologia. Montes Claros, MG. Páginas 181 a 186. 

SECO, R.S. & MESQUITA, A.l. 1983. Notas sobre a vegetação de canga da Serra Norte. Boletim do Museu 

Paraense Emilio Goeldi, Nova Serie Botânica, 59:1-13. 

23



ANAIS do 31º Congresso Brasi leiro de Espeleologia  
Ponta Grossa-PR, 21-24 de julho de 2011 – Sociedade Brasileira de Espeleologia 

------------------------------------------------------------------------------------            -------------------------------------------------------------------------------------- 
www.cavernas.org.br sbe@cavernas.org.br 

520 

SOUSA-SILVA, M., MARTINS, R.P. & FERREIRA, R.L. Cave lithology determining the structure of the 

invertebrate communities in the Brazilian Atlantic Rain Forest. Biodiversity and Conservation (30 

April 2011), pp. 1-17. doi:10.1007/s10531-011-0057-5. 

SOUZA-SILVA M. (2003) Influência da disponibilidade e consumo de detritos na composição e estrutura 

de mesofauna cavernícola. Dissertação de mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida 

Silvestre, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, 80pp.  

SOUZA-SILVA, M. 2008. Ecologia e conservação das comunidades de invertebrados cavernícolas na Mata 

Atlântica Brasileira. Tese apresentada ao programa de pós-graduação em Ecologia Conservação e 

Manejo da Vida Silvestre do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 224pp. 

24



ANAIS do 31º Congresso Brasi leiro de Espeleologia  
Ponta Grossa-PR, 21-24 de julho de 2011 – Sociedade Brasileira de Espeleologia 

------------------------------------------------------------------------------------            -------------------------------------------------------------------------------------- 
www.cavernas.org.br sbe@cavernas.org.br 

593 

ESTRUTURAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS DE ESPELEOLOGIA PARA 

SUPORTE À TOMADA DE DECISÕES  

STRUCTURING OF A SPELEOLOGICAL DATABASE TO SUPPORT DECISION-MAKING 

Ramon Nunes Araujo, Xavier Prous & Suellen Pereira Iraci 

Vale. 

Contatos:  ramon.araujo@vale.com; xavier.prous@vale.com.  

Resumo 

Os trabalhos espeleológicos direcionados às análises de relevância das cavidades são multidisciplinares e 

geram um grande volume de informações, com inúmeras variáveis e diferentes estruturas e fontes. A 

utilização de bancos de dados integrados a softwares de Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

possibilita uma análise combinada destas diferentes áreas de estudo e permite uma avaliação ampla sobre as 

relevâncias de cada cavidade, tanto em contexto local quanto regional. O objetivo deste trabalho é descrever 

as etapas envolvidas na construção de um banco de dados que otimizou a integração dos estudos 

multidisciplinares, contribuindo para um melhor entendimento sistêmico dos ambientes cavernícolas e da 

paisagem onde estão inseridos. O banco em questão foi elaborado pela Vale especificamente para 

agrupamento e análise dos dados espeleológicos, sendo um importante instrumento para a conciliação do uso 

dos recursos minerais com a conservação do patrimônio espeleológico.  

Palavras-Chave: Banco de dados, Espeleologia, Sistema de Informação geográfica, Geoprocessamento. 

Abstract 

The cave Relevance Analysis studies are multidisciplinary and generate a large volume of information with 

many variables and different structures and sources. The use of database software integrated with 

Geographic Information System (GIS) allows a combined analysis of these different fields of study and 

allows a comprehensive assessment on the relevance of each cave, both in local and regional context. The 

aim of this paper is to describe the steps involved in building a database that has enhanced the integration of 

multidisciplinary studies, contributing to a better understanding of cave environments and landscapes. The 

database has been prepared specifically for cave data collection and analysis, being an important tool to 

planning the use of mineral resources with the conservation of caves and karst. 

Key-words: Database, speleology, geographic information system, geoprocessing. 

1. INTRODUÇÃO

Cavernas são formadas por diferentes 

processos em diferentes litologias e são parte de 

complexos sistemas hidrogeológicos denominados 

carste e pseudocarste. Em todo o mundo, as 

cavernas e as regiões onde estão inseridas têm 

diversos usos, como lazer, religioso, terapêutico, 

científico, econômico (turismo, extração de minério) 

dentre outros (Gunn 2005, Culver & White 2004). 

No Brasil, as cavernas estão normalmente 

associadas à litologias onde estão presentes alguns 

dos principais recursos minerais do país, como em 

áreas carbonáticas (ex. calcário, dolomito) e 

ferríferas (ex. laterita, canga) (Auler 2006; 

Figueiredo et al. 2010). 

Apesar de contestada por alguns setores da 

sociedade, a manutenção e melhoria dos padrões de 

vida são inimagináveis atualmente sem a exploração 

dos recursos não renováveis (Nunes 2005). 

Considerando a natureza intrínseca de exaustão dos 

recursos minerais, Enriquez (2007) destaca que a 

mineração pode ser considerada sustentável a partir 

do momento em que ela minimize seus impactos 

ambientais, mantendo certos níveis de proteção 

ambiental (por exemplo, com a criação de reservas 

ambientais) e de qualidade ambiental, e garantindo o 

bem-estar das gerações futuras a partir do uso 

sustentável da renda gerada pela atividade 

extrativista. Já segundo Goodland (1995) a 

sustentabilidade ambiental está diretamente ligada à 

sustentabilidade social e econômica e o uso dos 

recursos naturais não renováveis deve ser 

considerado ambientalmente justo quando as taxas 

de desenvolvimento sociais e econômicas são 

diretamente proporcionais às taxas de 

desenvolvimento de recursos renováveis. 

Uma vez que o uso dos recursos minerais 

ainda é uma demanda básica da humanidade, a 
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busca de um equilíbrio na relação “desenvolvimento 

social e econômico” e “uso sustentável do recurso” 

é objetivo comum a toda a sociedade (Sánchez 

2007; Figueiredo et al. 2010).  Neste sentido, o 

Estado deve atuar na busca por este equilíbrio 

através de seus órgãos ambientais, na elaboração de 

legislações específicas e na fiscalização da atuação 

dos setores minerais sobre o patrimônio 

espeleológico. 

Atualmente a legislação que dispõe sobre a 

proteção das cavidades naturais subterrâneas 

existentes no território nacional é o decreto Nº 

6.640, de 7 de novembro de 2008, o qual determina 

que as cavidades naturais sejam classificadas de 

acordo com seu grau de relevância: 

"Art. 2º A cavidade natural subterrânea será 

classificada de acordo com seu grau de 

relevância em máximo, alto, médio ou baixo, 

determinado pela análise de atributos 

ecológicos, biológicos, geológicos, 

hidrológicos, paleontológicos, cênicos, 

histórico-culturais e socioeconômicos, 

avaliados sob enfoque regional e local.” 

Segundo a Instrução Normativa do Ministério 

do Meio ambiente n
o
2, de 20 de agosto de 2009, os 

trabalhos de Análise de Relevância devem ser feitos 

por equipes interdisciplinares, exigindo uma 

integração dos dados das diferentes áreas de estudo: 

“Art. 15. Os estudos espeleológicos devem 

ser realizados por equipes interdisciplinares 

contendo, pelo menos: 

 IV - Processamento e integração de dados e 

informações;...” 

Trabalhos espeleológico multidisciplinares 

direcionados às análises de relevância das cavidades 

geram um grande volume de informações, com 

inúmeras variáveis, e diferentes estruturas e fontes. 

Como o próprio Artigo 2º do decreto Nº 6.640 

descreve, as análises devem abordar, ao menos, os 

aspectos ecológicos, biológicos, geológicos, 

hidrológicos, paleontológicos, cênicos, histórico-

culturais e socioeconômicos. Estudos 

multidisciplinares como este demandam uma 

estrutura que permita armazenar e integrar dados 

com diferentes características e com grande 

variabilidade no espaço e no tempo (Lyubartsev et 

al. 2004, Malzone 2009).  

A utilização de bancos de dados integrados a 

softwares de Sistema de Informações Geográficas 

(SIG) possibilita uma análise combinada destas 

diferentes áreas de estudo e permite uma avaliação 

ampla sobre as relevâncias de cada cavidade, tanto 

em contexto local quanto regional. Serve ainda 

como instrumento na tomada de decisões e 

orientação às políticas públicas a cerca do uso de 

regiões com potencial espeleológico (Simões & 

Crósta 2008). 

Com o objetivo de otimizar a integração dos 

estudos multidisciplinares, contribuindo para um 

melhor entendimento sistêmico dos ambientes 

cavernícolas, a Vale construiu uma banco de dados 

espeleológicos. Assim, o objetivo deste trabalho é 

descrever as etapas envolvidas na construção deste 

banco de dados, bem como discutir as 

funcionalidades de uma plataforma deste porte em 

relação à tomada de decisões. 

2. METODOLOGIA

O objetivo final do Banco de Dados é 

viabilizar uma análise integrada das informações 

referentes ao patrimônio espeleológico como um 

todo. No entanto, para inicio das atividades de 

planejamento do Banco de Dados, buscou-se um 

alinhamento com a atual demanda da legislação 

espeleológica brasileira. A Instrução Normativa nº 

2/2009 estabelece a metodologia para a classificação 

da relevância das cavidades naturais subterrâneas a 

partir da análise de uma série de atributos físicos, 

biológicos e sociais. A partir da análise destes 

atributos foi possível definir um conteúdo mínimo 

necessário para os estudos de relevância. Dessa 

forma, o trabalho foi desenvolvido segundo as 

etapas descritas abaixo. 

Padronização da coleta dos dados e dos 

formulários do sistema 

Lobo e colaboradores (2007) apontam a falta 

de padronização na abordagem em campo por parte 

de diferentes equipes como ponto fraco em estudos 

espeleológicos amplos. Por isso, a integração de 

dados multidisciplinares exige que as informações 

sejam obtidas e disponibilizadas em formatos que 

permitam o diálogo entre si. Assim, a primeira etapa 

do processo de desenvolvimento do sistema foi a 

padronização das fichas para obtenção e registro dos 

dados obtidos nos trabalhos em campo, permitindo a 

integração destes dados e geração de informações. Á 

partir da análise de dados históricos e da legislação 

atual observa-se que os estudos espeleológicos 

concentram-se principalmente nas áreas de: 

Prospecção, Geoespeleologia (incluindo 

hidrogeologia), Topografia, Bioespeleologia e 

Histórico-cultural (Lobo et al. 2007, Schimith et al. 

2007). Desta forma, os dados coletados e as 

26



ANAIS do 31º Congresso Brasi leiro de Espeleologia  
Ponta Grossa-PR, 21-24 de julho de 2011 – Sociedade Brasileira de Espeleologia 

------------------------------------------------------------------------------------            -------------------------------------------------------------------------------------- 
www.cavernas.org.br sbe@cavernas.org.br 

595 

informações obtidas com os estudos contidos nestas 

etapas, suportaram a modelagem inicial do banco de 

dados. 

Concepção do banco de dados 

Pereira (2004), explica que um banco de 

dados é um conjunto de dados relacionados, e um 

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 

(SGBD) é uma coleção de ferramentas e programas 

que permitem aos usuários a criação e manutenção 

do próprio banco de dados. Desta forma, projetar o 

banco de dados é uma das tarefas mais importantes 

do desenvolvimento de um sistema de informação, 

afirmam (Lisboa Filho, 2000)  

Existem dois tipos de banco de dados com 

características distintas. Quando os dados a serem 

geridos possuem características espaciais, ou seja, 

possuem propriedades que descrevem sua 

localização no espaço, é necessário utilizar o banco 

de dados geográficos, entretanto, quando os dados 

não possuem informações espaciais, pode-se utilizar 

o banco de dados comum.

Devido à complexidade das informações e ao 

grande volume e variedade de dados de uma 

cavidade, a definição do tipo de banco de dados e 

SGBD a serem utilizados foi uma decisão de grande 

importância para o projeto. O desenvolvimento do 

sistema foi feito por etapas e foi necessária uma 

arquitetura apta para expansão e adequações para 

atenderem a realidade do negócio e as mudanças da 

legislação. Além disso, a integração com sistemas 

de informação geográfica (SIG) sempre foram 

objetivos do sistema. 

Dessa forma, definiu-se que seria utilizado 

um banco de dados comum e um SGBD SQL 

Server. Mesmo não optando por um banco de dados 

geográfico especificamente nesse momento, a 

versão SQL Server utilizada (2008) poderá integrar 

com atributos geográficos e poderá ser migrada para 

uma estrutura de banco de dados geográficos nas 

próximas fases. Segundo Lourenço (2008), o SQL 

Server 2008, assim como o Oracle Spatial e o 

PostGIS, também dispõe de um aplicativo para 

carga de grande volume de dados geográficos, que 

se chama Shape2sql. Esse aplicativo possui 

interface gráfica, se tornando mais simples para o 

usuário, além do processo ser muito mais rápido, 

pois com uma única ação executa-se a carga dos 

dados no banco. 

Desenvolvimento do sistema 

Com o aumento dos trabalhos de campo 

advindo da necessidade de se conhecer o patrimônio 

espeleológico das áreas de operação da Vale, surgiu 

a demanda pela criação de um banco de dados para 

se armazenar os dados de campo de forma rápida, 

segura e que suporte análises integradas. Pereira 

(2004) diz que praticidade, eficiência, rapidez na 

consulta e confiabilidade das informações foram os 

fatores principais que levaram ao desenvolvimento 

dos Bancos de Dados computadorizados. 

Após viabilizar o desenvolvimento do banco 

de dados, foi definido que o método utilizando para 

concepção do projeto seria o “método ágil Scrum”. 

Este método de desenvolvimento de software 

possibilita uma maior flexibilidade para alterações 

no caso de uma possível mudança na legislação 

atual, ou em função da solicitação de inserção de 

alguma variável que não tenha sido definida no 

momento da implantação. Segundo Schwaber 

(2002), este método tem como objetivo definir um 

processo para projeto e desenvolvimento de 

software orientado a objeto, que seja focado nas 

pessoas e que seja indicado para ambientes em que 

os requisitos surgem e mudam rapidamente.  

A definição das funcionalidades do sistema 

foi obtida por consultas aos especialistas de campo 

pelo método de reuniões individuais e em grupo, 

onde foi elaborado um esboço das necessidades 

prioritárias a serem contempladas na primeira 

versão do banco de dados (Figura 1). Uma vez que a 

prioridade seria o registro das informações obtidas 

em campo, o desenvolvimento foi focado em 

cadastro web e exportação em formato de planilha. 

Após o levantamento, cada funcionalidade do 

sistema foi detalhada e as regras de negócio foram 

criadas. Em banco de dados, segundo Alvarenga 

(2007), as regras de negócio expressam como a 

coleção de informações são estruturadas, em termos 

de relacionamento e armazenamento, assim como os 

meios que acessam essas informações. 

Uma vez definida as regras de negócio, o 

sistema foi estruturado com uma tela inicial com a 

restrição de usuário e senha para acessar o sistema 

(Figura 2). 

Após acesso ao sistema, o banco apresenta os 

módulos “Cavidades”, “Administração”, 

“Exportação” e “Consultas”. O módulo 

“Cavidades” possui todos os cadastros de 

prospecção e análise de relevância e serão 

preenchidos via web pelas equipes de campo 

(Figura 3). 
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O módulo “Administração” é utilizado para 

cadastro de empresa, usuários e projetos. Nesse 

módulo, a hierarquização dos níveis de permissão 

são definidos como forma de garantir a segurança 

das informações dos dados dos projetos (Figura 4). 

Figura 1: Esboço das necessidades prioritárias a serem contempladas na primeira versão do banco de dados, obtidas 

através das reuniões com especialistas onde foi concluído que a prioridade seria cadastro via web e exportação para 

planilha em formato popular. 

Figura 2: Tela inicial do sistema. O log-in feito através de “Usuário” e “Senha” garante acesso restrito a usuários 

cadastrados no sistema e proporciona maior segurança das informações baseados na hierarquização dos níveis de 

acesso. 
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Figura 3: Tela de cadastro de prospecção e análise de relevância que são acessados via web e contemplam todas as 

etapas de estudos. 

Figura 4: Tela de cadastro administrativo do banco de dados, onde as empresas, usuários e projetos são cadastrados 

como forma de padronizar as entradas e garantir a segurança de acesso aos dados. 
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O módulo “Exportação” foi criado para 

proporcionar a integração das informações do banco 

de dados em um formato universal, que permita ser 

utilizado pela maioria dos softwares. Para isso, o 

Banco de Dados permite a exportação em planilhas 

editáveis em softwares que permitem gerar 

subprodutos em função de análises específicas à 

cada especialidade. 

O módulo “Consulta” foi criado em função 

de facilitar a análise integrada sobre perguntas que 

geralmente são feitas por mais de um usuário e que 

poderiam ser automatizadas, como quantidade de 

cavidades, em quantas foram feitas estudos de 

relevância, qual a classificação de relevância da 

cavidade e qual foi o fator que classificou a 

cavidade, dentre outras. 

Integração com o Sistema de Informações 

Geograficas (SIG) 

Segundo Castro (1996), o SIG visa 

fundamentalmente responder a questões de 

planejamento à partir de informações geográficas. 

Tem como objetivos adquirir, armazenar, combinar, 

analisar e recuperar informações codificadas 

espacialmente. Os SIG´s permitem realizar análises 

complexas, ao integrar dados do mundo real, 

obtidos de diversas fontes em diferentes formatos, 

criando Banco de dados georreferenciados (bancos 

de dados geográficos). (Medeiros 1999). 

Os trabalhos espeleológicos envolvem um 

grande volume de informações geográficas 

multidisciplinares. Dessa forma, para se garantir 

uma análise integrada de todos os dados, responder 

perguntas de formas rápidas e emergenciais, o banco 

foi concebido para se integrar ao SIG utilizando 

inicialmente um módulo exportação.  

Dessa forma, o presente banco de dados 

garantirá que as informações alfanuméricas sejam 

cadastradas e atualizadas e o SIG como um sistema 

de integração permite uma visão integrada das 

informações do banco com informações espaciais 

como geologia, planialtimetria, imagens de satélite, 

dentre outras (Figura 5). 

Figura 5: Integração do banco de dados com SIG, no caso, para uma análise da ocorrência de cavidades em função do 

tipo litológico. 
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Araújo (2004) afirma que para a 

caracterização dos SIG's é importante mencionar a 

sua inter-relação com a Cartografia, Sistema de 

Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) e 

Sensoriamento Remoto (SR). Existe hoje no 

mercado uma grande variedade de softwares de SIG 

que se propõem a desempenhar estas funções 

unificadamente. Porém, ainda é comum a utilização 

de diferentes softwares, com funções específicas, 

procurando um melhor desempenho para execução 

de cada função. Por este motivo, as aplicações de 

SIG possuem funções de importação e exportação 

para os principais formatos gerados por estes 

softwares. 

Segundo Simões e Crósta (2005), a integração 

de dados vetoriais e cadastrais, possibilita a 

confecção de mapas temáticos vindos de análises 

multidisciplinares, o que torna o SIG uma 

ferramenta diferenciada por proporcionar análises 

com saídas em mapas digitais. Ribeiro e Barbosa 

(2009) destacam que o uso do SIG em estudos 

espeleológicos facilita o acesso à informação, 

permitindo uma visualização rápida e didática, 

integrada a outras bases como imagens de satélite, 

caminhamentos, hidrografia, pontos de apoio, dentre 

outras. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos multidisciplinares realizados para 

a Análise de Relevância das cavidades vêm se 

mostrando um dos grandes colaboradores na 

geração de conhecimento, ainda muito limitado, 

sobre as paisagens pseudocársticas do Brasil, em 

especial das paisagens associadas a litologias 

ferríferas. O banco de dados viabiliza uma análise 

multidisciplinar e integrada dos dados adquiridos 

pelos estudos espeleológicos de campo, bem como o 

planejamento de estratégias para conciliação do uso 

dos recursos minerais com a conservação do 

patrimônio espeleológico. 

A integração dos dados em um repositório 

centralizado, reduzindo custos com o controle de 

dados, e a facilidade de integração com os sistemas 

de informação geográfica permite o entendimento 

da situação territorial dos projetos e do seu entorno. 

Uma vez visualizados de forma integrada em uma 

única tela, garantem que a tomada de decisão ou 

planejamento sejam colocados em prática levando 

em consideração também os aspectos regionais e 

não apenas locais. 

Vale ressaltar que o banco de dados, para ser 

eficiente, deve ser abastecido pelas equipes de 

campo e o preenchimento via internet, utilizando 

listas padronizadas e telas de fácil navegação. Isso 

torna o processo mais ágil, reduzindo o tempo entre 

a observação da ocorrência de campo e os cadastros, 

além de facilitar o treinamento das equipes de 

campo quanto ao uso da ferramenta. É importante 

ressaltar que as discussões da equipe quanto à 

padronização dos campos presentes no banco e 

como os mesmos se relacionariam entre si 

proporcionaram um nivelamento do conhecimento 

espeleológico e das etapas de desenvolvimento de 

sistemas, uma vez que várias discussões foram feitas 

até que se chegasse a um consenso. 

Dessa forma, a melhoria da forma de 

cadastro, a automatização de relatórios das 

classificações por critérios determinísticos e as 

facilidades de integração com o SIG servirá de 

suporte a futuros estudos de relevância de forma a 

sustentar revisões nos padrões atuais de 

classificação e preservação de cavidades naturais, 

promovendo possíveis ganhos nas estimativas de 

reservas minerais de forma sustentável. 
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Resumo 

O decreto 6640/2008 estabelece que as cavidades naturais subterrâneas sejam classificadas de acordo com 

seu grau de relevância a partir do nível de importância dos atributos de biológicos, físicos e socioeconômicos 

das cavidades avaliadas sob o enfoque regional e local, descrito pela primeira vez neste instrumento. Uma 

definição mais clara desses enfoques, entretanto, surge com a publicação da Instrução Normativa 02/2009 do 

MMA, em 21/08/2009, que regulamenta o referido decreto. Segundo a IN-02/09, a análise sob enfoque local 

considera a “unidade geomorfológica”, expressamente compreendida como aquela que apresente 

continuidade espacial e que contemple, no mínimo, a área de influência da cavidade (§2 art. 14); já a análise 

sob enfoque regional leva em consideração o cenário da “unidade espeleológica”, formalmente definida 

como “área com homogeneidade fisiográfica (...) que pode congregar diversas formas de relevo cárstico e 

pseudocárstico (...), delimitada por um conjunto de fatores ambientais específicos para a sua formação” (§3 

art. 14). A Vale, adequando-se aos termos do decreto para as áreas onde opera em formação ferrífera - que 

não constituem carste clássico – estabeleceu para a região do sudeste do Pará a unidade espeleológica 

Carajás, onde dez unidades sob o enfoque local foram definidas e denominadas de: 1- Serra Norte; 2- Serra 

Sul; 3- Serra da Bocaina; 4- Serra do Rabo – Estrela; 5- Serra Leste; 6- Serra do Cinzento; 7- Serra Aquiri; 8- 

Serra de São Felix e 9- Serra Arqueada.  

Palavras-Chave: Unidade espeleológica; unidade geomorfológica; enfoque regional; enfoque local e 

Carajás. 

Resumen 

El Decreto 6640/2008 establece que las cavidades subterráneas naturales se clasifican según su grado de 

pertinencia con respecto al nivel de importancia de los atributos biológicos, físicos y socioeconómicos 

evaluados en el enfoque regional y local, describió por primera vez aquí . Una definición más clara de estos 

enfoques viene con la publicación de la Instrucción 02/2009 de la MMA en 08/21/2009, que regula el 

decreto. De acuerdo con la IN-02/09 el análisis bajo el enfoque local considera que la "unidad 

geomorfológica", como expresamente entendido que para proporcionar un espacio de continuidad y, como 

mínimo el área de influencia de la cavidad (§ 2 art. 14), ya enfoque regional en el análisis tiene en cuenta la 

etapa de la "unidad espeleológico", define formalmente como "(...) homogénea zona fisiográfica que puede 

traer juntos formas diferentes del karst (...), pseudokarstic, delimitada por un conjunto de factores 

ambientales específicos para su formación "(§ 3 arte. 14). La Vale SA, adaptándose a los términos del 

decreto para operar en las áreas de formación donde el hierro - que no son clásicos karst - creado para la 

región sudeste de Pará la Unidad Espeleológica del Carajás, donde diez unidades locales desde el enfoque 

se definieron y nombre : 1 - Sierra Norte 2 - Sierra Sur, 3 - Bocaina da Serra 4 - Serra do Rabo - Estrella, 5 

- Sierra Oriental, 6 - Sierra gris, 7 - Aquiri Sierra; 8 - Sierra de San Félix y 9 - curvada sierra. 

Palabras-clave: Unidad de espeleología; unidad geomorfológica; el enfoque regional; el enfoque local y 

Carajás. 

1. INTRODUÇÃO

O referido artigo tem por finalidade atender o 

decreto 6640/2008 art 02 “A cavidade natural 

subterrânea será classificada de acordo com seu grau 

de relevância em máximo, alto, médio ou baixo, 

determinado pela análise de atributos ecológicos, 

biológicos, geológicos, hidrológicos, 

paleontológicos, cênicos, histórico-culturais e 
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socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e 

local” e a IN nº 02/2009 art. 14, § 1º, § 2º e § 3º. 

A definição da unidade espeleológica e de 

suas unidades geomorfológicas subsidiam os estudos 

espeleológicos, nos quais são identificados os 

atributos para a classificação da relevância de 

cavidades naturais subterrâneas presentes nas áreas 

de empreendimento mineral da Vale, tendo em vista 

que os conceitos definidos na referida instrução 

normativa não são facilmente aplicáveis às áreas 

com ocorrência de cavernas em formações ferríferas. 

No decorrer do artigo será apresentada uma 

proposta de unidade espeleológica, com uma sucinta 

descrição fisiográfica, onde serão abordadas 

questões de geologia, geomorfologia, climatologia, 

recursos-hídricos, vegetação, onde foram utilizados: 

mapas geológicos, geomorfológicos, hídricos, 

pedológicos, topográficos, hipsométricos, 

aerofotografias e imagens de satélites (Ikonos, 

SPOT, LandSAT e Google Earth). 

O período de elaboração deste estudo foi de 

junho a novembro de 2009, e envolveu extensas 

reuniões com muitos profissionais de diversas áreas 

ligadas à espeleologia os quais não poderia deixar 

mencioná-los, em ordem alfabética: Augusto Auler – 

Geólogo Instituto do Carste; Carlos Alberto Teles – 

Geólogo Vale; Daniel Jose Lima De Sousa – 

Geólogo Vale; Daniele Freitas Gonçalves – Geóloga 

Vale; Daniela Gonçalves Rodrigues da Silva – 

Bióloga Vale; Divino Fernando Rodrigues Fleury – 

Geólogo Vale; Douglas Zardo – Geólogo Vale; 

Gustavo Queiroz Rios – Geólogo Vale; Hugo Marx 

Gonzaga- Eng. Geólogo Vale; João Paulo R. Olivito 

– Geólogo Vale; José Andrade do Nascimento –

Analista de Meio Ambiente Vale; Luiz Carlos 

Domingues Junior- Geólogo Vale; Otavio Sergio Da 

Conceição Rosendo– Geólogo Vale e Raul Fontes 

Valentim – Geólogo Vale. 

2. UNIDADES ESPELEOLÓGICAS

A unidade espeleológica será utilizada como 

área de enfoque regional no que se refere à 

classificação de relevâncias de cavidades naturais 

subterrâneas. A definição de unidade espeleológica é 

dada pela IN MMA Nº 002/2009: 

§ 3o Entende-se por unidade 

espeleológica a área com homogeneidade 

fisiográfica, geralmente associada à 

ocorrência de rochas solúveis, que pode 

congregar diversas formas do relevo cárstico 

e pseudocárstico tais como dolinas, 

sumidouros, ressurgências, vale cegos, lapiás 

e cavernas, delimitada por um conjunto de 

fatores ambientais específicos para a sua 

formação. 

Baseado na definição acima, para o ambiente 

pseudocarstico de ferro, foram abordado duas 

unidades espeleológicas (UE), por esse grupo de 

estudo: uma localizada no sul do Pará, denominada 

UE Carajás, objeto deste artigo, e outra na porção 

central de Minas Gerais, conhecida como UE 

Quadrilátero Ferrífero - Conceição. Os aspectos 

fisiográficos que justificam a definição da unidade 

espeleológica Carajás, bem como suas respectivas 

unidades geomorfológicas, de enfoque local, serão 

apresentados no item 2.1. 

2.1. Unidade espeleológica de Carajás 

A unidade espeleológica de Carajás situa-se 

no sudeste do Pará e é compreendida pela província 

mineral de Carajás, cujo padrão de relevo é marcado 

pela presença de serras de topos aplainados, 

denominados de Planaltos Residuais do Sul da 

Amazônia. Seus limites são os terrenos 

homogeneamente arrasados: a sul a depressão de Rio 

Maria, a norte a depressão de Bacajá, a leste a 

depressão Goiana-Paraense; e a oeste pela depressão 

do Xingu. 

A Figura 1 ilustra a localização da unidade 

espeleológica de Carajás. Estudos espeleológicos na 

região de Carajás demonstraram grande similaridade 

geoespeleológica e bioespeleológica entre cavidades 

pertencentes a serras distintas (Golder Associates, 

2009), o que reforça, junto com os atributos do meio 

físico que serão detalhados nos itens seguintes, a 

consolidação da unidade espeleológica de Carajás. 

O Estudo de Similaridade, protocolado no 

IBAMA e ICMBio ambos de Brasília, avaliou 201 

cavidades na Serra de Carajás (porção sul – Serra 

Sul e porção norte – Serra Norte), Serra do 

Cristalino e Serra Leste, e atestou que, em termos 

gerais, as cavidades mostram vasta similaridade 

entre si. Ocorrem em áreas com aspectos 

fisiográficos semelhantes, incluindo mesma 

configuração geomorfológica, mesmo domínio 

climático e mesmos litotipos. 

Com relação aos aspectos litológicos, as 

cavidades ocorrem predominantemente em 

formações ferríferas, canga detrítica e rochas 

máficas, estas últimas com menor freqüência. 

Quanto às estruturas, são importantes condicionantes 

na formação de cavidades os planos de bandamento 

da formação ferrífera e as fraturas e juntas de alívio. 
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Figura 1: Mapa da localização da unidade espeleológica Carajás. Mapa hipsométrico sobre imagem de satélite 

destaca as principais serras da região. 

Sedimentos clásticos e químicos ocorrem de 

forma muito semelhante em todas as cavidades. 

Dentre os depósitos químicos, os mais frequentes 

são crostas ferruginosas e coralóides, comumente 

originados por processos hidrogeológicos, dos quais 

o gotejamento mostra-se como principal. Podem

ainda ocorrer surgências perenes e temporárias, bem 

como a erosão fluvial e a oscilação de lagoas que, 

com recorrência, colaboram para o desenvolvimento 

geomorfológico das cavidades. 

A grande maioria das cavidades apresenta 

projeção horizontal inferior a 30 m e padrão 

morfológico espongiforme. 

Os levantamentos faunísticos das cavidades 

da região de Carajás também demonstraram 

similaridade em relação às cavidades de diferentes 

províncias bioespeleológicas do país (Golder 

Associates, 2009). 

Já no âmbito regional da Serra dos Carajás, a 

similaridade na composição faunística se acentua, 

incluindo gêneros ou mesmo espécies ocorrendo em 

diferentes áreas. Verificou-se ainda semelhança 

faunística entre cavidades de serras distintas, 

incluindo táxons troglomórficos. 

2.1.1. Geologia da região de Carajás 

Em âmbito regional, a unidade espeleológica 

de Carajás situa-se no Cráton Amazônico, mais 

especificadamente no domínio tectônico de Carajás 

da província homônima, como pode ser visto na 

Figura 2. Destacaremos aqui este domínio, com 

ênfase ao Supergrupo Itacaiunas, Grupo Grão-Pará, 

que abriga a grande maioria das cavidades em 

formações ferríferas e rochas máficas desta unidade. 

As rochas no Domínio Carajás são 

predominantemente de idade Arqueana, e 

subordinadamente Proterozóica, cobertas por 

formações lateríticas aluminosas terciárias e 

sedimentos aluviais quaternários (Figura 3). Há uma 

forte estruturação disposta segundo WNW–ESE que 

condicionou a disposição do relevo dessa área.  

Terrenos granito-gnáissicos tipo tonalito-

trondhjemito-granodiorito (TTG) são tidos como 

pertencentes ao Complexo Xingú (Silva et al. 1974) 

e considerados como embasamento das rochas 

metavulcanossedimentares do Supergrupo 

Itacaiunas. Junto com os granitos e granodioritos 

arqueanos da Suíte Plaquê (2,75 Ga – Huhn et al. 
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1999), formam as áreas topograficamente mais 

dissecadas da região, de relevos planos a colinosos.  

O Supergrupo Itacaiúnas é formado por 

seqüências vulcanossedimentares em diferentes 

graus metamórficos e deformacionais – Grupos 

Igarapé Salobo, Grão-Pará, Igarapé Bahia, Igarapé 

Pojuca e Buritirama. Estas unidades apresentam 

vulcanismo básico predominante na base, com 

rochas sedimentares químicas intercaladas e 

sobrepostas por rochas sedimentares clásticas. 

Datações U-Pb e Pb-Pb no Supergrupo Itacaiúnas 

mostram que os grupos Grão Pará e Salobo 

apresentam idades mais antigas, em torno de 2,76 

Ga, enquanto que os grupos Pojuca e Bahia têm 

idades de 2,73 e 2,75 Ga, respectivamente. 

O Grupo Grão-Pará é constituído por uma 

espessa seqüência de rochas vulcânicas superiores e 

inferiores (Formação Parauapebas, Meireles et al. 

1984), e jaspilitos com minério de ferro (Formação 

Carajás, CVRD/CMM 1972). É descrito como 

repousando discordantemente sobre os gnaisses do 

Complexo Xingu (Silva et al. 1974, Machado et al. 

1991). 

A Formação Parauapebas corresponde às 

rochas vulcânicas máficas que ocorrem na base e 

topo da Formação Carajás, representando derrames 

basálticos, além de rochas vulcânicas félsicas 

subordinadas e intrusões máficas. Os basaltos 

superiores foram individualizados na Formação 

Igarapé Cigarra, conforme proposta de Macambira et 

al. (1990). 

A Formação Carajás contém o protominério 

das jazidas de ferro de Carajás. É descrita como 

constituída por jaspilitos, com bandamento definido 

pela alternância de micro e mesobandas de óxidos de 

ferro (hematita, magnetita e martita), jaspe (chert 

impregnado por hematita fina) e/ou chert branco, 

além de carbonatos subordinados. 

As sucessões psamíticas e pelíticas da 

Formação Águas Claras, depositadas em plataforma 

marinha progradante (Nogueira et al. 1995), 

recobrem os greenstone belts neoarqueanos da serra 

dos Carajás (Supergrupo Itacaiunas). A idade 

mínima de deposição desta formação é dada pela 

intrusão de diques máficos de 2,71 Ga (Mougeot et 

al. 1996). 

As rochas terrígenas da Formação Águas 

Claras e as metavulcano sedimentares do 

Supergrupo Itacaiunas conformam as principais 

serras da região. 

Figura 2: Mapa geológico da unidade espeleológica Carajás. Modificado de DOCEGEO (1988). 
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2.1.2. Geomorfologia 

Associados às formações Ferríferas que 

recobrem parte dos topos da maioria das serras da 

unidade espeleológica de Carajás, ocorrem 

coberturas detrítico-lateriticas-aluminosas, 

constituídas por perfis lateríticos ferruginosos 

formados na base por horizonte mosqueado com 

espessuras maiores que 2 metros e recobertos por 

material argiloso com espessuras superiores a 2 

metros e por uma carapaça ferralítica. Camadas 

bauxíticas com até 4,5 metros de espessura podem 

ocorrer sobre camada de laterita ferruginosa de alta 

porosidade, com espessuras de até 9 metros, abaixo 

das quais forma-se horizonte argiloso com alteração 

de rochas máficas. Salienta-se que há uma grande 

variação da espessura destes horizontes 

pedogenéticos e que nem sempre todos estão 

presentes. 

As coberturas aluviais de idade quaternária 

que ocorrem na região estão associados a planícies 

fluviais de inundação e terraços em geral baixos, e 

apresentam composições granulométricas variáveis, 

onde se misturam cascalhos, areias, siltes e argilas 

em arranjos e espessuras variadas. 

Quanto à distribuição de cavidades nos 

litotipos da unidade espeleológica de Carajás, há um 

amplo predomínio nas formações ferríferas da 

Formação Carajás e nos depósitos de canga que a 

recobrem. Com menos freqüência ocorrem também 

cavidades nas rochas máficas da Formação 

Parauapebas e do complexo Vermelho.  

Os dados geomorfológicos apresentados neste 

item basearam-se em estudos regionais anteriores – 

Projeto RADAM (Silva, 1974) e Geomorfologia da 

Amazônia Legal (2004), além de mapas 

hipsométricos e de modelo digital de terreno gerados 

a partir de dados de radar da NASA (Shuttle Radar 

Topography Mission – SRTM). O primeiro deles 

aborda o relevo identificando unidades 

morfoestruturais e formas de relevo predominantes 

na escala 1:1.000.000. O segundo estudo regional 

citado, na escala 1:2.500.000, compartimentou o 

relevo segundo um critério apenas da geometria das 

formas e graus de dissecação desse relevo. 

Foram ainda considerados estudos de detalhe 

do relevo realizados para as Florestas Nacionais 

(FLONAs) de Carajás e Tapirapé-Aquiri, que 

propõem uma compartimentação a partir das 

principais características topográficas, abordando 

ainda aspectos da dinâmica superficial relacionadas 

com a estabilidade das unidades frente aos processos 

erosivos. 

Dois grandes compartimentos 

morfoestruturais foram identificados na unidade 

espelológica de Carajás: os Planaltos Residuais do 

Sul da Amazônia e a Depressão Interplanáltica da 

Amazônia Meridional, conforme pode ser visto nas 

Figuras 3 e 4. 

2.1.2.1. Planaltos Residuais do Sul da Amazônia 

Este compartimento é descrito como unidade 

regional de relevo caracterizada por maciços 

residuais de topo plano a ondulado e conjunto de 

cristas e picos, envolvidos por faixas de terrenos 

rebaixados, com altitudes em torno de 250 e 300m. 

O topo dos maciços residuais varia entre 500 e 600 

metros, com trechos mais elevados na região da 

Serra dos Carajás, onde estas chegam a 700 metros. 

Caracterizam-se por revelar notável amplitude dos 

macro-relevos componentes, com desníveis 

superiores a 200 metros – manifestando-se tanto em 

serras ou morros –, marcados por acentuado grau de 

dissecação, referência diferenciadora fundamental 

com relação à Depressão Interplanáltica (Figura 3). 

O domínio dos Planaltos Residuais do Sul da 

Amazônia é representado pelas serras de Carajás, 

Leste, Cristalino, Arqueada, dentre outras que irão 

definir as unidades geomorfológicas de enfoque 

local. Os topos destas serras são comumente 

sustentados por litotipos mais resistentes, tais como 

meta-arenitos da Formação Águas Claras, formações 

ferríferas, jaspilitos e rochas vulcânicas do Grupo 

Grão Pará, além de crostas lateríticas ferruginosas 

(canga). 

Padrões distintos de dissecação dos planaltos 

ora condicionados por fatores estruturais, ora 

influenciados pela morfologia dominante, podem ser 

observados na Figura 6. As formas distintas de 

dissecação mais comuns são as seguintes: 

• Dissecação em interflúvios tabulares: Forma de

dissecação determinada pelo aprofundamento de

talvegues em relevos tabulares, geralmente

formando um padrão de drenagem retangular. Este

padrão de dissecação pode ser observado nas

porções cimeiras da Serra dos Carajás, incluindo

seus flancos sul (Serra Sul) e norte (Serra Norte),

onde predominam amplas superfícies planas,

cobertas por solos espessos, sob floresta ombrófila

densa. Tais áreas são caracterizadas pela presença

de encostas muito abruptas marcando o contorno

dos domínios planos. Nestas ocorrem escarpas

erosivas, a partir de onde a erosão regressiva

desmantela as superfícies tabulares.

 Dissecação em cristas: Forma de dissecação de

maciços residuais, por vales profundos, geralmente

adaptados a uma rede de fraturas que apresenta

uma ou duas direções preferenciais. Este padrão de

37



Valentim & Olivito. Unidade espeleológica Carajás: delimitações dos enfoques regional... 

 SBE – Campinas, SP | Espeleo-Tema. v.22, n.1. 2011. 

46 

dissecação pode ser observado nos rebordos dos 

principais alinhamentos serranos da unidade 

espeleológica de Carajás e mostra-se intimamente 

associado à orientação dos principais lineamentos 

estruturais observados em seu domínio. Destacam-

se duas formas de relevo desenvolvidas por este 

tipo de dissecação: Cristas estruturais e 

interflúvios tabulares, com predomínio dos 

primeiros, sendo as serras Leste, do Rabo, Estrela 

e do Cinzento exemplos; e Cristas estruturais com 

topos aguçados, alongados, vertentes íngremes e 

controle de falhas geológicas, sendo exemplo as 

serras do Aquiri, Arqueada e Paredão. 

• Dissecado em cristas com ravinamentos: Formas

resultantes da dissecação de relevos bem

pronunciados por uma rede de drenagem

orientada, cujos afluentes apresentam

ramificações.

2.1.2.2. Depressão Interplanáltica da Amazônia 

Meridional 

Este compartimento é caracterizado como 

uma depressão que circunda o compartimento 

planáltico ora descrito, sendo ocupada por 

geoformas que se organizam em torno de dois 

“sistemas de relevo”, um deles representado por 

conjuntos de morros, correspondentes aos terrenos a 

sul da Serra de Carajás, o outro por conjuntos de 

colinas, notadamente distribuídos a norte da mesma 

serra (Figuras 4 e 5). Essas formas de relevo são 

predominantemente moldadas em rochas granitóides 

(granitos e gnaisses do Complexo Xingu, entre 

outros), e subordinadamente em metavulcânicas e 

metassedimentares pré-cambrianas. Apresentam um 

padrão de dissecação pouco desenvolvido, com cotas 

altimétricas em torno de 200m, podendo atingir a 

cota de 300m em algumas áreas de cabeceiras de 

drenagem.  

O substrato é muito variado, composto de 

rochas gnáissicas, graníticas, anfibolíticas, 

charnockíticas e xistos dispostos em faixas 

grosseiramente E-W. Os solos são mais espessos, 

predominando latossolos ao sul deste setor sobre os 

granitos, gnaisses e relevos mais planos, e argissolos 

ao norte sobre anfibolitos, gnaisses e relevos de 

colinas. 

O “Sistema de Morros” agrega morros com 

aspecto de serras baixas ou cristas, geralmente 

isoladas, mas por vezes alinhadas. A altura dessas 

unidades morfológicas situa-se, em média, em torno 

de 100 metros, com encostas côncavos-convexas 

cujas declividades variam de íngremes a moderadas 

e topos de formas extremamente variáveis. 

Distribuem-se predominantemente na porção sul da 

unidade espeleológica de Carajás. 

A topografia é plana a suave ondulada, a rede 

de drenagem tem uma dissecação fraca com 

desníveis entre topo e fundo de vale entre 10-20m. 

Alguns morrotes graníticos e matacões destacam-se 

na superfície. Os conjuntos maiores e as formas 

isoladas mais expressivas foram diferenciados, como 

exemplo o Morro do Vermelho, que abriga depósito 

de níquel laterítico, mas outros menores, devido à 

escala, estão incluídos na unidade da Depressão. 

Eles se elevam entre 20 e 30 metros acima da 

superfície e originam-se pela erosão diferencial em 

núcleos graníticos mais resistentes. 

Figura 3: No plano de fundo, a Serra de Carajás, representante da unidade dos Planatos Residuais do Sul da 

Amazônia e, em primeiro plano, a morfologia que caracteriza a Depressão Interplanáltica da Amazônia 

Meridional, marcada na região desta foto por colinas de topo plano e flanco de baixo declive. 
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Figura 4: Macro-compartimentos geomorfológicos da UE Carajás. 

Figura 5: Mapa geomorfológico da unidade espeleológica de Carajás 
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O “Sistema de Colinas” é representativo das 

porções mais aplainadas, situadas notadamente na 

faixa a norte da serra dos Carajás. Com altura média 

em torno de 200 m e altitude das mais elevadas 

colinas atingindo a cota 300 m, elas apresentam 

encostas com declividades suaves e topos 

relativamente aplainados (Figura 3). 

Neste sistema, a Depressão apresenta-se mais 

dissecada, com desníveis topo-fundo de vale entre 

25-75 m, e declividades entre 8 e 45%, com a 

dissecação aumentando na direção de jusante do vale 

do Rio Itacaiúnas. Secundariamente, há trechos 

planos a suave ondulados (0-8%), com desníveis 

topo-fundo de vale inferiores a 20 metros, 

intercalados entre colinas. 

2.1.3. Recursos hídricos 

A unidade espeleológica Carajás abriga as 

bacias hidrográficas dos rios Xingu a oeste e 

Tocantins-Araguaia a leste, conforme pode ser visto 

na Figura 6, sendo que 2/3 da área compreende a 

bacia do Rio Itacaiunas, afluente de margem 

esquerda do Rio Tocantins. 

A bacia hidrográfica do rio Itacaiúnas 

caracteriza-se por uma rede hidrográfica fortemente 

condicionada à estruturação tectônica do local, 

consistindo de padrão retangular a subrretangular. É 

subdividida nas sub-bacias: Vermelho, Tapirapé, 

Cinzento, Cataté, Aquiri, Sororó, Preto, Parauapebas 

e Itacaiúnas, sendo as duas últimas mais expressivas 

em termos de área. 

A rede de drenagem é condicionada 

principalmente pelo regime de chuvas ocorrente na 

região. A área possui elevada variação altimétrica, 

correspondendo à porção mais acidentada o domínio 

compreendido pela Serra dos Carajás e adjacências, 

atingindo elevações que variam em torno de 700 a 

850 m de altitude em relação ao nível do mar. 

Na porção ocidental, distribuem-se os 

afluentes da margem direita do Rio Xingu, com 

destaque para o Rio Fresco. 

Figura 6: Mapa das bacias hidrográficas da unidade espeleológica de Carajás 
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2.1.4. Clima e Meteorologia 

O clima e as condições meteorológicas são 

condicionados pela localização geográfica (latitude) 

e relevo, que, em ação conjunta com os grandes 

sistemas atmosféricos, controlam a distribuição 

pluviométrica, evaporação, temperatura, umidade do 

ar e regime de ventos 

Segundo a classificação de Köppen, o clima 

da Amazônia é do tipo A, ou seja, tropical úmido 

com a temperatura média do mês mais frio superior 

a 18°C, com a seguinte subclassificação para o clima 

da região amazônica: a) clima tropical úmido, com 

precipitação média maior ou igual a 60 mm para o 

mês mais seco (Af); b) clima tropical úmido de 

monção, com precipitação excessiva durante alguns 

meses (Am); c) clima tropical úmido, com inverno 

seco e precipitação média menor que 60 mm para o 

mês mais seco (Aw). 

A unidade espeleológica de Carajás enquadra-

se na subclassificação Aw. Na estação chuvosa, os 

volumes mais expressivos concentram-se no período 

de janeiro a março e a precipitação média mensal 

desse intervalo é da ordem de 300 mm. O período 

seco inclui os meses de junho, julho e agosto, cuja 

média mensal de precipitação é da ordem de 30 mm 

(Vale, 2008). 

Conforme representado na Figura 7, a estação 

chuvosa (novembro a abril) concentra 

aproximadamente 80% do total anual. A estação 

seca (junho a setembro) apresenta médias mensais 

de 24 mm para as estações analisadas. Considerando 

os valores anuais, a precipitação que ocorre no 

período de estiagem corresponde a menos de 5% da 

precipitação total. 

Conforme consta nos estudos da STCP 

(2003), durante os meses mais chuvosos, entre 

dezembro e março, a existência de maior 

nebulosidade resulta em diminuição da insolação. 

Desse modo, no verão, as temperaturas são mais 

amenas. Da mesma forma, no período seco, que 

corresponde ao inverno, a baixa nebulosidade 

possibilita maior incidência de radiação solar e as 

temperaturas são maiores. 

A inserção da unidade espeleológica de 

Carajás em uma área sob condições climáticas 

semelhantes reforça o conceito de homogeneidade 

fisiográfica, também observado no campo da 

geomorfologia, geologia, recursos hídricos e 

vegetação. 
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Figura 7: Médias Mensais de Precipitações Pluviométricas na Área de Estudo 

2.1.5. Vegetação 

A unidade espeleológica Carajás situa-se 

integralmente no Bioma Amazônico, de acordo com 

o mapa do IBGE (2004), mais especificamente na

província do Xingu/Madeira (Prance, 1977; Rizzini, 

1979; Braga, 1979), ou, adotando-se um conceito 

mais recente, insere-se na Ecoregião do “Interflúvio 

do Xingu/Tocantins/Araguaia” (Ferreira, 2001). A 

subclasse de vegetação predominante desta região é 

a da Floresta Ombrófila, com até 4 meses secos por 

ano, podendo variar nas fisionomias Floresta 

Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Aberta. Estas 

fisionomias podem ser classificadas em formações 

pela posição no relevo: Aluvial (na Floresta Densa), 
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Terras Baixas, Submontana e Montana (Veloso et 

al., 1991). 

Apesar do predomínio das fisionomias 

florestais citadas, destaca-se ainda nesta região a 

ocorrência de uma vegetação sobre um substrato 

hematítico (vulgarmente denominado de canga), que 

possui aspecto savânico (Porto & Silva, 1989) ou de 

vegetação rupestre (Silva et al., 1996). Ela possui 

limites bem definidos, constituindo-se como um 

"encrave", circundado por Floresta Ombrófila, que 

vem sendo ocupado pela expansão das coberturas 

florestais do entorno, principalmente a partir do 

Holoceno, quando do término da última glaciação, a 

partir de 10.000 anos atrás (Ab’Saber, 1986). 

Recentemente foi ainda observada a presença da 

uma fisionomia florestal com caráter decidual, 

ocorrendo na forma de manchas ou fragmentos de 

floresta sobre solos rasos e bem drenados que 

condicionam esta fisionomia, ainda em estudo, mas 

provavelmente relacionada ao substrato raso 

(Golder, 2008). 

Uma síntese dos estudos regionais mostra a 

ocorrência de aproximadamente 1580 espécies 

vegetais pertencentes a 130 famílias botânicas, com 

potencial para mais espécies, principalmente 

herbáceas e trepadeiras, que são menos estudadas. 

Em relação às famílias botânicas, observa-se nestes 

estudos uma maior riqueza de espécies em 

Leguminosae (259 espécies), Sapotaceae (66), 

Euphorbiaceae (52), Annonaceae (47) e Burseraceae 

(29). 

2.1.5.1. Características Gerais da Floresta 

Ombrófila de Carajás 

A Floresta Ombrófila Densa cobre cerca de 

51% do mosaico de UCs de Carajás (Floresta 

Nacional de Carajás, APA do Gelado, Reserva 

Biológica de Itapirape-Aquiri, Floresta Nacional de 

Itapirapé e Reserva Indígena dos Xicrins) e a 

Floresta Ombrófila Aberta 49,1% (com exceção da 

APA do Gelado, já bastante antropizada). A floresta 

densa apresenta uma estrutura de dossel mais 

uniforme, mas ambas são semelhantes 

floristicamente (IBAMA, 2003), diferindo, 

principalmente, porque a floresta aberta apresenta 

maior espaçamento entre grandes árvores, muitas 

espécies semidecíduas, grande quantidade de lianas 

e a ocorrência de muitas palmeiras (Radambrasil, 

1974; Pires & Prance, 1985; Silva & Rosa, 1989; 

Paradella et al., 1994). 

A floresta aberta é muito característica na 

região das bacias do Itacaiúnas, Tapirapé, Salobo e 

Cinzento (Flona do Tapirapé-Aquirí), onde inclusive 

são comuns os agrupamentos de Attalea speciosa 

(babaçu) e Bertholletia excelsa (castanheira) (Pires, 

1973, IBAMA, 2006). Uma característica marcante 

da floresta aberta na região é a subformação com 

cipós e palmeiras, principalmente na Unidade de 

Conservação - UC vizinha, Flona Tapirapé-Aquirí 

(Pires, 1973, IBAMA, 2006). A predominância de 

cipós pode ser atribuída à instabilidade do terreno 

nas escarpas, que intensifica a dinâmica de clareiras 

e permite maior penetração de luz, favorecendo 

aquelas espécies que crescem melhor à luz e se 

utilizam das árvores como suporte, formando 

verdadeiras colunas de massa vegetal (Silva, 1988; 

Salomão et al., 1988; Paradella et al., 1994; Ibama, 

2003). 

Algumas das famílias mais ricas em espécies 

nos inventários florestais e estudos fitossociológicos 

da região são: Leguminosae, Lauraceae, Sapotaceae, 

Burseraceae, Chrysobalanaceae e Lecythidaceae. 

Alguns dos gêneros mais ricos nestes estudos são: 

Pouteria, Protium, Licania e Inga. A média a alta 

riqueza nestes táxons é um padrão na região 

amazônica (Barros, 1986; Gentry, 1986; Salomão & 

Lisboa, 1988; França, 1991; Salomão 1991; Silva et 

al., 1992; Ferreira & Prance, 1998; Rolim & 

Nascimento, 2006). 

Com relação às espécies arbóreas, aquelas 

com maior densidade relativa variam conforme o 

trecho amostrado. Algumas das principais espécies 

que podem ser observadas são: Acacia polyphylla, 

Poecilanthe effusa, Ingá edulis, Aparisthimium 

cordatum, Tetragastris altíssima, Cenostigma 

tocantinum, Inga alba, Alexa grandiflora, Cordia 

bicolor, Jacaranda copaia, Randia armata, Pouteria 

spp, Protium spp, Eschweilera coriacea, Minquartia 

guianensis, Trattinickia rhoifolia, Lecythis idatimon 

e Rinorea guianensis. 

Algumas das grandes árvores que podem ser 

observadas são: Bertholletia excelsa, Piptadenia 

suaveolens, Bagassa guianensis, Parkia pendula, 

Apuleia leiocarpa, Manilkara huberi, Dipteryx 

odorata, Caryocar villosum, Cedrelinga 

catenaeformis, Erisma uncinatum, Parkia paraensis, 

Theobroma speciosum, Astronium lecointei e Parkia 

multijuga (Silva & Rosa, 1989; Silva et al., 1986; 

Silva et al., 1987; Salomão et al., 1988; Morellato & 

Rosa, 1991; Paradella et al., 1994; Rolim et al., 

2008). Muitas destas espécies também são bem 

comuns em várias partes da Amazônia oriental 

(Dantas & Muller 1979; Rodrigues, 1986; Salomão 

1991; Soares & Carvalho, 1999; Silva, 2004; Souza 

et al., 2006; Rolim & Nascimento, 2007). 

Estas fisionomias podem ser classificadas de 

acordo com a posição no relevo, nas formações: 

montanas, submontanas, de terras baixas e aluvial 

Embora a formação florestal de terras baixas seja 
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muito comum na Amazônia (Rizzini, 1979), é pouco 

expressiva na Flona de Carajás. A floresta 

submontana ocorre geralmente em áreas mais 

escarpadas com altura média do dossel inferior à 

floresta montana, que chega a 30 m nos platôs mais 

elevados. Destas a mais distinta é a floresta 

ombrófila aluvial, que se distribui ao longo das 

planícies de rios e igarapés da região. Também 

apresenta dossel uniforme onde se destacam as 

palmeiras açaí (Euterpe oleracea) e em alguns locais 

o inajá (Maximiliana maripa), o buruti (Mauritia

flexuosa) e o babaçu (Attalea speciosa). 

2.2. Áreas de enfoque local na unidade 

espeleológica de Carajás 

A delimitação das áreas de enfoque local 

seguiu a definição da IN MMA N° 2/2009, que 

vincula esta área a “unidade geomorfológica que 

apresente continuidade espacial, podendo abranger 

feições como serras, morrotes ou sistema cárstico, o 

que for mais restritivo em termos de área, desde que 

contemplada a área de influência da cavidade”. 

Para a definição dos limites das unidades 

geomorfológicas (UG) utilizou-se de mapas 

geomorfológicos compatíveis com as definições 

acima, mapas hipsométricos gerados a partir de 

dados topográficos SRTM, imagens de satélite 

landsat, mapas geológicos e rede hidrográfica. 

As unidades geomorfológicas da unidade 

espeleológica de Carajás são representadas por 

serras de topo aplainado ou aguçado, que 

correspondem ao Planalto Residual do Sul da 

Amazônia (Figuras 4 e 5). 

Os limites destas serras são dados pelo relevo 

de entorno arrasado, correspondentes à Depressão 

Interplanáltica da Amazônia Meridional, ou para se 

privilegiar áreas mais restritivas, utilizou-se como 

critério subdividir uma mesma serra onde esta é 

cortada por grandes rios. Onde se desenvolve outra 

unidade geomorfológica entre elas, constituída por 

regiões mais arrasadas da planície de inundação, 

como é o caso, por exemplo, da individualização da 

Serra da Bocaina, que se trata da extremidade leste 

da porção sul da Serra de Carajás, “separada” desta 

pelo entalhe do rio Parauapebas (figura 08). 

Nove áreas de enfoque local, ou unidades 

geomorfológicas (UG), foram definidas na unidade 

espeleológica de Carajás, as quais apresentam 

cavidades desenvolvidas em formações ferríferas e 

rochas associadas (canga de minério de ferro e 

rochas máficas), a saber: UG Serra Norte; UG Serra 

Sul; UG Serra da Bocaina; UG Serra do Rabo – 

Estrela; UG Serra Leste; UG Serra do Cinzento; UG 

Aquiri; UG Serra de São Felix; e UG serra Arqueada 

(Figura 9). As quatro últimas UGs apresentam 

potencial espeleológico, mas ainda não há estudos 

que comprovem a existência de cavidades nestas 

áreas. Segue descrição detalhada de cada UG. 

Figura 8: Exemplo de descontinuidade entre duas unidades geomorfológicas de serra: 

Serra Sul (flanco sul da Serra de Carajás) e Serra da Bocaina (extremidade leste da Serra de Carajás), 

com uma unidade geomorfológica da planície do Rio das Parauapebas entre elas. 

Serra Sul 
Serra da Bocaina 

Serra Norte 

Rio Parauapebas 
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I – UG Serra Norte: 

Localiza-se na porção centro-leste da unidade 

espeleológica Carajás, mais especificadamente na 

porção norte da serra homônima (Figura 10). 

Engloba os depósitos de ferro de N1 a N9. É 

conformada por relevo de serra alinhada com topo 

plano com orientação predominante WNW-ESE. 

Apresentam altitudes que variam de 400 a 600 m, 

podendo alcançar altitudes de 700 a 800 m. Estas 

serras são sustentadas pelos tipos litológicos do 

Grupo Grão Pará, onde predominam expressivos 

depósitos de ferro. As encostas dessas serras 

possuem declividades médias (20 a 40 %) a 

íngremes (45 a 100 %). 

O limite leste desta unidade é a planície 

aluvial do Rio Parauapebas, enquanto o oeste é o 

Rio Itacaiunas. Possui cerca de 76 Km de extensão, 

correspondendo a 1157 km² de área. 

II – UG Serra Sul: 

Corresponde ao flanco sul da Serra de 

Carajás, recebendo a denominação local de Serra Sul 

devido aos depósitos de ferro que ocorrem em tal 

borda. Possui aproximadamente 73 Km de extensão 

e 845 km² de área. Engloba relevo de serra alinhada 

com orientação WNW-ESE, com alturas que variam 

de 100 a 300 m, atingindo frequentemente altitudes 

superiores a 600 m (Figura 11). É sustentada 

predominantemente por litotipos do Grupo Grão 

Pará (formação ferrífera e vulcânicas básicas 

associadas), e subordinadamente por 

metassedimentos terrígenos da Formação Águas 

Claras (metaconglomerados, meta-arenitos 

arcoseanos e metassiltitos laminados). Este relevo de 

serra pode apresentar topo aplainado, angulares e até 

arredondado, e com vertentes côncavas-convexas 

mais acentuadas na base. Os topos mais aplainados 

são sustentados por formações ferríferas e canga de 

minério de ferro. 

Os limites leste e sudoeste desta UG são, 

respectivamente, como na UG Serra Norte, os rios 

Parauapebas e Itacaiunas. 

III – UG Serra da Bocaina 

O compartimento denominado de Serra da 

Bocaina, localizado na porção sudeste da unidade 

espelológica Carajás, corresponde à continuidade 

leste da Serra Sul, separada desta pelo entalhe fluvial 

do Rio Parauapebas, conforme pode ser visto nas 

Figuras 12. Seu limite leste é dado por planície 

aluvial do Rio Verde, afluente de margem direita do 

Rio Parauapebas, que a separa das serras do Rabo e 

da Estrela. 

Sua fisiografia é muito semelhante a da Serra 

Sul, com altitudes superiores a 600 m e topos planos 

com ocorrências de canga laterítica. Apresenta 257 

km² de área e 24 km de extensão segundo a direção 

E-W. 

IV – UG Serra do Rabo - Estrela 

Localiza-se na porção sudeste da unidade 

espeleológica Carajás, correspondendo a 

extremidade leste da Serra Sul, sendo 

individualizada desta devido à presença de uma 

depressão topográfica formada pelo entalhe de Rio 

Verde. É constituída pelas serras do Rabo, a sul, e a 

da Estrela, a norte, interligadas fisicamente, apesar 

da variação de toponímia, perfazendo 30 km de 

extensão segundo a direção norte-sul e 197 km² de 

área (Figura 13). As altitudes nesta unidade variam 

de 350 a 900 m, apresentando desníveis de 150 a 

400m em relação à Depressão Interplanáltica que a 

circunda. 

A morfologia predominante corresponde a 

topos planos a ondulados, comumente convexos 

(platôs) com altitudes entre 650 e 900 m além de 

cristas estruturais com altitudes entre 500 e 600 m. 

Os vales são muito encaixados, fortemente 

controlados por falhamentos de direção NW-SE. As 

encostas apresentam declividades superiores a 20% 

e frequentemente acima de 45%. 

Assim como as demais UGs, é sustentada 

principalmente por rochas vulcânicas máficas e 

formações ferríferas associadas ao Grupo Grão-Pará. 

V – UG Serra Leste 

A UG Serra Leste, com 549 km² de área, 

situa-se na porção leste da unidade espeleológica de 

Carajás, a norte das cidades de Parauapebas e 

Curionópolis (Figura 14).  

Caracterizam-se por cristas estruturais NE-

SW que seguem por cerca de 49 km, e vales 

encaixados, desenvolvidos sobre rochas 

metavulcanossedimentares (anfibolito, 

serpentinito,quartzito). Ocorre ainda, com menor 

expressão espacial, topos planos a ondulados 

recobertos por laterita, degradados pela atividade 

pecuária. 

As altitudes dos topos situam-se entre 400 e 

600 metros, com desníveis de até 200 metros em 

relação aos fundos dos vales. As vertentes são 

íngremes, com declividades superiores a 45%. 

Tem o Rio Parauapebas como seu limitante 

ocidental, e a Depressão Goiano-Paraense no limite 

oriental. 

VI – UG Serra do Cinzento 

Situada na parte norte da unidade 

espeleológica Carajás, esta unidade apresenta 514 
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km² de área e é composta por cristas estruturais 

orientadas WNW-ESE com cerca de 100 km de 

extensão, balizadas por uma região de cisalhamento, 

com alguns topos planos a ondulados e altitudes 

entre 550 e 800 metros (Figura 15). 

A drenagem é encaixada, seccionando as 

cristas transversalmente, condicionando desníveis 

entre 150-250 metros. As vertentes são retilíneas e 

côncavas com declividades superiores a 45%. O 

substrato é constituído por rochas 

metavulcanossedimentares como actinolita-xisto e 

anfibolito. 

No interior da serra e em seu entorno afloram 

partes do embasamento gnáissico e granítico, 

dissecado em formas de colinas com altitudes de 300 

metros e morrotes esparsos, pertencentes à 

Depressão Interplanáltica. 

VII – UG Aquiri 

Localiza-se na porção oeste da unidade 

espeleológica Carajás. É conformada por relevo de 

serras estruturadas, alinhadas na direção E-W, com 

altitudes em torno de 400 a 500 m e topo com 

formas aguçadas e alongadas em geral (Figura 16). 

O padrão de vertentes é íngremes e com forte 

controle estrutural. Apresenta cerca de 65 km de 

extensão, correspondendo a uma área de 423 km² de 

área. 

Relevos de menor amplitude, como 

associação de colinas e morros, predominando as 

colinas, ocorrem no interior e no entorno desta 

unidade. 

As serras são suportadas pelos tipos 

litológicos do Grupo Grão Pará, como metabasaltos 

e formações ferríferas associadas, além de 

metassedimentos da Formação Águas Claras, como 

metarenitos e metassiltitos. 

VIII – UG Serra de São Felix 

Situa-se na extremidade ocidental da unidade 

espeleológica Carajás, 30 km a norte da cidade de 

São Félix do Xingu. Trata-se de uma serra alinhada 

segundo a direção E-W, com 11 km de extensão, 

cujo topo é aplainado a ligeiramente ondulado, com 

altitudes alcançando de 600 a 650 m, e as encostas 

são íngremes, escarpadas, com declividade variando 

de 45° a 60° (Figura 17). Possui 101 km² de área. 

A Serra de São Félix é sustentada por rochas 

vulcânicas de natureza ácida e básica, e formações 

ferríferas correlacionáveis à Formação Carajás. 

O padrão de drenagem pode ser definido 

como dendrítico a subdendrítico, onde há o domínio 

de drenagens de 1ª e 2ª ordens. No relevo de serra 

predominam drenagens encaixadas com a forma do 

leito geralmente em “V”. O padrão de drenagem 

instalada na região da Serra de São Félix faz parte 

do contexto da grande bacia do médio Rio Xingu. 

VIII – UG Serra Arqueada 

A Serra Arqueada, localmente conhecida 

como Serra da Motuca, constitui uma expressão 

geomorfológica de 102 km² de área e 

aproximadamente 51 km de extensão, com direção 

leste-oeste, situada entre as serras do Onça, a sul, e 

do Puma, a norte. 

O arcabouço litológico da serra Arqueada é 

constituído, em linhas gerais, por rochas vulcânicas 

ácidas foliadas e milonitizadas, xistos e formações 

ferríferas, provavelmente parte de uma seqüência 

vulcanossedimentar que forma o conjunto de rochas 

supracrustais atribuído ao Grupo Sapucaia. 

Apresenta crista estrutural, com topo aguçado 

e alongado, vertentes íngremes e com forte controle 

de falhas. Altitudes superiores a 600 m marcam um 

desnível de mais de 300 m quando comparado com a 

Depressão Interplanáltica que a circunda (Figura 

18). 

Formações ferríferas afloram no topo, junto 

com couraças ferruginosas (cangas). 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A unidade espeleológica de Carajás, é 

caracterizada por conjunto de serras com topo em 

geral aplainado, correspondentes ao Planalto 

Residual da Amazônia Meridional. Tais serras 

apresentam altitudes entre 500 e 700 m, 

contrastando com a Depressão Interplanáltica da 

Amazônia Meridional, cuja altitude está em torno de 

200 m. 

Nove unidades geomorfológicas locais foram 

delimitadas na unidade espeleológica de Carajás, a 

saber: UG Serra Norte; UG Serra Sul; UG Serra da 

Bocaina; UG Serra Leste; UG Cristalino; UG Serra 

Arqueada; UG Serra de São Felix; UG Aquiri; e UG 

Serra do Cinzento. atendendo o Decreto 6.640/2008 

e IN MMA 02/2009. 

No atual cenário, com uma produção de 

conhecimento acerca do conjunto espeleológico na 

região de estudo, tornam-se necessárias constantes 

revisões da proposta apresentada, pois estudos 

espeleológicos, recentes comprovam similaridades 

geoespeleólogica e bioespeleológica em cavidades 

localizadas na região de Carajás, estudadas até 

então, reforçam a idéia de unificar as unidades 

geomorfológicas (Serra Sul e Serra da Bocaina) e 

possível adição de outra unidade geomorfológica, a 

Serra do Pardo. 
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Figura 09: Unidades geomorfológicas de enfoque local: I) UG Serra Norte; II) UG Serra Sul; 

III) UG Serra da Bocaina; IV) UG Serra do Rabo – Estrela; V) UG Serra Leste; VI) UG Serra do Cinzento;

VII) UG Aquiri; VIII) UG Serra de São Felix; e IX) UG serra Arqueada

Figura 10: Mapa da localização da unidade geomorfológica Serra Norte. Mapa hipsométrico sobre imagem de 

satélite destaca as principais serras da região. 
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Figura 11: Mapa da localização da unidade geomorfológica Serra Sul. Mapa hipsométrico sobre imagem de 

satélite destaca as principais serras da região. 

Figura 12: Mapa da localização da unidade geomorfológica Serra da Bocaina. Mapa hipsométrico sobre imagem 

de satélite destaca as principais serras da região. 
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Figura 13: Mapa da localização da unidade geomorfológica Serra do Rabo - Estrela. Mapa hipsométrico sobre 

imagem de satélite destaca as principais serras da região. 

Figura 14: Mapa da localização da unidade geomorfológica Serra Leste. Mapa hipsométrico sobre imagem de 

satélite destaca as principais serras da região. 
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Figura 15: Mapa da localização da unidade geomorfológica Serra do Cinzento. Mapa hipsométrico sobre 

imagem de satélite destaca as principais serras da região. 

Figura 16: Mapa da localização da unidade geomorfológica Serra do Aquiri. Mapa hipsométrico sobre imagem 

de satélite destaca as principais serras da região. 

49



Valentim & Olivito. Unidade espeleológica Carajás: delimitações dos enfoques regional... 

 SBE – Campinas, SP | Espeleo-Tema. v.22, n.1. 2011. 

58 

Figura 17: Mapa da localização da unidade geomorfológica Serra de São Felix. Mapa hipsométrico sobre 

imagem de satélite destaca as principais serras da região. 

Figura 18: Mapa da localização da unidade geomorfológica Serra Arqueada. Mapa hipsométrico sobre imagem 

de satélite destaca as principais serras da região. 
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UNITS OF THE QUADRILÁTERO FERRÍFERO REGION - MG 
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Resumo 

A metodologia da instrução normativa MMA 2/09, para a avaliação do grau de relevância das cavidades 

naturais subterrâneas nos processos de licenciamento ambiental, estabelece que a análise da importância dos 

seus atributos seja feita simultaneamente sob o enfoque regional e local, definidos como unidades 

espeleológica e geomorfológica. Para o atendimento a essa instrução, a Vale S.A. apresentou ao CECAV-

ICMBio as unidades espeleológica e geomorfológicas que subsidiaram a classificação da relevância de 

cavidades naturais subterrâneas presentes nas áreas onde opera, na região do Quadrilátero Ferrífero – MG. A 

delimitação dessas unidades - feita com base na geologia e geomorfologia, através da interpretação de mapas 

geológicos, geomorfológicos, topográficos, hipsométricos e imagens de satélite - é apresentada neste 

trabalho com uma primeira revisão, que norteará os processos de licenciamento ambiental nesta importante 

província mineral, que não constitui um carste clássico.  

Palavras-Chave: Licenciamento ambiental; Quadrilátero Ferrífero, unidade espeleológica; unidade 

geomorfológica. 

Abstract 

The methodology of normative instruction MMA 2/09, to assess the degree of relevance of the natural 

underground cavities in the environmental licensing process, requires that the analysis of the importance of 

its attributes be made simultaneously in the regional and local focuses, defined as speleological and 

geomorphological units. To meet this instruction, Vale S.A. presented to CECAV-ICMBio the speleological 

and geomorphological units that supported the classification of the relevance of natural underground 

cavities present in the areas where it operates, in the Quadrilátero Ferrífero region - MG. The delimitation 

of these units - made on the basis of geology and geomorphology, through the interpretation of geological, 

geomorphological, topographical and hypsometric maps and satellite images - is presented in this paper 

with a first review, which will guide the process of environmental licensing in this important mineral 

province, which is not a classic karst. 

Key-Words: Environmental licensing; Quadrilátero Ferrífero; speleological unit; geomorphological unit. 

1. INTRODUÇÃO

O Decreto 6640/2008 estabelece que as 

cavidades naturais subterrâneas sejam classificadas 

de acordo com seu grau de relevância a partir do 

nível de importância dos atributos biológicos, físicos 

e socioeconômicos das cavidades, avaliadas sobe o 

enfoque regional e local, enfoque estes descritos 

pela primeira vez naquele instrumento. Uma 

definição mais clara destes enfoques, entretanto, 

surge com a publicação da Instrução Normativa n
o
 

02/2009 do MMA (IN), em 21/08/2009, que 

regulamenta o decreto supracitado. Segundo a IN, a 

análise sob enfoque local considera a “unidade 

geomorfológica”, expressamente compreendida, 

como aquela que apresenta continuidade espacial e 

que contempla, no mínimo, a área de influência da 

cavidade (art. 14 §2); já a análise sob enfoque 

regional leva em consideração o cenário da “unidade 

espeleológica”, formalmente definida como “área 

com homogeneidade fisiográfica (...) que pode 

congregar diversas formas de relevo cárstico e 

pseudocárstico (...), delimitada por um conjunto de 

fatores ambientais específicos para a sua formação” 

(art. 14 §3). 

Com a publicação do Decreto 6640, em 08 de 

novembro de 2009, o impacto irreversível em 

cavernas passou a ter uma regulamentação 

específica, diferente da situação jurídica anterior – 
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quando, pela ação do Decreto 99.556/1990, nenhum 

impacto a cavernas era admitido no Brasil. A 

aplicação do decreto - por meio da metodologia 

definida pela IN - depende da comparação de 

diversos atributos geológicos e biológicos entre as 

cavidades naturais subterrâneas, em escala regional e 

local, tornando necessária a definição das unidades 

espeleológica e geomorfológica. 

Não há correspondência conceitual entre os 

enfoques de comparação previstos na IN e as 

províncias espeleológicas, já discutidas, 

principalmente para o calcário, pela comunidade 

espeleológica (Karmann e Sanchez, 1979). Portanto, 

propostas a serem aplicadas de maneira uniforme em 

todo o território nacional devem ser apresentadas, 

para que os estudos espeleológicos vinculados aos 

processos de licenciamento ambiental utilizem a 

mesma amostra comparativa. 

Importante ressaltar, porém, que a 

determinação dos limites geográficos para os 

enfoques previstos na IN somente atingirá o objetivo 

maior – de maior compatibilidade entre os estudos 

produzidos nas diversas regiões do Brasil, com a 

disponibilização do Cadastro Nacional de 

Informações Espeleológicas – CANIE – quando se 

tornará possível a coleta de informações para a 

composição das amostras, de acordo com o enfoque. 

2. UNIDADE ESPELEOLÓGICA DO

QUADRILÁTERO FERRÍFERO - 

CONCEIÇÃO. 

O Quadrilátero Ferrífero (QF) é considerada 

uma das mais importantes províncias minerais do 

Brasil, devido principalmente às suas jazidas de ouro 

e ferro. Corresponde a uma área de 7.200 km
2
 

coberta por levantamentos geológicos sistemáticos 

na escala 1:25.000, a partir de convênio firmado 

entre os governos dos EUA e do Brasil (USGS-

DNPM) - em meados do século XX (Dorr,1969) – 

levantamentos esses que servem de referência a 

todos estudos posteriores. 

Para adequação à definição de unidade 

espeleológica, especificada na IN, foi estabelecida a 

unidade espeleológica denominada Quadrilátero 

Ferrífero – Conceição, que engloba, no enfoque 

local, dez unidades geomorfológicas, de acordo com 

a norma, que prescreve que as análises de atributos 

das cavernas estejam vinculadas (enfoque local e 

regional). O termo unidade espeleológica 

Quadrilátero Ferrífero já havia sido estabelecido por 

Auler et al (2001), com base na ocorrência de 

algumas cavidades em dolomitos nas formações 

geológicas Gandarela e Fecho do Funil (Dorr, 1969). 

Extrapolando o limite do QF para norte, com 

base nas características geológicas – a despeito de 

sua descontinuidade - a unidade espeleológica do QF 

– Conceição compreende, além do QF, a região de

Conceição do Mato Dentro. Sua delimitação foi 

definida com base no trabalho do USGS-DNPM, 

que estendeu as unidades geológicas do QF até a 

região de Itabira - limite do referido levantamento 

geológico - e em dados da CPRM (2001), que 

correlacionam temporalmente as rochas do QF com 

aquelas da região de Conceição do Mato Dentro - 

um conjunto de elevações que se estende por mais 

de 50 km, desde a cidade de Santo Antônio do Rio 

Abaixo até a localidade de São Sebastião do Bom 

Sucesso.(figura 1).  

A delimitação das áreas de enfoque regional e 

local foi feita por profissionais da Vale e consultores 

com base na interpretação de mapas geológicos, 

geomorfológicos, topográficos, hipsométricos e 

imagens de satélite, além de trabalhos publicados 

que evidenciam o forte controle litoestrutural e 

tectônico no arcabouço geomorfológico da unidade 

espeleológica QF – Conceição. 

2.1 Geologia. 

O QF localiza-se no centro sul do Cráton do 

São Francisco (Almeida, 1977), uma porção antiga 

da crosta parcialmente coberta por sequências, paleo 

e mesoproterozóicas (Dorr, 1969; Marshak & 

Alkmim, 1989; Alkmim & Marshak, 1998). 

Representa uma típica província metalogenética de 

terrenos do tipo domos e quilhas, cujas unidades 

estratigráficas registram complexa evolução durante 

o Arqueano e o Paleoproterozóico, com

retrabalhamento parcial no Neoproterozóico. Na 

região do QF podem ser individualizadas cinco 

unidades: terrenos granito-gnáissicos arqueanos, 

Supergrupo Rio das Velhas, Supergrupo Minas, 

Grupo Itacolomi e o Supergrupo Espinhaço, 

apresentadas na figura 2 e com algumas idades 

absolutas na coluna estratigráfica da figura 3. Sua 

denominação deve-se à forma quadrangular da 

região, delineada pela distribuição das rochas 

metassedimentares do Supergrupo Minas. 
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Figura 1 - Mapa geológico da unidade espeleológica QF –  Conceição (simplificado de CPRM,  2001) 

Os terrenos arqueanos compreendem diversos 

complexos granito-gnáissicos, periféricos ao QF e 

no seu interior - cortados por granitos arqueanos, 

paleoproterozóicos e mesoproterozóicos (Machado 

et al., 1992; Noce, 1995; Dossin et al., 1993) - e 

rochas supracrustais do Supergrupo Rio das Velhas, 

constituído por rochas metavulcânicas e 

metassedimentares que caracterizam o greenstone 

belt homônimo de idade arqueana (Dorr, 1969; 

Machado et  al., 1992). 

O Grupo Caraça é formado essencialmente de 

metassedimentos clásticos e subdividido em duas 

formações: a Formação Moeda – basal, composta 

por quartzitos, conglomerados e filitos quartzosos - e 

a Formação Batatal - superior que compreende 

filitos, metacherts e lentes de formação ferrífera.  

O Grupo Itabira é representado por uma 

sequência de metassedimentos químicos, 

subdividido nas formações Cauê e Gandarela. A 

Formação Cauê é caracterizada por conter 

formações ferríferas do tipo Lago Superior 

(itabiritos, itabiritos dolomíticos, itabiritos 

anfibolíticos), filitos e horizontes manganesíferos. A 

época de deposição dessas rochas foi estimada em 

2.52 Ga. por Babinski et  al. (1991), que 

consideraram uma espessura verdadeira entre 400 e 

500 m. A Formação Gandarela é composta de rochas 

carbonáticas, mármores e filitos carbonáticos. 

Os terrenos paleoproterozóicos correspondem 

às rochas do Supergrupo Minas, cuja estratigrafia foi 

originalmente definida por quatro grandes grupos; 

Tamanduá, Caraça, Itabira e Piracicaba, 

respectivamente da base para o topo (Dorr, 1969). 
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Figura 2 - Mapa geológico simplificado do QF modificado de Dorr (1969) 

 O Grupo Piracicaba originalmente 

compreendia cinco formações siliciclásticas, onde a 

Formação Fecho do Funil destaca-se pela relevante 

contribuição de rochas carbonáticas. A Formação 

Sabará interpretada como turbiditos do geossinclinal 

Minas (Dorr, 1969), com estudos posteriores, foi 

promovida ao Grupo Sabará (Pires, 1979; Machado 

et  al., 1996). O Grupo Itacolomi foi interpretado 

originalmente como uma sequência molássica 

intermontana, depositada no Mesoproterozóico e 

correlacionada ao Supergrupo Espinhaço (Barbosa, 

1968; Dorr, 1969).  

Coberturas sedimentares fanerozóicas 

destacam-se na estratigrafia da unidade 

espeleológica QF – Conceição, como cangas e 

sedimentos terrígenos fluviais e lacustres, 

relacionados às coberturas lateríticas de idade 

Terciária. As coberturas de canga são o principal 

condicionador na espeleogênese associada  aos 

depósitos de ferro laterítico.  

No extremo norte da unidade espeleológica 

QF-Conceição - ao longo da borda oriental do 

Espinhaço – estreitas faixas descontínuas, 

geralmente constituídas por rochas metamáficas, 

metaultramáficas, formações ferríferas, xistos, e 

quartzitos, têm sido aventadas por diversos 

pesquisadores - sob o ponto de vista petrográfico, 

químico e de enquadramento geológico - como 

possíveis sequências do tipo greenstone belts, 

correlacionáveis ao Supergrupo Rio das Velhas 

(Uhlein, 1982; Fogaça, 1985; Neves, 1998).  
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Figura 3 - Coluna estratigráfica para o QF, apresentando algumas idades absolutas (Alkmim & Marshak, 1998). 

Associada a essas rochas ocorre uma 

sequência epiclástica fina com sedimentação 

química associada (figura 4), semelhante ao 

Supergrupo Minas do QF (Dorr, 1969). Essas 

estreitas faixas descontínuas de metassedimentos  se 

destacam no relevo e são constituídas 

principalmente por quartzitos, quartzitos sericíticos e 

ferruginosos, xistos, filitos e itabiritos, com 

espessura estimada de 300 a 500 metros. Essa 

unidade, definida pela Vale como Grupo Conceição 

do Mato Dentro e anteriormente descrita por 

diversos autores, (Pflug & Renger, 1973; Uhlein, 

1982; Vilela & Santos, 1983; Assis & Marini, 1983) 

é correlacionada ao Supergrupo Minas (CPRM, 

2001), apesar da descontinuidade física entre ambas. 

Do ponto de vista estrutural, o QF é delineado 

por feições fortemente condicionadas pela tectônica, 

onde se destacam grandes sinclinais e anticlinais, 

que conformam a geometria poligonal que lhe dá 

nome, produto de pelo menos três eventos tectônicos 

compressionais (Dorr, 1969; Noce 1995; Alkmim & 

Marshak, 1998). Esse registro tectônico ocorre 

também na região de Conceição do Mato Dentro. 

2.2. Geomorfologia 

O papel do controle estrutural e tectônico 

sobre a organização geomorfológica do QF – que se 

estende à unidade espeleológica – representa, há 

décadas, um ponto de convergência de opiniões de 

muitos geocientistas, que dedicaram atenção ao 

estudo da morfogênese desta região. A partir de 

Harder & Chaberlin (1915), que relacionaram a 

evolução do relevo do QF com suas estruturas 

geológicas, substrato rochoso e erosão diferencial 

definindo três domínios denominados de terras altas, 

medianas e baixas, respectivamente correspondentes 

a quartzitos e itabiritos, xistos e filitos e granito-

gnaisses, outras considerações foram feitas sobre a 

sua conformação geomorfológica - todas também 

controladas por estruturas geológicas (dobras e 

falhas) e pela erosão diferencial - destacando-se 

King (1956), Barbosa & Rodrigues (1965), Dorr 

(1969) e Barbosa (1980). 
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Figura 4 - Mapa geológico da região de Conceição do Mato Dentro (Rel. Interno Vale) 

Varajão (1991) verificou que a quantidade de 

ciclos erosivos, identificados em cada um dos 

trabalhos realizados anteriormente, dependia do 

conceito que cada autor possuía a respeito de 

superfície de aplainamento, bem como do intervalo 

altimétrico considerado. Com base em dados 

quantitativos, Varajão et al. (2009) sugerem que o 

relevo do QF é um produto de constante e intenso 

processo erosivo onde as superfícies cimeiras - 

interpretadas por diversos autores como de idade 

cretácea - são protegidas da erosão por coberturas de 

canga formadas, principalmente, durante o Eoceno. 

O relevo se divide basicamente em dois tipos. 

O primeiro é distinto pela continuidade e extensão 

da forma, além de sua altimetria elevada - com 

altitudes acima de 1.200 metros e alcançando níveis 

superiores a 2000 metros na Serra do Caraça. 

Geralmente estão associados a processos estruturais 

de elaboração do relevo, tais como as falhas de 

empurrão e normal e fatores litológicos (canga, 

itabiritos e quartzitos).  

O segundo é evidenciado por relevos de 

dissecação homogênea, situado na parte central e no 

entorno do QF, abrangendo colinas um pouco 

alongadas e de topos convexos e tabulares dos 

complexos metamórficos granítico-gnáissicos 

(Projeto RADAMBRASIL, 1983). Apresenta 

altitudes entre 750 a 950 m, onde se destacam 

relevos com cotas superiores nos topos de colinas e 

nas regiões de montante das principais bacias 

hidrográficas, compreendendo as unidades 

geomorfológicas contidas na porção oriental e norte 

da unidade espeleológica QF – Conceição (figura 5). 

Ao norte a Serra da Serpentina - com altitudes 

acima de 900 m (máxima de 1.175 m) - constitui um 

conjunto geomórfico de expressão na área, com 

espetacular influência das estruturas e da natureza do 

substrato rochoso, onde são comuns formas 

escarpadas do tipo hogbacks relacionadas a 

estruturas homoclinais (figura 6), com cristas 

alinhadas e alongadas segundo a direção NW-SE e 

NS sustentadas por itabiritos e/ou quartzitos.  
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Figura 5 - Mapa hipsométrico da unidade espeleológica QF – Conceição destacando o limite oriental da 

cordilheira do Espinhaço 

A água, como parâmetro mais importante da 

configuração e dinâmica dos ecossistemas cársticos 

(rochas carbonáticas), tem uma representatividade 

espacial na unidade espeleológica QF – Conceição 

distinta daquela referida no glossário da IN: 

“Sistema cárstico: conjunto de elementos 

interdependentes, relacionados à ação da água e seu 

poder corrosivo junto a rochas solúveis, que dão 

origem a sistemas de drenagem complexos, 

englobando sistemas de cavernas e demais feições 

superficiais destes ambientes, como as dolinas, 

sumidouros, vales secos, maciços lapiezados e 

outras áreas de recarga. Incluem-se neste conceito 

todas as formas geradas pela associação de águas 

corrosivas e rochas solúveis que resultam na 

paisagem cárstica. É constituído por suas diversas 

zonas: exocarste, epicarste e endocarste”.  

Esta definição refere-se mais ao grupo de 

rochas carbonáticas, a exemplo do Grupo Bambuí, 

onde a influência da água é muito mais abrangente - 

podendo corresponder a um aquífero ou mesmo 

extrapolar mais de uma bacia hidrográfica - do que 

ao grupo de rochas lateríticas – que inclui o minério 

de ferro – e de rochas siliciclásticas – que inclui os 
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quartzitos. Essas litologias na unidade 

geoespelológica distinguem-na das rochas 

carbonáticas não só por suas estruturas, espessuras, 

composição, porosidade e permeabilidade como 

pelos padrões de recarga subterrânea.  

Figura 6 -Relevo do tipo hogback sustentado por 

formação ferrífera, característico das escarpas 

alinhadas que compõem o relevo do QF e Conceição 

do Mato Dentro (Pico do Soldado - Serra da 

Serpentina) 

Duas bacias abrangem a unidade 

espeleológica do QF – Conceição, a do Rio Doce a 

oeste e a do Rio São Francisco a leste. O divisor de 

águas dessas bacias é a Serra do Espinhaço, que no 

QF se estende pelas serras das Cambotas, Gandarela, 

Ouro Fino e Antônio Pereira até a proximidade de 

Ouro Preto. Na bacia do rio São Francisco destacam-

se as sub-bacias dos rios das Velhas, Paraopeba e 

Pará, enquanto que na do Rio Doce destacam-se as 

sub-bacias dos rios do Carmo, Piracicaba e Santa 

Bárbara, no QF, e Santo Antônio e Peixe em 

Conceição do Mato Dentro (figura 7).  

2.3. Espeleologia 

A delimitação da unidade espeleológica, 

dentro do enfoque regional, apresentada pela Vale 

ao CECAV-ICMBio, foi condicionada ao 

Supergrupo Minas (Dorr,1969) e às rochas 

cronocorrelatas (CPRM, 2001) que se estendem até 

a região de Conceição do Mato Dentro (figura 1). 

Pelo conceito determinado na IN, essa unidade 

poderia ser estendida até Serro e mesmo até a região 

de Porteirinha, onde dezenas de cavernas foram 

recentemente identificadas em rochas ferríferas - 

diamictitos hematíferos -.da Formação Nova Aurora, 

situada em cotas entre 900 e 1.070 metros (Carmo et 

al. 2010). 

A unidade espeleológica do QF – Conceição 

congrega três formas de ocorrências de cavernas, 

vinculadas a três grupos de rochas, respectivamente 

em ordem de importância (número de ocorrências): 

lateríticas, siliciclásticas e carbonáticas. As rochas 

lateríticas compreendem mais de 500 cavernas 

descritas em cangas, minério de ferro, itabiritos, 

hematita compacta e laterita. As rochas 

siliciclásticas compreendem principalmente 

quartzitos e conglomerados, onde aproximadamente 

uma centena de cavidades é conhecida, com grande 

potencial de novas descobertas com os programas de 

prospecção espeleológica em andamento. As rochas 

carbonáticas abrangem dolomitos e calcários, 

restritas ao QF, onde apenas poucas cavidades são 

conhecidas. 

O grupo das lateritas compreende rochas cuja 

classificação em campo normalmente envolve 

denominações às vezes pouco precisas e 

conflitantes, como formação ferrífera x itabirito, 

minério de ferro x itabirito/canga e canga x laterita. 

Considera-se que as rochas desse grupo tenham um 

teor de Fe2O3 acima de 15%, onde a classificação de 

minério depende principalmente de critérios 

químicos, físicos e mineralógicos.  

Os minérios de ferro do QF são classificados 

como depósitos de ferro laterítico de classe mundial, 

cujas datações de itabiritos e canga - pelo método 

Ar/Ar - mostraram idades, principalmente, a partir 

do início do Terciário (Spier, 2005). Tais depósitos 

estão condicionados por fatores tectônicos, 

morfoclimáticos e litológicos, onde as coberturas de 

canga/laterita - em diversos patamares altimétricos, 

com cotas que variam de 1.800 a 800 metros – são 

responsáveis pela existência da maioria das cavernas 

nesse grupo de rochas. 

As cavidades naturais nesse grupo de rochas 

têm como principal característica sua proximidade à 

superfície e seu pequeno desenvolvimento, em torno 

de 25 metros, o que as diferem das cavernas em 

rochas carbonáticas, que atingem um maior grau de 

desenvolvimento e têm maior probabilidade de 

apresentarem drenagens predominantemente 

subterrâneas e portanto mais susceptíveis às 

alterações ambientais. 

As coberturas lateríticas distinguem-se das 

rochas dos grupos siliciclásticos e carbonáticos por 

não terem sido afetadas pelos eventos tectônicos 

distensionais e compressionais dos ciclos 

Transamazônico e Brasiliano, cujas estruturas estão 

sempre presentes nos maciços rochosos quartzíticos 

e carbonáticos, não só do QF como das principais 

províncias espeleológicas do Brasil (Karmann & 

Sanches, 1979). As estruturas observadas nessas 

coberturas estão relacionadas a reativações de 

estruturas pretéritas arqueanas e proterozóicas. 
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Figura 7 - Distribuição das bacias hidrográficas na unidade espeleológica do QF - Conceição. 

No grupo de rochas siliclásticas no QF 

destacam-se as cavernas em quartzito da Serra do 

Caraça, entre as quais a gruta do Centenário, uma 

das maiores cavernas deste tipo de rocha no mundo, 

com 3.490 metros de projeção horizontal e desnível 

de 481 metros, o maior do Brasil (Dutra et al., 

2002). Esse grupo de rochas tem grande potencial 

para a descoberta de novas cavidades, incluindo 

além do Grupo Caraça, os grupos Itacolomi, 

Conceição do Mato Dentro e mesmo o Grupo 

Maquiné. 

3. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

Dentro da unidade espeleológica QF – 

Conceição foram delimitadas pela Vale e 

apresentadas ao CECAV-ICMBio dez unidades 

geomorfológicas (figura 8), aplicando-se o conceito 

da IN “análises referentes ao enfoque local são 

delimitadas pela unidade geomorfológica que 

apresente continuidade espacial podendo abranger 

feições como serras, morrotes ou sistema cárstico o 

que for mais restritivo em termos de área, desde que 

contemplada a área de influência da cavidade” (art. 

14 §1). A delimitação dessas unidades, feita dois 

meses após a publicação da IN, teve como objetivo a 

adequação de suas operações, conforme a 

determinação do Decreto 99.956/90, com redação 

dada pelo Decreto 6640/08 (art. 5 §3).  

A demarcação das dez unidades 

geomorfológicas foi feita com base em critério 

llitológico-fisiográfico e em sua continuidade 

espacial, utilizando-se mapas geológico e 

hipsométrico, imagens de satélite e de ortofotos de 

61



Oliveira, Olivito & Rodrigues-Silva. Caracterização da unidade espelológica e das... 

 SBE – Campinas, SP | Espeleo-Tema. v.22, n.1. 2011. 

70 

alta resolução e da rede hidrográfica. Como o 

critério litológico/fisiográfico utilizou-se as rochas 

do Supergrupo Minas - principalmente as formações 

Moeda, Cauê e Gandarela - e como critério de 

descontinuidade a presença de planície de 

inundação, com áreas mais arrasadas, a exemplo dos 

rios Paraopebas e Velhas. As dez áreas de enfoque 

local - ou unidades geomorfológicas, definidas 

conforme os critérios destacados acima - foram 

denominadas Serra da Serpentina, Itabira, João 

Monlevade, Serra da Piedade; Quadrilátero Oeste; 

Serra Azul; Morrarias de Dom Bosco, Serra do 

Gandarela, Serra de Ouro Preto - Antônio Pereira e 

Escarpa Oriental do Caraça (figura 8), descritas 

adiante. 

3.1. Serra da Serpentina 

Esta unidade geomorfológica (UG), com 168 

km2 de área, localiza-se no extremo norte da unidade 

espeleológica QF – Conceição. Trata-se de um 

conjunto de elevações que se estende segundo a 

direção NNW por 58 km, desde a cidade de Santo 

Antônio do Rio Abaixo até ao norte da cidade de 

Conceição do Mato Dentro. Apresenta altitudes em 

geral acima de 900 m, com máxima de 1.175 m, 

contrastando com o relevo mais arrasado ao seu lado 

(inferior a 650 m), onde se destacam as planícies 

aluvionares do Rio do Peixe a leste e do Rio Santo 

Antônio a oeste. As formações ferríferas ocorrem no 

topo da serra e/ou em sua encosta leste (figura 9). 

Figura 8 – Localização das unidades geomorfológicas na unidade espeleológica QF – Conceição 
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Figura 9 - Unidade geomorfológica Serra da Serpentina 

3.2. Itabira 

Localizada a nordeste do QF encontra-se em 

contexto geomorfológico muito semelhante a esta 

última a UG Serra da Serpentina, com relevo mais 

alto, em torno de 1100 m, que ocorre isolado em 

meio a terrenos homogeneamente dissecados pelos 

Ribeirão Jirau, Rio do Tanque e afluentes do Rio 

Santa Bárbara, cuja altimetria está na faixa de 600 a 

800 m. Tal unidade geomorfológica apresenta 12 km 

de extensão e 79 km
2
 de área, sendo que apenas em 

sua porção leste afloram formações ferríferas (figura 

10). 

3.3. João Monlevade 

Localiza-se ao sul da UG de Itabira, num 

mesmo contexto geomorfológico. Apresenta relevo 

em torno de 1000 m, podendo atingir 1300 m. 

Destaca-se do relevo colinoso de entorno, mais 

arrasado e homogêneo, com altitudes entre 600 e 

800 m. Seus limites são dados pelas planícies 

fluviais dos rios Piracicaba e Santa Bárbara. Possui 

282 km
2
 de área e cerca de 20 km de extensão. As 

formações ferríferas se situam a leste desta unidade 

geomorfológica (figura 11). 

3.4. Serra da Piedade 

Localiza-se na porção norte-nordeste do QF, a 

leste da zona urbana de Belo Horizonte e a nordeste 

de Sabará. Corresponde ao mesmo alinhamento da 

Serra do Curral, separada desta pela planície aluvial 

do Rio das Velhas. Apresenta 36 km
2
 de área e cerca 

de 20 km de extensão segundo a direção ENE. O 

topo desta serra, sustentada por formações ferríferas 

e canga laterítica, tem altimetria variando entre 1200 

a 1700 m, (figura 12). 

3.5. Quadrilátero Oeste 

Esta unidade local compreende 391 km
2
 de 

área e situa-se na borda oeste do QF, imediatamente 

a sul de Belo Horizonte, seguindo até as cidades de 

Jeceaba e Congonhas do Campo. Trata-se uma 

unidade geomorfológica de serra, com continuidade 

espacial, embora apresente inflexões em sua direção 

e variações de toponímia - Curral, Moeda e Itabirito 

(figura 13). 
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Figura 10 - Unidade geomorfológica Itabira 

Figura 11 - Unidade geomorfológica João Monlevade 
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Figura 12 - Unidade geomorfológica Serra da Piedade 

Figura 13 - Unidade geomorfológica Quadrilátero Oeste 
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O segmento da Serra do Curral corresponde 

ao alinhamento de direção nordeste, na porção norte 

da unidade. Apresenta 47 km de extensão e seus 

limites são dados pelas planícies fluviais dos rios 

Paraopeba e das Velhas, localizados em suas 

extremidades sudoeste e nordeste, respectivamente. 

Na porção central da Serra do Curral se juntam as 

serras da Moeda e de Itabirito, que seguem para sul, 

a primeira mais a oeste e a segunda a leste. A Serra 

da Moeda, com 51 km de extensão, é delimitada em 

sua porção sul, próximo à cidade de Jeceaba, por 

rochas do embasamento num relevo mais arrasado e 

trabalhado pelo mesmo Rio das Velhas, em sua 

porção mais a montante. Já a Serra de Itabirito é 

interrompida em sua extremidade sul pelas planícies 

das cabeceiras do Rio das Velhas. Entre as serras da 

Moeda e Itabirito há uma região quase tão 

acidentada quanto estas, sustentadas por 

metassedimentos do Grupo Piracicaba, que 

compreende uma unidade geomorfológica de 

morrotes. 

3.6. Serra Azul 

Situada no extremo oeste do QF, corresponde 

ao segmento de serra do mesmo alinhamento da 

Serra do Curral, separada desta em sua porção leste 

pela planície aluvionar do Rio Paraopeba. Apresenta 

elevações em torno de 1200 m, enquanto seu entorno 

em geral não passa de 800 m de altitude. Possui 50 

km
2
 de área e cerca de 30 km de comprimento, 

alinhados segundo a direção ENE (figura 14). 

3.7. Morrarias de Dom Bosco 

Localiza-se na porção sul do QF, na região da 

cidade de Miguel Burnier. Corresponde a uma área 

elevada em geral acima de 1200 m, configurando um 

relevo de morros que é limitado a leste pela região 

de planalto da Serra de Itacolomi e a oeste por 

relevos mais arrasados nas cabeceiras do Rio das 

Velhas e Rio Maranhão, afluente da margem direita 

do Rio Paraopeba. Apresenta 17 km de extensão, 

alinhando-se segundo a direção E-W. Sua área é de 

111 km
2
.  As porções mais altas são sustentadas por 

formações ferríferas da Formação Cauê e quartzitos 

do Grupo Piracicaba (figura 15). 

3.8. Serra do Gandarela 

Localizada na porção nordeste do QF, 

coincide com estrutura geológica do sinclinal do 

Gandarela. Essa unidade geomorfológica tem 43 km 

de extensão ao longo de seu eixo central, alongando-

se segundo a direção nordeste, o que corresponde a 

uma área de 217 km
2
. Na sua parte central ocorre 

relevo mais arrasado devido ao trabalho do Rio 

Santa Bárbara, onde ocorrem os metassedimentos do 

Grupo Piracicaba. A porção sudoeste da Serra do 

Gandarela apresenta maiores altitudes (em torno de 

1600 m) quando comparada à extremidade nordeste, 

em geral inferior a 1000 m. As formações ferríferas 

e cangas ocorrem no topo e nas encostas internas da 

serra (figura 16). 

3.9. Serra de Ouro Preto - Antonio Pereira 

Esta UG engloba as serras que delimitam a 

porção sul e sudeste do QF, serras de Ouro Preto e 

Antônio Pereira, totalizando 112 km
2
 de área. A 

Serra de Ouro Preto segue uma direção aproximada 

E-W, por 31 km, inflectindo para noroeste na região 

de Mariana, onde então passa a ser chamada de 

Serra de Antônio Pereira. Segue por 18 km segundo 

a direção NW, quando então se bifurca ao se deparar 

com o elevado platô da Serra do Caraça, feição mais 

alta do QF, sustentado por quartzitos (figura 17).  

3.10. Escarpa Oriental do Caraça 

Trata-se de uma unidade de relevo de 

transição entre as serras alinhadas da porção leste do 

QF e as áreas mais arrasadas de dissecação 

homogênea. Compreende toda a encosta oriental da 

Serra de Antônio Pereira e do platô do Caraça, onde 

predominam altitudes entre 850 a 1000 m, 

distinguindo-se da UG Serra de Ouro Preto - 

Antonio Pereira por apresentar cristas alinhadas 

cujas altitudes do topo superam 1200 m. O limite 

leste desta UG é dado pelo relevo mais arrasado com 

cotas inferiores a 800 m, onde se destacam as 

planícies aluvionares dos rios do Norte e Carmo. 

Possui 268 km2 de área e uma extensão de 47 km, 

alinhada preferencialmente segundo a direção EW 

(figura 18). 

4. CONCLUSÕES

A delimitação das dez unidades 

espeleológicas e geomorfológicas dentro do enfoque 

local e regional no QF atendem o Decreto 

6.640/2008 e a IN MMA 02/2009. A unidade 

espeleológica do QF - Conceição já se destaca pelas 

inúmeras ocorrências de cavidades naturais 

subterrâneas já conhecidas, e que vêm sendo 

descobertas através de levantamentos espeleológicos 

em andamento. Estes levantamentos promoverão um 

maior conhecimento do patrimônio espeleológico 

nacional com a consequente ampliação do universo 

amostral para estudos comparativos de relevância. 
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Figura 14 - Unidade geomorfológica Serra Azul 

Figura 15 - Unidade geomorfológica Morrarias de Dom Bosco 
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Figura 16 - Unidade geomorfológica Serra do Gandarela 

Figura 17 – Unidade geomorfológica Serra de Ouro Preto - Antônio Pereira 
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Figura 18 – Unidade geomorfológica Escarpa Oriental do Caraça 

Figura 19 – Unidade geomorfológica Quadrilátero Oriental 
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No atual cenário, com uma produção de 

conhecimento acerca do conjunto espeleológico na 

região de estudo, tornam-se necessárias constantes 

revisões da proposta apresentada para uma melhor 

adequação à realidade. Os autores propõe uma nova 

configuração para a porção oriental do QF - onde as 

unidades geomorfológicas Serra do Gandarela, Serra 

de Ouro Preto – Antônio Pereira e escarpa oriental 

do Caraça sejam agregadas em uma única unidade 

geomorfológica - também estendida aos quartzitos 

da Serra do Caraça – denominada de unidade 

geomorfológica Quadrilátero Oriental  

A delimitação destas três unidades 

apresentada pela Vale ao CECAV/ICMBio, 

considerou, apenas e parcialmente, o critério 

litológico,  – Formação Caue, e não a continuidade 

fisiográfica das unidades da Serra do Gandarela e 

Serra de Ouro Preto – Antônio Pereira, na qual 

também não está inserida a Serra do Caraça (figura 

19). A unidade Quadrilátero Oriental define no QF o 

divisor de águas entre as bacias dos rios Doce e São 

Francisco. 
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A Espeleologia em cavidades Naturais e antrópicas Mariana/MG

Autor: Pierre Munaro; Robson Zampaulo; Daniel Lima & Iuri Viana Brandi Vale S.A. – 
Gerência de Espeleologia e Tecnologia ‐ DIPF 

Contato: pierre.munaro@vale.com. 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Um significativo agrupamento de cavidades naturais, cavidades naturais impactadas pela ação antrópica e cavidades 
artificiais (galerias) ocorre em formações ferríferas e litotipos associados no Morro Santana, Serra de Antônio 
Pereira, Município de Mariana/MG. A atividade de exploração mineral interfere neste ambiente subterrâneo desde 
as primeiras descobertas de ouro pelos Bandeirantes no século XVIII, culminando com a prospecção e exploração 
aurífera e de minério de ferro realizadas até o final do século XX. 

O Morro Santana situa‐se no flanco NE do anticlinal Mariana. Falhas de empurrão carreiam lascas de formações 
ferríferas (itabiritos) do Grupo Itabira/Fm Cauê sobre os metassedimentos do Grupo Nova Lima. Os itabiritos são 
capeados por uma carapaça de canga de pequena espessura, e a interface canga/formação ferrífera é o local mais 
propício para o desenvolvimento de cavidades. Algumas destas aberturas foram expandidas pelos antigos 
exploradores para a cata de canga terrígena aurífera alterada, de fácil remoção. Com o avanço do conhecimento 
geológico e das técnicas de exploração, galerias foram abertas para prospectar a mineralização primária do ouro, 
presente nos veios de quartzo associados aos planos de cavalgamento tectônico. 

A ocorrência de cavernas com diversos graus de intervenção antrópica registrados ao longo de um hiato temporal em 
torno de 300 anos, em um mesmo contexto geológico, ensejou a criação de um projeto inédito de pesquisa 
espeleológica com o objetivo de comparar a dinâmica e evolução destas cavernas. 

Localização da área de pesquisa 
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Mapa geológico do anticlinal Mariana 

Planta baixa e perfis do levantamento topográfico 

Estalagmite com escorodita e Veio de quartzo aurífero em cav. antropizada no contato itabiritos/metapelitos 

METODOLOGIA

Nos trabalhos de prospecção espeleológica, foram encontradas 100 cavidades, das quais selecionou‐se 21 
para os estudos espeleológicos, sendo 05 naturais, 08 impactadas e 08 galerias. Entende‐se como uma 
cavidade impactada aquela que sofreu intervenção antrópica em seu meio físico e que tenha registros claros 
desta ação, como resquícios de escavações em seu interior, empilhamentos de pedras (‘mundéus’), 
presença de material cerâmico e ferramentas de garimpagem. 
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Os critérios espeleológicos de relevância aqui considerados são os mesmos definidos para a valoração de 
cavidades naturais subterrâneas, conforme a Instrução Normativa MMA 02/2009 do Decreto 6640/2008, 
que trata da espeleologia no Brasil. Esta metodologia, no contexto de um projeto piloto de pesquisa, visou 
unicamente dispor de elementos comparativos, tendo em vista que a análise de relevância 
regulamentada pela IN não se aplica a cavidades artificiais. 

Os parâmetros de análise compreendem a descrição morfológica e litológica das cavernas, os aspectos 
hidrológicos, descrição dos depósitos clasto‐químicos, aspectos sócio‐ econômicos e culturais envolvidos, a 
análise do estado de conservação das cavernas, a comparação da fauna de invertebrados e a verificação 
da existência de relação entre variáveis biológicas das comunidades de invertebrados e os tópicos ambientais 
correlatos. 

RESULTADOS OBTIDOS

As cavidades possuem aspectos socioeconômicos e culturais relevantes, relacionados à história de exploração 
aurífera da região. 

Os depósitos químicos (espeleotemas), na forma de pingentes e pequenas estalactites/estalagmites, 
aparecem em todos os ambientes cavernícolas estudados. São compostos por goethita, hematita, 
magnetita, gibsita, quartzo e escorodita [FeAsO4 (H2O)2]. Este último resulta da oxidação da arsenopirita 
provocada pelo intemperismo dos veios de quartzo e caracterizam espeleotemas únicos. 

As cavidades impactadas tendem a retomar seu desenvolvimento hidrológico natural ao cessar a 
atividade humana, com a presença de drenagens perenes, águas de percolação e condensação e formação 
de depósitos clásticos. Algumas galerias funcionam como um duto canalizador de água que brota no nível 
freático e redesenha seu interior, de tal maneira que os registros antrópicos são obliterados e as galerias 
adquirem uma conformação morfológica distinta. 

Os resultados mais interessantes foram encontrados durante os estudos bioespeleológicos. Quatro táxons 
novos de invertebrados foram identificados, entre eles um ácaro da família Caeculidae extremamente raro 
e até então nunca encontrado no Brasil e uma nova espécie de opilião (Goniosoma sp.n.). Além disso, nove 
espécies encontradas possuem características troglomórficas. Dentre estas, seis são consideradas raras 
pelo atributo de distribuição geográfica. O que chama a atenção é que os organismos troglóbios não se 
restringem às cavidades naturais, mas se concentram principalmente nas cavidades impactadas e 
também nas galerias mais antigas. Por outro lado, as cavidades antropizadas exibem maior riqueza de  
espécies, diversidade, riqueza  de troglomórficos e  maior estabilidade ambiental. 

 Tipologia das cavernas (1) cav. natural em canga; (2 e 3) Cav. antropizadas com empilhamentos de pedras (mundéus); (4) Cav. 
antropizada com drenagem perene; (5) Galeria para exploração de ouro; (6) Galeria em minério de ferro 
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Especies troglomórficas (A) Pselaphidae sp1.; (B) Pselaphidae sp14.; (C) Tetrablemidae sp.; (D) Chthoniidae sp.; 
(E) Stiloniscidae sp.; (F) Trichorrhina sp. 

CONCLUSÕES

O acervo espeleológico do Morro Santana mostra diferentes impactos antrópicos, cuja dinâmica evolutiva 
natural prossegue a despeito da interferência humana. As cavidades impactadas e artificiais, distribuídas 
ao longo de um espaço temporal de três séculos, possuem uma grande diversidade de organismos 
invertebrados, proporcionalmente à antiguidade da intervenção. A idade relativa desta intervenção é 
estimada pelo tipo de escavação realizado. No Brasil, são  raros os registros de organismos troglomórficos 
em galerias, enquanto que neste projeto foram encontrados em três delas, o que indica haver uma 
interconexão das macrocavidades através do meio subterrâneo superficial, talvez proporcionada pela 
porosidade e interstícios da canga. Desta forma, entende‐se que, sob condições físicas e biológicas 
propícias e o necessário tempo de evolução, cavidades artificiais também podem ser colonizadas por 
espécies troglomórficas. 
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Contatos: iuri.viana@vale.com 

INTRODUÇÃO 

A propagação das ondas sísmicas geradas pelos processos de detonação durante as operações 
de lavra causam vibrações nos terrenos, cuja velocidade de partícula pode ser descrita pela lei 
de atenuação das vibrações: 

Figura 1‐ Equação prognóstica.
Onde: 

V = Velocidade de vibração da partícula (mm/s); 
Q = Máxima carga explosiva por tempo (kg); 
D = Distância da detonação ao ponto de captação ( m); 
k, m = Variáveis em função dos parâmetros do fogo (explosivos, acessórios, confinamento) e  
as características do maciço (composição litológica, descontinuidades, presença de água); 

A intensidade das vibrações pode causar danos físicos a estruturas civis e trazer incômodos a 
comunidades vizinhas em regiões urbanas.  

A  ABNT‐  9.653/2005  estabelece  os  limites  máximos  admissíveis  para  as  velocidades  de 
vibração  de  pico  com  base  nas  faixas  de  frequência  de  propagação  de  ondas,  de  forma  a 
garantir a segurança de estruturas civis. 

Faixa de Frequência  Limites de Velocidade de Vibração de Particula de Pico 

4Hz a 15 Hz 
Iniciando em 15 mm/s, aumenta linearmente até 20 

mm/s 
15Hz a 40 Hz  Acima de 20mm/s, aumenta linearmente até 50 

Equações prognósticas da atenuação das vibrações causadas pelo 
uso de explosivos em minas de ferro na Serra dos Carajás

Claudio Carnevalli Dias1, Alexandre Antonini2, Pierre Munaro1, Georgete Dutra1, Carlos 
Alberto Teles3, Iuri Viana Brandi1

 Vale S.A – Gerência de Espeleologia e Tecnologia - DIPF, 2) VMA – Engenharia de Explosivos, 
3) Vale S.A – Gerência de Meio Ambiente - DIFN

mm/s 
Acima de 40 Hz  50 mm/s 

Figura 2‐ Norma técnica ABNT– NBR–9.653/2005.  
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As cavidades naturais subterrâneas são bens da União protegidos pela constituição federal e 
que ocorrem com freqüência em ambientes   de mineração. Nas minas de ferro da Serra dos 
Carajás, as operações de lavra em áreas limites com o entorno de influência de cavidades são 
continuamente  monitoradas  para  possibilitar  a  compatibilização  do  aproveitamento  dos 
recursos minerais e a conservação da integridade física das cavidades. 

As  equações  prognósticas  de  atenuação  das  vibrações  representam  o  comportamento  da 
propagação das ondas sísmicas através dos maciços e permitem a determinação das cargas 
máximas  por  espera  a  serem  utilizadas  para  uma  dada  distância  e  limite  de  vibração, 
garantida a conservação da integridade física das cavidades. 

OBJETIVOS  

Os estudos tiveram por objetivo a verificação do comportamento das ondas sísmicas através 
de formações ferríferas e rochas intrusivas encontradas nas áreas de entorno de cavidades, a 
determinação  das  equações  prognósticas  através  destes  maciços  e  a  determinação  dos 
valores máximos de cargas explosivas por espera a serem utilizadas em operações futuras.  

METODOLOGIA 

Os registros sismográficos foram obtidos através de sismógrafos de engenharia instalados em 
áreas  do  entorno  e  no  interior  de  cavidades  durante  o  monitoramento  de  desmontes  
primários  para  a  extração  de  minério  de  ferro  rochas  estéreis.  As  equações  prognósticas 
foram determinadas a partir de análises vibracionais em software específico. 

RESULTADO 

As  curvas  de  atenuação  e  as  equações  prognósticas  apresentadas  a  seguir  se  referem  aos 
monitoramentos realizados nas áreas de entorno e no interior de cavidades na cava de N5 Sul: 

Figura 3‐ Monitoramento de desmontes primários no entorno e no interior de cavidades. 
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Figura 4‐ Curvas de atenuação, equações prognósticas para cavidades em N5 Sul. 
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Figura 5‐ Registros por faixas de frequências para cavidades em N5 Sul. 

CONCLUSÕES 

Os  monitoramentos  sismográficos  das  detonações  permitiram  verificar  que  em  formações 
ferríferas,  as  ondas  sísmicas  se  propagam  principalmente  em  baixas  faixas  de  frequências, 
entre  2,50  e  7,50  Hz;  o  que  em  alguns  casos,  indica  a  necessidade  de  análise  dos 
deslocamentos de pico de partícula. 

Durante  os monitoramentos  foram  registrados  valores  de  vibrações  superiores  aos  valores 
limites estabelecidos pela ABNT para estruturas civís, no entanto, não foram verificados danos 
físicos à integridade das cavidades. 

Os valores  limites de velocidade de vibração utilizados para os cálculos das cargas máximas 
por espera foram obtidos a partir de registros sismográficos contínuos das operações de lavra 
na área de entorno. 

As equações prognósticas permitiram a estimativa das  cargas máximas por espera a  serem 
utilizadas em distâncias inferiores a 250 metros, garantida a conservação da integridade física 
das cavidades. 

Os  valores  limites  de  vibrações  estabelecidos  pela  ABNT  se  mostraram  extremamente 
conservadores  para  a  aplicação  no  controle  de  danos  físicos  em  cavidades  naturais 
subterrâneas. 
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AUTOMATIZAÇÃO DO CÁLCULO DA RELEVÂNCIA DE CAVIDADES 

UTILIZANDO ANÁLISES MULTICRITÉRIOS
AUTOMATION OF CALCULATING THE RELEVANCE OF CAVES USING MULTI-CRITERIA ANALYSIS 

Suellen Pereira Iraci, Mariane Soares Ribeiro, Sara da Costa Dias, Ana Carolina Neves, Xavier Prous 

& Iuri Viana Brandi 

Vale S. A P. 

Contatos: suellen.iraci@yahoo.com.br; suellen.iraci@vale.com. 

Resumo 

A automatização de processos tornou-se uma tarefa corriqueira para a maioria das organizações, pois 

possibilita a padronização e agilidade na realização de muitas atividades. Com este propósito, visando 

aprimorar o processo de classificação da relevância das cavidades naturais subterrâneas, foi desenvolvida a 

“EspeleoMatriz”, um sistema que padroniza e automatiza o cálculo da relevância, produzindo de forma 

eficiente, resultados mais confiáveis, que garantem o atendimento a legislação vigente. O objetivo deste 

artigo é apresentar a ferramenta, e o seu processo de desenvolvimento. 

Palavras-Chave: IN MMA 02/09; Relevância, EspeleoMatriz, Automatização, Processo. 

Abstract 

The automation process has become a trivial task for most organizations, since it enables the 

standardization and agility in carrying out many activities. For that purpose, aiming to improve the 

classification process for the relevance of caves, it was developed the "EspeleoMatriz", a system that 

standardizes and automates the calculation of their relevances, producing more reliable results, ensuring the 

compliance to legislation and in a more agile way. The objective of this paper is to present the tool itself, 

and its development process. 

Key-words: IN MMA 02/09; Relevance, EspeleoMatriz, Automation, Process. 

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a espeleologia tem se 

mostrado uma ciência com crescente notoriedade no 

cenário nacional. O aumento de demandas do setor 

minerário após os anos 2000 contribuiu 

significativamente para o crescente número de 

estudos espeleológicos realizados (FIGUEIREDO, 

2011; AULER & PILÓ, 2005). Dessa forma, um 

maior rigor na aplicação da legislação ambiental 

vigente, no que tange o patrimônio espeleológico, se 

fez necessário. 

De acordo com o Cecav/Terra Brasilis (2010), 

“é notório que o arcabouço jurídico brasileiro 

relacionado às cavidades naturais subterrâneas 

apresenta ainda muitas incongruências e 

contradições”. Ainda que existam pontos a serem 

melhorados, a aplicação legal faz-se necessária para 

que o patrimônio espeleológico brasileiro seja 

protegido, uma vez que este ecossistema é 

considerado de grande importância. Neste contexto, 

um grande paradoxo se forma, envolvendo a 

preservação ambiental e o desenvolvimento 

socioeconômico (MIRANDA, 2013; 

CECAV/TERRA BRASILIS, 2010). 

Uma gama de decretos, resoluções e 

instruções normativas tangem a temática 

espeleologia e licenciamento ambiental 

(FIGUEIREDO, RASTEIRO & RODRIGUES, 

2010). Dentre eles podem ser citados: 

- Decreto Federal 99556/90, que dispõe sobre a 

proteção integral das cavidades naturais 

subterrâneas brasileiras; 

- Resolução CONAMA nº 347/2004, a qual discorre 

sobre o licenciamento ambiental estabelecendo 

que toda atividade potencialmente poluidora ou 

degradadora do patrimônio espeleológico é 

passível de licenciamento; 

- Decreto 6640/2008, que vem dar nova redação a 

alguns artigos do Decreto 99556/90, além de 

acrescentar considerações que buscam conciliar os 

interesses, tanto questões ambientais como 

econômicas; 

- Instrução Normativa MMA nº02/2009, que 

estabelece a metodologia para a classificação do 

grau de relevância das cavidades naturais 

subterrâneas, regulamentada no artigo 2º do 

decreto 6640/2008; 
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- Instrução Normativa MMA nº30/2012, que 

discorre sobre compensação espeleológica, 

estabelecendo procedimentos administrativos e 

técnicos. 

Atualmente, os estudos de análise de 

relevância de cavidades são norteados pela IN 

02/2009. No entanto, a aplicação dos critérios para 

classificação da relevância de cavidades, presente na 

estrutura atual deste dispositivo legal não é uma 

tarefa simples, de acordo com diversos especialistas, 

em virtude de fragilidades nas definições dos 

parâmetros, bem como a desconsideração de uma 

análise integrada dos resultados. Entretanto, este é o 

instrumento legal vigente que contempla os estudos 

espeleológicos e os esforços despendidos a fim de se 

minimizar os erros de análise de relevância de 

cavidades. 

Deparou-se, portanto, com a necessidade de 

uma ferramenta que aprimorasse o processo de 

calculo da relevância de cavidades visando 

minimizar os erros de classificação e atender de 

forma efetiva a legislação, o qual teria impactos 

positivos inclusive sobre a compensação 

espeleológicas indicadas na IN 30/2012. Dessa 

forma, o presente estudo objetiva apresentar a 

ferramenta desenvolvida para automatizar o cálculo 

da classificação da relevância de cavidades através 

de análises multicritérios, e para tanto houve a 

necessidade de compreender a legislação vigente 

referente às cavidades naturais subterrâneas. 

2. COMPREENSÃO DA LEGISLAÇÃO

Para o desenvolvimento de uma matriz 

automatizada, que classifica o grau de relevância da 

cavidade, foi necessário compreender cada um dos 

atributos técnicos que geram essa classificação, bem 

como a chave de relevância, ambos dispostos na IN 

MMA 02/2009.  

A determinação automática da relevância de 

cavidades naturais subterrâneas dependerá do 

correto preenchimento dos atributos na matriz, que 

por sua vez, dependerá de sua correta interpretação e 

classificação pelo pesquisador. Dessa forma, são 

apresentados, a seguir, os atributos que classificam 

uma cavidade como de graus máximo, alto, médio 

ou baixo, conforme a IN MMA 02/2009. Ressalta-se 

que para a classificação do grau de relevância, basta 

que a cavidade possua ao menos um dos atributos 

listados nos itens em que se apresentam. 

2.1 Atributos que classificam uma cavidade com 

grau de relevância MÁXIMO 

- Gênese única ou rara; 

- Morfologia única; 

- Dimensões notáveis em extensão, área ou volume; 

- Espeleotemas únicos; 

- Isolamento geográfico; 

- Abrigo essencial para a preservação de populações 

geneticamente viáveis de espécies animais em 

risco de extinção, constantes de listas oficiais; 

- Hábitat essencial para preservação de populações 

geneticamente viáveis de espécies de troglóbios 

endêmicos ou relictos; 

- Hábitat de troglóbio raro; 

- Interações ecológicas únicas; 

- Cavidade testemunho; 

- Destacada relevância histórico-cultural ou 

religiosa. 

2.2 Atributos que classificam uma cavidade com 

grau de relevância ALTO, cuja importância 

seja acentuada sob os enfoques local e 

regional 

- Localidade tipo; 

- Presença de populações estabelecidas de espécies 

com função ecológica importante; 

- Presença de táxons novos; 

- Alta riqueza de espécies; 

- Alta abundância relativa de espécies; 

- Presença de composição singular da fauna; 

- Presença de troglóbios que não sejam considerados 

raros, endêmicos ou relictos; 

- Presença de espécies troglomórficas; 

- Presença de trogloxeno obrigatório; 

- Presença de população excepcional em tamanho; 

- Presença de espécie rara; 

- Alta projeção horizontal da cavidade em relação às 

demais cavidades que se distribuem na mesma 

unidade espeleológica; 

- Alta área da projeção horizontal da cavidade em 

relação às demais cavidades que se distribuem na 

mesma unidade espeleológica; 
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- Alto volume da cavidade em relação às demais 

cavidades que se distribuem na mesma unidade 

espeleológica; 

- Presença significativa de estruturas 

espeleogenéticas raras; 

- Diversidade da sedimentação química com muitos 

tipos de espeleotemas e processos de deposição; 

- Configuração notável dos espeleotemas; 

- Alta influência da cavidade sobre o sistema 

cárstico; 

- Presença de inter-relação da cavidade com alguma 

de relevância máxima; 

- Reconhecimento nacional ou mundial do valor 

estético/ cênico da cavidade; 

- Visitação pública sistemática na cavidade, com 

abrangência regional ou nacional; 

- Lago ou drenagem subterrânea perene com 

influência acentuada sobre os atributos da 

cavidade que tenham as configurações 

relacionadas nos itens dispostos acima. 

2.3 Atributos que classificam uma cavidade com 

grau de relevância MÉDIO, cuja importância 

seja acentuada sob o enfoque local e baixa 

sob enfoque regional 

- População residente de quirópteros; 

- Constatação de uso da cavidade por aves silvestres 

como local de nidificação; 

- Alta diversidade de substratos orgânicos; 

- Média riqueza de espécies; 

- Média abundância relativa de espécies; 

- Constatação de uso da cavidade por espécies 

migratórias; 

- Presença de singularidade dos elementos 

faunísticos da cavidade sob enfoque local; 

- Presença de estrutura geológica de interesse 

científico; 

- Presença de registros paleontológicos; 

- Reconhecimento local do valor estético/cênico da 

cavidade; 

- Visitação pública sistemática na cavidade, com 

abrangência local; 

- Presença de água de percolação ou condensação 

com influência acentuada sobre os atributos da 

cavidade que tenham as configurações 

relacionadas no Art.8º da IN 02/09; 

- Lago ou drenagem subterrânea intermitente com 

influência acentuada sobre os atributos da 

cavidade que tenham as configurações 

relacionadas no Art.8º da IN 02/09. 

2.4 Atributos que classificam uma cavidade com 

grau de relevância MÉDIO, cuja importância 

seja significativa sob o enfoque local e 

regional 

- Presença de singularidade dos elementos 

faunísticos sob enfoque regional; 

- Média projeção horizontal da cavidade em relação 

às demais cavidades que se distribuem na mesma 

unidade espeleológica; 

- Média área da projeção horizontal da cavidade em 

relação às demais cavidades que se distribuem na 

mesma unidade espeleológica; 

- Alto desnível da cavidade em relação às demais 

cavidades que se distribuem na mesma unidade 

espeleológica; 

- Médio volume da cavidade em relação às demais 

cavidades que se distribuem na mesma unidade 

espeleológica; 

- Presença de estruturas espeleogenéticas raras; 

- Diversidade da sedimentação química com muitos 

tipos de espeleotemas ou processos de deposição; 

- Sedimentação clástica ou química com valor 

científico; 

- Reconhecimento regional do valor estético/cênico 

da cavidade; 

- Uso constante, periódico ou sistemático para fins 

educacionais, recreativos ou esportivos; 

- Lago ou drenagem subterrânea intermitente com 

influência significativa sobre os atributos da 

cavidade que tenham as configurações 

relacionadas nos itens acima. 

2.5 Atributos que classificam uma cavidade com 

grau de relevância BAIXO, cuja importância 

seja significativa sob o enfoque local e baixa 

sob enfoque regional 

- Baixa diversidade de substratos orgânicos; 

- Baixa riqueza de espécies; 

- Baixa abundância relativa de espécies; 
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- Presença de singularidade dos elementos 

faunísticos sob enfoque local; 

- Média projeção horizontal da cavidade em relação 

às demais cavidades que se distribuem na mesma 

unidade geomorfológica; 

- Média área da projeção horizontal da cavidade em 

relação às demais cavidades que se distribuem na 

mesma unidade geomorfológica; 

- Alto desnível da cavidade em relação às demais 

cavidades que se distribuem na mesma unidade 

geomorfológica; 

- Médio volume da cavidade em relação às demais 

cavidades que se distribuem na mesma unidade 

geomorfológica; 

- Poucos tipos de espeleotemas e processos de 

deposição em termos de diversidade de 

sedimentação química; 

- Uso esporádico ou casual para fins educacionais, 

recreativos ou esportivos; 

- Visitação pública esporádica ou casual na 

cavidade; 

- Presença de água de percolação ou condensação 

com influência sobre os atributos da cavidade que 

tenham as configurações relacionadas nos itens 

acima;  

- Lago ou drenagem subterrânea intermitente com 

influência sobre os atributos da cavidade que 

tenham as configurações relacionadas também nos 

itens acima. 

3. PROCESSO DE DECISÃO UTILIZANDO

ANÁLISES MULTICRITÉRIOS

O processo decisório é inerente às atividades 

humanas e ao cotidiano das organizações. Muitas 

decisões são tomadas intuitivamente, entretanto, a 

busca pelo aprimoramento deste processo é cada vez 

mais comum devido à necessidade de obtenção de 

decisões mais satisfatórias. 

Desta forma, buscando melhorar o processo 

decisório, padronizando e dando transparência as 

suas etapas e resultados, utilizar metodologias, 

como análises multicritérios, pode auxiliar na 

obtenção destas melhorias. 

Com a análise multicritérios, são avaliados 

diferentes atributos e alternativas, simultaneamente, 

o que de acordo com Ehrlich (1996) favorece a

obtenção de melhores resultados, sendo possível 

assumir decisões com maior nível de assertividade e 

confiança, além de proporcionar a compreensão do 

contexto da decisão tomada.  

Da mesma forma, para se classificar o grau de 

relevância da cavidade é necessário avaliar diversos 

atributos que podem assumir diferentes valores, cuja 

combinação determina a relevância da cavidade. 

Com isso, foi possível utilizar a metodologia de 

análises multicritérios, juntamente com uma 

sistematização, no qual tornam o processo mais 

assertivo e transparente. 

4. ESPELEOMATRIZ - SISTEMA PARA

AUTOMATIZAÇÃO DO CÁLCULO DA

RELEVÂNCIA DE CAVIDADES

UTILIZANDO ANÁLISES

MULTICRITÉRIOS

Com o advento tecnológico, a automatização 

de processos organizacionais tornou-se trivial, pois 

gera resultados de forma mais eficiente. Entretanto, 

reitera-se que processos manuais que não geram 

bons resultados, quando automatizados, 

permanecerão gerando resultados ineficazes. Desta 

forma, automatizar processos, sem antes aprimora-

los, não garante a obtenção de melhores resultados. 

Portanto, para que se obtenham ganhos 

efetivos com a automatização, é importante avaliar 

as atividades e realizar melhorias, para que a 

automatização seja realizada com base em um 

processo manual que gere bons resultados. 

Do mesmo modo, para a automatização do 

processo de calculo da relevância das cavidades 

naturais subterrâneas, foi realizada uma avaliação do 

processo manual, utilizado atualmente por muitos 

espeleólogos, de forma que, as falhas fossem 

identificadas e corrigidas, garantindo o atendimento 

as leis e instruções que regem essa classificação. 

Após a implantação das melhorias no 

processo manual, foi desenvolvida a “EspeleoMatriz 

- Sistema para Calculo da Relevância de Cavidades” 

que objetiva gerar de forma automática a relevância 

da cavidade a partir dos valores informados para os 

atributos determinados na legislação.  

Com a “EspeleoMatriz” padroniza-se o 

processo do cálculo, tornando-o mais simples, 

transparente e efetivo, pois toda cavidade terá sua 

classificação realizada com base nos mesmos 

critérios e processos, reduzindo a subjetividade que 

pode ocorrer em atividades manuais onde incide a 

interpretação humana.  
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4.1 Sobre a EspeleoMatriz 

A “EspeleoMatriz” foi desenvolvida na 

ferramenta Microsoft Excel, versão 2007, utilizando 

os recursos de VBA (Visual Basic for Application). 

Para utilizar a ferramenta é necessário ter 

instalado o Microsoft Excel, versão 2007 ou acima e 

habilitar as macros ao inicializar a “EspeleoMatriz”. 

Além disso, para garantir o funcionamento 

correto das fórmulas, não formate a planilha, não 

inclua cavernas ou linhas manualmente, não exclua 

o conteúdo por coluna, ou seja, mais de uma linha

ao mesmo tempo. Caso seja necessário excluir 

dados inseridos, faça-o por células.  

4.2 Utilizando a EspeleoMatriz 

Abra a “EspeleoMatriz” e habilite as macros. 

A tela inicial do sistema será apresentada conforme 

figura 1. 

Para realizar o cálculo da relevância é 

necessário inserir os valores para os atributos 

exibidos na tela. Todos os atributos possuem 

variáveis pré-definidas, conforme Instrução 

Normativa 02/2009. Selecione ou informe um dos 

valores disponíveis, conforme Figura 2. 

As letras disponíveis para seleção dos valores 

para os atributos são padronizadas. Desta forma, a 

letra “S”, por exemplo, sempre indica a presença ou 

existência do atributo. Caso o usuário da 

“EspeleoMatriz”, tenha dúvidas quanto ao 

significado da letra, acesse a aba “Legenda”, 

existente na mesma planilha, que contém o 

significado das letras para os atributos, conforme 

Figura 3. 

Após a inserção do valor para um atributo, a 

relevância da cavidade será calculada 

automaticamente. Na medida em que os atributos 

têm seus valores preenchidos, a relevância será 

recalculada, de forma que o atributo com maior 

representatividade para relevância, terá maior 

influência no resultado, ou seja, um atributo cujo 

indicativo de presença gera relevância máxima 

prevalece sobre o atributo cuja presença gera 

relevância alta e assim sucessivamente para as 

relevâncias média e baixa (Figura 4). 

Para inserir outras cavidades, preservando a 

formatação e fórmulas e garantindo o pleno 

funcionamento da “EspeleoMatriz”, é necessário 

utilizar o botão “Adicionar Cavidade”, localizado na 

parte inferior da ferramenta (Figura 5). 

Não há limites para a quantidade de cavidades 

que podem ser inseridas. 

Após a inserção dos valores para os atributos, 

caso seja necessário, é possível gerar um relatório 

consolidado, que contém a lista de cavidades, suas 

relevâncias e os atributos que geraram aquela 

relevância. Para isso, clique no botão “Relatório” e 

visualize as informações (Figura 5). 

5. CONCLUSÕES

São grandes os desafios relacionados ao tema 

espeleologia, com isso, ter alternativas que facilitem 

as análises e otimizem os resultados providos pelos 

estudos espeleológicos tona-se um diferencial.  

A partir destas constatações, concluí-se que 

com a utilização da “EspeleoMatriz” houve um 

ganho significativo na eficiência do processo, com a 

geração automática da relevância da cavidade por 

meio da inserção dos valores para os atributos.  

Além disso, com a identificação das falhas no 

processo manual, foi possível realizar esta 

automatização contemplando as melhorias 

necessárias à otimização do processo de 

classificação do grau de relevância de cavidades. Ou 

seja, a “EspeleoMatriz” além gerar resultados de 

forma mais ágil, executa o processo de forma 

correta e padronizada, atendendo a legislação 

vigente para o tema. 

Portanto, são muitos os ganhos que podem ser 

obtidos a partir do uso desta ferramenta que vão 

desde a representação da legislação vigente à 

padronização, melhorias e automatização do 

processo.
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Figura 1 – Interface inicial do sistema. 
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Figura 2 – Atribuindo valores para os atributos. 

Figura 3 – Aba legenda. 

Figura 4 – Exemplo da metodologia de cálculo da relevância. 
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Figura 5 – Localização do botão “Inserir Cavidade” e “Relatório”. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA O MONITORAMENTO DE FEIÇÕES 

GEOESTRUTURAIS E GEOESPELEOLÓGICAS EM CAVIDADES NA 

SERRA DA BOCAINA, SUDESTE DO PARÁ
PHOTOGRAPHIC RECORD FOR MONITORING GEOSTRUCTURAL AND GEOSPELEOLOGICAL 

FEATURES IN CAVES AT SERRA DA BOCAINA, SOUTHEAST PARÁ 

Cláudio Renato Carnevalli Dias, Georgete Dutra, Leandro Luzzi, Rogério Dell’Antônio & 

Iuri Viana Brandi 

Departamento de Planejamento de Ferrosos (DIPF), Gerência de Espeleologia e Tecnologia (GAEAF), Vale 

S. A. 

Contatos: claudio.dias@vale.com. 

Resumo 

O monitoramento fotográfico de estruturas e feições geológicas-geotécnicas e geoespeleológicas são medidas 

de controle adotadas para o monitoramento das condições de integridade física de cavidades naturais 

subterrâneas situadas em áreas de influência direta de empreendimentos. A comparação entre imagens 

fotográficas obtidas em estações fixas de forma sistemática em diferentes momentos a partir de 

enquadramentos definidos pela altura da máquina, inclinação e azimute permite o acompanhamento de 

alterações morfológicas em cavidades ao longo do tempo. Este trabalho tem por objetivo apresentar os 

procedimentos adotados para o registro fotográfico inicial das condições geoestruturais e geoespeleológicas 

de uma cavidade na área de influência direta do ramal ferroviário do Sudeste do Pará. Especificamente são 

apresentados os trabalhos para a caracterização da cavidade GEM-1442. 

Palavras-Chave: Monitoramento fotográfico; integridade física; cavidades. 

Abstract 

The photographic monitoring of structures and geological-geotechnical and geospeleological features are 

control measures adopted for monitoring physical integrity of natural underground cavities located in areas 

of direct influence of ventures. The comparison between photographic images obtained at a fixed station in a 

systematic manner at different times from the time frames defined by the machine, slope and azimuth allows 

tracking of morphological changes in cavities over time. This work aims to present the procedures adopted 

for the initial photographic record of geostructural and geospeleological conditions of a cavity in the area of 

direct influence of the Southeast of Pará railway. In special, the work of characterization of the cavity GEM-

1442 is presented herein. 

Key-words: Photographic monitoring; physical integrity; cavities. 

1. INTRODUÇÃO

O monitoramento fotográfico de estruturas e 

feições geológico-geotécnicas e geoespeleológicas 

têm sido propostos como medida de controle para o 

acompanhamento das condições de integridade 

física das cavidades naturais subterrâneas situadas 

em áreas de influência direta de empreendimentos 

(PEREZ, 1997). 

O controle das condições da integridade física 

de cavidades através do monitoramento fotográfico 

terá por base um banco de imagens tomadas em 

estações fixas que podem ser repetidas de forma 

acurada ao longo do tempo (HILDRETH-

WERKER, 2006). 

A definição das feições registradas 

fotograficamente foram a partir do mapeamento 

geotécnico das estruturas geológicas e 

geoespeleológicas que serão objeto de 

monitoramento periódico através da repetição de 

registros fotográficos a partir de estações fixas. 

A cavidade GEM-1442 está na área de 

influência direta do ramal ferroviário do Sudeste do 

Pará (Figura 1). O monitoramento contínuo das 

condições da integridade física desta cavidade, 

durante as fases de implantação e operação tem por 

objetivo a adoção de medidas mitigadoras que 

atenuem ou eliminem os impactos ambientais 

gerados pelo empreendimento. 
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Figura 1 – Localização da cavidade fotografada. 

2. METODOLOGIA

2.1 Mapeamento geoestrutural 

O mapeamento geoestrutural da cavidade 

consistiu no levantamento de feições e zonas de 

maior fragilidade (Figura 2). Como as paredes e o 

teto da cavidade não apresentaram magnetismo foi 

utilizada bússola modelo “Brunton” para as 

medidas. Após a identificação, as estruturas foram 

plotadas no mapa. 

2.2 Registro fotográfico 

O registro fotográfico foi realizado com tripé 

centralizado em piquetes instalados no piso da 

cavidade. Para cada foto foi realizada a medição de 

altura da máquina, inclinação e azimute do 

enquadramento (Figura 3). A câmera utilizada foi a 

CANON-G12. Iluminação adicional foi obtida com 

servo-flash marca / modelo “Kyocera - Yashica CS-

220 auto”, além de lanternas de mão com potência 

de 100 lumens ou mais. As medidas de distância 

foram realizadas com trena laser marca / modelo 

“Leica Disto D8”. Os pontos fotográficos foram 

plotados em mapa e os parâmetros registrados em 

um álbum fotográfico. 

Figura 2 – Identificação de estruturas e mapeamento geológico-geotécnico. 

Figura 3 – Registro fotográfico de feições e estruturas geológicas. 
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3. DISCUSSÃO E RESULTADOS

A cavidade GEM-1442 localiza-se a meia 

altura na vertente, a cerca de 8 m de altura de um 

córrego. A cavidade GEM-1442 é rasa, com teto de 

aproximadamente 3 m de espessura. Sua morfologia 

é linear com pelo menos duas entradas. O piso é de 

sedimentos inconsolidados com vestígios de 

pesquisa arqueológica. 

Os únicos espeleotemas observados são 

pequenas protuberâncias tipo couve-flor, localizados 

nas paredes, com alguns milímetros de tamanho. 

Não há drenagens atuais na cavidade ou vestígios de 

passagem recente de água. 

3.1 Mapeamento geoestrutural 

Topograficamente, acima da cavidade GEM-

1442, ocorre um afloramento de conglomerado com 

matriz ferruginosa e fragmentos milimétricos a 

centimétricos de litologias diversas (Figura 4). Os 

fragmentos são compostos por jaspilito, hematita, 

rocha básica e quartzo. Fragmentos de jaspilito e 

hematita são mais comuns, com tamanho variando 

de 1 mm a 15 cm, subangulosos a arredondados, 

mostrando acamamento, superficialmente mostram-

se erodidos, cor variando de cinza escuro a bonina. 

Fragmentos de rocha básica aparecem 

subordinadamente, possuem tamanho de 1 mm a 

cerca de 10 cm e estão subangulosos a 

arredondados, apresentam-se intemperizados, cor 

variando de violácea a ocre. Fragmentos de quartzo 

são escassos, possuem tamanho de 1 mm a 10 cm, 

arredondados, cataclasados no interior, cor variando 

em cinza, branco, leitoso. 

Não foram observadas estruturas, a 

distribuição dos fragmentos mostra-se caótica, com 

grãos pequenos misturados a grandes. Pela presença 

de diversos fragmentos subarredondados infere-se 

relativamente pouco transporte; no caso do quartzo 

ocorreu grande transporte. Este conglomerado 

aparentemente é um depósito de tálus com 

contribuição de drenagem (que forneceu o quartzo). 

Infere-se que o córrego que atualmente percorre a 

base cerca de 20 m abaixo já percorreu estas 

altitudes. 

A litologia no interior da cavidade é composta 

por canga química de coloração ocre avermelhada 

(Figura 5 – esquerda) e aspecto esponjoso. Possui 

alvéolos milimétricos redondos a elípticos formando 

pequenos buracos. O aspecto da rocha lembra uma 

esponja, com alvéolos intercomunicando-se. 

Há um nível, nas paredes, de quartzo branco a 

leitoso, subarredondados, tamanho centimétrico 

geralmente entre 2 a 3 cm, suportados pela matriz, 

com cimento ferruginoso (Figura 5 – direita). Este 

nível, devido à homogeneidade, indica que ocorreu 

deposição em seu interior por uma drenagem com 

algum poder de transporte. Os fragmentos não 

mostram orientação. 

A cavidade mostra diversas estruturas, 

principalmente fraturamentos, provavelmente 

oriundos de alívio.  A fratura 1 na Figura 6 

corresponde ao principal lineamento condicionando 

o eixo de maior desenvolvimento da cavidade. As

fraturas 2 e 3 são praticamente ortogonais a fratura 1 

e condicionam protuberâncias e reentrâncias nas 

paredes. A fratura 3 condiciona também uma 

pequena saída triangular. As fraturas 4, 5 e 6 

condicionam paredes, reentrâncias e protuberâncias. 

Estas fraturas podem ser observadas nas fotos de 

monitoramento 

Figura 4 – Esquerda: conglomerado acima da cavidade, na vertente. Direita: aspecto da canga no teto da cavidade. 
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Figura 5 – Aspectos da rocha na cavidade GEM-1442. 

Figura 6 – Mapa da cavidade GEM-1442 mostrando 

principais fraturamentos. 

3.2 Registro fotográfico 

Foi realizado o monitoramento fotográfico em 

4 pontos na cavidade, conforme pode ser observado 

na Figura 7. Os triângulos em amarelo nas figuras a 

seguir correspondem ao campo de visão da máquina 

fotográfica naquele ponto e visada. 

No ponto 1 evidencia-se uma fratura no teto 

da cavidade. A Foto 1.1 na Figura 8 foi realizada 

com tripé na altura 91 cm, direção 175°, inclinação 

+15°. Ao fundo, flash Kyocera com célula 

fotoelétrica, iluminando a porção distal sul da 

cavidade. A foto foi tirada no manual com abertura 

de 5.6 e velocidade do obturador de 2”. A Foto 1.2 

foi tirada no automático na mesma posição que a 

anterior e mudança de lugar do espeleólogo. 

No ponto 2 evidencia-se mais fraturas no teto 

da cavidade. As fotos da Figura 9 foram realizadas 

com tripé na altura 60 cm, inclinação 0° e direções 

variadas. Notar o espeleólogo mostrando as fraturas 

no teto. A Foto 2.1 apresenta uma vista do interior 

para fora com direção 155
0
. A Foto 2.2, apresenta 

uma fratura na parede continuação da que ocorre no 

teto, direção da foto 65
0
. A Foto 2.3, apresenta uma 

fratura ortogonal à anterior, no teto, direção da foto 

65
0
. A Foto 2.4 mostra fraturas no teto e escavação 

no piso, além de evidenciar a existência de blocos 

métricos dispersos no piso. 

No ponto 3 a altura do tripé foi de 52 cm e a 

inclinação da máquina foi de +5
0
. A Figura 10 

apresenta as Fotos 3.1 a 3.4. As Fotos 3.1 e 3.2 

foram em direção 240
0
 evidenciando uma fratura na 

mesma direção 240
0
/subvertical e bloco no piso. As 

Fotos 3.3 e 3.4 possuem direção 170
0
 evidenciando 

blocos individualizados por fraturas. 

Para o ponto 4 a altura do tripé foi de 53 cm 

com inclinação da máquina de +15
0
. A direção da 

Foto foi 230
0
. A Figura 11 apresenta as Fotos 4.1 e 

4.2. A Foto 4.1 mostra inicialmente o espeleólogo e 

as fraturas e a Foto 4.2 mostra o mesmo local sem o 

espeleólogo. Observar a fratura preenchida ao 

fundo. 
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Para as fotos registradas na Figura 12 a altura 

do tripé foi de 53 cm com inclinação da máquina de 

+15
°
.
 
Observa-se o detalhe da parede e da outra 

entrada. O espeleólogo mostra pequenas 

protuberâncias na parede tipo “couve-flor”.

Figura 7 – Pontos de monitoramento fotográfico na cavidade GEM-1442. 

Figura 8 – Registro fotográfico a partir da base 1. 

Figura 9 – Registro fotográfico a partir da base 2. 
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Figura 10 – Registro fotográfico a partir da base 3. 

4. CONCLUSÕES

Desde que aplicada a partir de critérios bem 

definidos, que permitam a fiel reprodução 

fotográfica das feições geológicas e 

geoespeleológicas, a combinação das técnicas de 

mapeamento geoestrutural e registro fotográfico 

pode ser uma eficiente ferramenta para o 

monitoramento das condições de integridade de 

cavidades. 

Atualmente as fotografias digitais permitem 

maior facilidade para tomada das fotos. Com os 

pontos marcados em mapa e a impressão das 

fotografias anteriores ou mesmo inserindo as fotos 

em um “tablet” é possível realizar um 

monitoramento contínuo com fotos fielmente 

reproduzidas. 

O levantamento topográfico a laser de 

cavidades é uma outra metodologia que vem sendo 

aplicada em alguns casos específicos para o controle 

de alterações morfológicas. O levantamento 

topográfico a laser é mais preciso e permite até 

mesmo fazer comparações volumétricas; no entanto, 

apresenta uma série de inconvenientes como o alto 

custo, a necessidade de um sistema de iluminação 

auxiliar mais complexo e a mobilidade restrita (o 

equipamento não acessa todos os condutos). 

Figura 11 – Registro fotográfico a partir da base 4. 

Figura 12 – Registro fotográfico a partir da base 4. 
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Resumo 

A relação da média populacional dos dados (µ) com o desvio padrão (σ) vem sendo utilizada como um dos 

critérios para classificação do grau de relevância de cavidades naturais subterrâneas no Brasil. O objetivo 

desse artigo foi avaliar a função de distribuição da variável espeleométrica “projeção horizontal”, com e sem 

transformação matemática dos valores originais, para discutir a aplicabilidade do uso da distribuição normal 

e transformação de dados no âmbito dos critérios estabelecidos pela IN 2/09, para um conjunto de dados 

formado por 500 cavidades do Quadrilátero Ferrífero, MG. Aplicou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov, 

antes e após a transformação da variável sob investigação, e os resultados indicam que para a amostra 

analisada, nenhum dos casos obteve distribuição normal (p<0,01), o que reforça que o tratamento atual não é 

adequado para classificação e análise de relevância como propõe a IN 2/09. Discutimos que a transformação 

de dados quando aplicada deve ser feita com cuidado porque dificulta a interpretação dos resultados. 

Recomendamos o tratamento das variáveis espeleométricas por meio do uso de métodos não paramétricos 

(análise de agrupamento) para evitar incorreções que podem prejudicar a tomada de decisões e comprometer 

o desdobramento de soluções para tratamento e análise de dados, no contexto de revisão técnica dos

requisitos legais normativos. 

Palavras-Chave: Métodos estatísticos; Distribuição normal; transformação de dados; cavidades naturais 

subterrâneas. 

Abstract 

The relationship among average of data population (µ) and standard deviation (σ) has been used as a 

criterion for the classification of the degree of relevance of natural underground cavities in Brazil. The aims 

of this paper was to evaluate the variable distribution function espeleometric "horizontal projection", with 

and without mathematical transformation of the original values, to discuss the applicability of the use of the 

normal distribution and data processing under the criteria established by IN 2/09, for a data set formed by 

500 cavities located in the Quadrilátero Ferrífero, MG. Applied the Kolmogorov-Smirnov test before and 

after processing of the variable under investigation, our results indicated that for the sample analyzed, none 

of the cases was obtained normality (p<0.01), which stresses that the current treatment is not suitable for 

classification and analysis of relevance, as proposed by IN 2/09. We also discussed that the processing of 

data should be made with caution, especially because it hinders the interpretation of results. We recommend 

the treatment of espeleometrics variables through the use of non-parametric methods (e.g. cluster analysis) 

in order to avoid inaccuracies that may affect decision-making and compromising the deployment of 

solutions for processing and analysis of data, in particular in technical review of legal regulatory 

requirements. 

Key-words: Statistical Methods; Normal distribution; data transformation; natural underground cavities. 

1. INTRODUÇÃO

No estudo espeleológico, o grau de relevância 

das cavidades naturais subterrâneas é de grande 

interesse para a conservação. Essa classificação é 

obtida como resultado da aplicação da metodologia 

estabelecida pela Instrução Normativa MMA №-2 

de 20 de Agosto de 2009 (MMA, 2009). Para os 

atributos espeleométricos (projeção horizontal, 
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desnível, área e volume), a IN apresenta os 

conceitos baseados na lógica da distribuição normal. 

É utilizada como critério, portanto, a relação da 

média populacional dos dados (µ) com o desvio 

padrão (σ) para obter a classificação do grau de 

relevância das cavidades entre: alto (>µ+σ), médio 

(valor contido no intervalo entre µ-σ e µ+σ) e baixo 

(<µ-σ). Não foram definidos os critérios, com base 

em atributos espeleométricos, para classificação das 

cavidades de máxima relevância. 

Esses critérios vêm sendo discutidos em 

busca de procedimentos mais apropriados à natureza 

da variável sob investigação (ver BERBERT-

BORN, 2010; TIMO, ACÁCIO, 2012; DIAS et al., 

em elaboração). Isso se deve ao fato da utilização 

dos parâmetros populacionais (µ e σ), para a 

totalidade do conjunto de dados não ter se mostrado 

adequada para a classificação de cavidades 

pequenas (e.g. BERBERT-BORN, 2010), visto que 

os parâmetros utilizados não são capazes de 

descrever completamente as características do 

conjunto de dados que apresentam assimetria 

positiva - desvios padrão maiores que o valor da 

média (ver detalhes em KANJI, 1999; HAIR et al., 

2005; BERBERT-BORN, 2010). Isto significa que a 

média de uma população de dados somente é 

representativa caso atenda ao pressuposto da 

normalidade (KREBS, 1999; ZAR, 1999). 

Como discutem Dias et al. (em preparação) 

cavidades ferríferas tem origem principalmente por 

processos de dissolução e erosão, o que justifica o 

fato da maioria apresentar dimensão reduzida 

(AULER, PILÓ, 2005), e contribui para a 

manifestação da assimetria positiva. 

Para situações onde a distribuição de dados 

não corresponde a uma distribuição normal, tanto a 

mera suposição de “normalidade” quanto o uso da 

curva normal como referência são inadequadas. A 

constatação de “não normalidade” em distribuição 

de dados é bastante comum para características 

mensuráveis que assumem valores fracionais em 

uma escala contínua. Também é comum observar a 

ausência de normalidade quando o número de 

observações é pequeno (n<30), o que aumenta a 

chance da amostra não ser representativa do 

conjunto de dados. Essa discussão na espeleologia é 

recente, porém tecnicamente necessária, como 

observado e discutido por Berbert-Born (2010) e 

proposto por Timo e Acácio (2012). 

O presente trabalho buscou avaliar a função 

de distribuição da variável espeleométrica “projeção 

horizontal”, com e sem transformação matemática 

dos valores originais, para discutir a aplicabilidade 

do uso da distribuição normal e transformação de 

dados no âmbito dos critérios estabelecidos pela IN 

2/09. Pretende-se com essas informações 

proporcionar maior segurança para o processo de 

tomada de decisão associado à classificação de 

relevância de cavidades naturais subterrâneas. 

2. METODOLOGIA

2.1 Conjunto de Dados 

Para avaliar o critério proposto pela IN 2/09 

para a avaliação do atributo espeleométrico projeção 

horizontal foram utilizados os registros de cavidades 

ferríferas identificadas durante o desenvolvimento 

dos Estudos de Impactos Ambientais (EIAs) na 

região do Quadrilátero Ferrífero (QF), porção Sul da 

Cadeia do Espinhaço. Para atender os objetivos 

propostos, utilizamos apenas as informações da 

variável “projeção horizontal” (medida em metros), 

muito embora, para cada cavidade, as demais 

variáveis espeleométricas (desnível, área e volume) 

também utilizam critérios que relacionam a média 

populacional com o desvio padrão para compor a 

análise de relevância. 

A população de dados deste estudo foi 

composta por 500 cavidades naturais ferríferas 

identificadas no Quadrilátero Ferrífero (unidade 

regional), especificamente nas unidades 

espeleológicas locais denominadas Serra do 

Gandarela e Quadrilátero Oeste formado pelas 

Serras do Curral, Serra de Itabirito e Serra da Moeda 

(OLIVEIRA, OLIVITO, RODRIGUES-SILVA, 

2011). 

As medidas das projeções horizontais das 

cavidades foram obtidas a partir de levantamento 

topográfico de campo utilizando o sistema de 

classificação “British Cave Research Association” – 

BCRA, com grau de precisão 5D. O grau 5 de 

precisão para linha de trena se refere a um 

levantamento magnético, com ângulos horizontais e 

verticais medidos com precisão ± 1°, distâncias 

medidas com precisão de 1 cm e erro de posição da 

base menor que 10 cm. O grau D para registro de 

detalhes de conduto se refere a medidas de detalhe 

realizadas nas bases topográficas e entre elas, de 

modo a representar mudanças morfológicas na 

galeria (CECAV, 2010). 

2.2 Transformação dos Dados – Projeção 

Horizontal 

A transformação de dados é aqui definida 

como o processo de efetuar uma transformação 
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matemática da característica original para uma nova 

característica que se aproxime de uma distribuição 

normal (HOAGLIN et al., 1983). É muito comum 

na literatura de diversas áreas do conhecimento 

observar dados transformados para tentar resolver o 

problema da falta de normalidade e ou de 

heterocedasticidade (ausência de homogeneidade de 

variância) (COCHRAN, 1947; HOAGLIN et al., 

1983; FISHER, VAN BELLE, 1993; KREBS, 1999; 

ZAR, 1999). É importante destacar que a 

transformação de variáveis quantitativas é um 

procedimento matemático legítimo (ver ZAR, 

1999), frequentemente utilizado para atender aos 

pressupostos de determinadas análises estatísticas 

(normalidade e homogeneidade de variância) – 

métodos paramétricos. 

As transformações podem ser obtidas através 

de combinações lineares das variáveis originais (e.g. 

soma/subtração, produto/divisão), onde todas as 

variáveis ficam com peso semelhante ou por meio 

de combinações não lineares (e.g. logaritmo, 

funções trigonométricas, entre outras) que 

contribuem para tornar as variâncias menores e, 

desta forma, alcançam mais facilmente a 

homocedasticidade. Box e Cox (1964) apresentam 

uma família de transformação de dados e uma 

técnica computacional para selecionar a melhor 

transformação para determinado conjunto de dados, 

de forma que solucione os problemas de não 

normalidade e heterogeneidade. Contudo, como 

destacam Peltier et al. (1998) a transformação de 

Box-Cox ainda é raramente usada em análise 

estatística de dados. 

A escolha do tipo adequado de transformação 

não é uma tarefa óbvia, pois matematicamente, 

existem inúmeras possibilidades e apenas o método 

de “tentativa e erro” nem sempre é o mais 

recomendado (ver BOX & COX, 1964; PELTIER et 

al., 1998). Além disso, nem sempre uma 

transformação matemática produz os resultados 

esperados (normalização dos dados) (HOAGLIN et 

al., 1983; ZAR, 1999). 

Para o presente trabalho utilizamos os dados 

originais (projeção horizontal – metros) em 

comparação com três transformações: Função 

Racional (1/x), Função Potência (x2) e Função 

Logaritmo Natural (LnPH). Para cada variável 

calculamos a média, o desvio padrão, os valores 

mínimo e máximo, além do coeficiente de variação 

(CV). 

2.3 Análise Estatística dos Dados 

Antes e após a transformação dos dados foi aplicado 

o teste de Kolmogorov-Smirnov a um nível de

significância de 5% (SHAPIRO, WILK, 1965; 

LILLIEFORS, 1967). Kanji (1999) ressalta que esse 

teste é aplicado quando a função de distribuição da 

população for contínua, como é o caso da variável 

projeção horizontal. A aplicação desse teste teve 

como objetivo verificar a aderência dos dados à 

distribuição normal. Posteriormente foram obtidas 

as medidas descritivas (σ e σ), os histogramas de 

distribuição dos dados e foi realizada a análise dos 

valores normais esperados, antes e após a 

transformação. A tabulação dos dados foi realizada 

com o MS Office Excel versão 2007™ para 

organização do conjunto de dados e as análises 

estatísticas foram feitas no Statistica 7.1 

(STATSOFT, 2005), com nível de 5% de 

probabilidade de erro. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A média de uma população de dados somente 

é representativa caso atenda ao pressuposto da 

normalidade: formato da distribuição de 

determinada variável contínua, utilizando como 

parâmetros, o grau de assimetria e curtose. Caso 

contrário, corre-se o risco de extrair conclusões 

sobre resultados equivocados (KREBS, 1999; HAIR 

et al., 2005; BERBERT-BORN, 2010). 

A análise da transformação dos dados de 

projeção horizontal indica que os valores normais 

esperados para cada tipo de procedimento 

matemático adotado são diferentes, sendo a 

transformação logarítmica a que apresentou menor 

coeficiente de variação (CV) (Tabela 1). Esse 

resultado é importante, pois quanto menor o CV, 

maior a probabilidade de atender o pressuposto de 

normalidade. Contudo, recomenda-se cuidado e 

reserva na interpretação dos resultados, como será 

discutido a seguir. 

Características mensuráveis que assumem 

valores fracionais em uma escala contínua 

usualmente apresentam ajuste exponencial ou 

potência, como aqui demonstrado para projeção 

horizontal de cavidades naturais subterrâneas 

(Figura 1). Adicionalmente, esse tipo de cavidade 

tem origem principalmente por processos de 

dissolução e erosão, sendo a grande maioria delas de 

dimensão reduzida, quando comparadas a cavernas 

em outras litologias (AULER, PILÓ, 2005; PILÓ, 

AULER, 2005), o que naturalmente atribui viés na 

distribuição dos dados. 
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Tabela 1 – Medidas descritivas da variável projeção horizontal antes e após a transformação (funções: racional, 

potência e logarítmica). 

Variável Média (µ) Valor Mínimo Valor Máximo Desvio Padrão (σ) CV (%) 

Dados originais - PH 

(m) 
23,75 5,00 345,00 30,49 128,39 

Função Racional - (1/x) 0,09 0,00 0,20 0,06 64,76 

Função Potência - x2 4,35 2,24 18,57 2,19 50,39 

Função Logaritmo 

Natural - Ln(PH) 
2,75 1,61 5,84 0,84 30,72 

Figura 1 – Distribuição dos dados de projeção horizontal 

para cavidades ferruginosas localizadas no Quadrilátero 

Ferrífero, MG. Para esta variável contínua o melhor 

ajuste da distribuição foi obtido pelo modelo exponencial 

(r2 = 0,934; n=500). 

Lipson e Sheth (1973) indicam que na falta de 

alguma evidência em contrário, pode-se assumir, em 

uma primeira abordagem, que os dados utilizados 

em métodos estatísticos sejam normalmente 

distribuídos. Contudo, Montgomery (1991) alerta 

que em muitas situações práticas existem razões 

para se duvidar da validade da suposição de 

“normalidade”, o que implica em especial atenção 

na análise dos dados. Para esses casos, recomenda-

se o uso de métodos estatísticos não paramétricos ou 

a transformação dos dados para atender aos 

pressupostos de métodos paramétricos (FISHER, 

VAN BELLE, 1993; KREBS, 1999; ZAR, 1999). 

Neste contexto, a aplicação do teste de 

Kolmogorov-Smirnov é estritamente recomendada 

para concluir se as variáveis, antes e após a 

transformação, são normalmente distribuídas (ver 

detalhes em SHAPIRO, WILK, 1965). Para o 

conjunto de dados analisado (n=500), a variável 

projeção horizontal não apresentou distribuição 

normal (K-S d=0,269; p<0,01), antes da 

transformação, como esperado e discutido 

anteriormente (curva assimétrica). As 

transformações utilizadas para tentar minimizar a 

assimetria e a curtose também não surtiram o efeito 

desejado (K-S d=0,114; p<0,01). Para nenhum dos 

casos testados a variável atingiu a normalidade 

(Figura 2). 

A análise gráfica dos resultados da Figura 2, 

aliada aos valores de CV para a “variável” logaritmo 

natural (LnPH), atribuem uma falsa impressão de que 

a transformação aplicada foi suficiente para que as 

observações apresentassem distribuição normal. A 

hipótese de normalidade foi refutada para todos os 

casos, incluindo a transformação logarítmica. Esses 

resultados indicam que a distorção observada para 

os dados originais (não transformados), bem como o 

viés de interpretação considerando-se a média da 

população e o desvio padrão são mantidos mesmo 

após as transformações aqui testadas. 

Diversas transformações podem ser 

necessárias para que a distribuição se torne menos 

assimétrica e com grau menor de curtose. Contudo, 

dados transformados podem se tornar um problema 

significativo para a pesquisa, uma vez que as 

transformações, na verdade, geram variáveis com 

valores diferentes daqueles observados 

empiricamente, o que implica uma limitação. 

Ademais, dados transformados, em geral, são menos 

informativos ao pesquisador/observador que a 

média dos dados originais. Assim, afirmar que um 

determinado dado deve necessariamente ser 

transformado é considerado muito generalista 

(FERNANDEZ, 1992). 

O logaritmo natural da média de um 

determinado conjunto de dados, por exemplo, 

apresenta valor diferente da média obtida a partir do 

logaritmo natural de cada dado do mesmo conjunto, 

não sendo possível, portanto, obter valores 

correspondentes ou proporcionalidade quando da 

reversão dos resultados. A conversão da média da 

Função Logaritmo Natural (LnPH) apresentada na 

Tabela 1, obtida pela potência da média de LnPH, 
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obtém-se o valor de 15,58 metros de projeção 

horizontal, valor este 34% menor que a média da 

variável antes da transformação (23,75 m). Como 

discutido na literatura (HOAGLIN et al., 1983; 

BERRY, 1987; ZAR, 1999; MORAES et al., 2006), 

esse procedimento gera dificuldades de 

interpretação dos resultados e associa riscos à 

tomada de decisão. 

Esses resultados sustentam que após a 

transformação de um dado não é possível referir-se 

à média da população de dados originais, mas sim à 

média do dado tal qual o mesmo foi transformado. 

Portanto, por ocasião da interpretação e discussão 

dos resultados, o raciocínio deve ser feito em termos 

da natureza dos novos dados (variável 

transformada). Para fazer a conversão para os 

valores originais, as médias correspondentes às 

médias dos dados logarítmicos, como exemplificado 

anteriormente, têm de ser calculadas a partir dos 

dados originais, e não por simples conversão do 

valor final transformado. 
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Figura 2 – Distribuição dos dados (scatterplot) de projeção horizontal de 500 cavidades ferruginosas do Quadrilátero 

Ferrífero, MG, para os dados não transformados e transformados (Ln – logaritmo natural), seguida da análise de 

normalidade e valor normal esperado. 
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Moraes et al. (2006) apresentam com 

propriedade uma análise crítica da aplicação de 

métodos estatísticos em processos definidos por 

dados que não apresentam distribuição normal, com 

ênfase em transformação de dados. Os autores 

discutem as consequências da suposição incorreta de 

normalidade, o que pode gerar conclusões 

distorcidas sobre diferenças entre grupos. 

Incorreções desta natureza podem prejudicar a 

compreensão dos cenários para a tomada de decisão 

e, até mesmo, comprometer o desdobramento de 

soluções de tratamento e análise de dados (ver 

detalhes em HURLBERT, 1984; PINTO et al., 

2003; MORAES et al., 2006). 

Hurlbert (1984) e Pinto et al. (2003) 

avaliaram artigos publicados em diversos periódicos 

nos últimos 30 anos, e discutem sobre diferenças 

muitas vezes inexistentes, como reflexo de 

tratamento de dados inadequado – grave distorção 

das verdades provisórias que balizam o 

conhecimento científico (POPPER, 1974; 

ARANHA, MARTINS, 1986). 

Feigenbaum (1994) argumenta que 

independentemente de quão precisos sejam os 

métodos estatísticos e procedimentos matemáticos, 

na realidade os dados é que são os elementos 

importantes. Keene (1995) destaca que a 

transformação de dados deve ser evitada. Muitas 

vezes é preferível seguir soluções alternativas, 

aplicando-se métodos não paramétricos, em 

substituição às tentativas para alcançar normalidade 

e homogeneidade de variância, minimizando a 

incorporação de procedimentos inapropriados, viés 

nos resultados e conclusões incorretas. Nesse 

contexto, Dias et al. (em preparação) apresentam 

uma proposta com base em análise de agrupamento 

(método k-means) como procedimento padronizado 

para classificação de cavidades e análise de 

relevância. 

4. CONCLUSÕES

Os resultados aqui apresentados confirmam 

que as relações entre média populacional (µ) e 

desvio padrão (σ), aplicadas à distribuição normal, 

não são apropriadas para o tratamento de dados 

espeleométricos para classificação de cavidades 

como propõe a IN 2/09. Também reforçam que a 

transformação de dados, quando necessária, deve ser 

feita com cuidado, especialmente porque dificulta a 

interpretação dos resultados. Recomenda-se, 

portanto, o tratamento das variáveis espeleométricas 

por meio do uso de métodos não paramétricos. 

Evitam-se, dessa forma, incorreções que podem 

prejudicar a tomada de decisões e, até mesmo, 

comprometer o desdobramento de soluções para 

tratamento e análise de dados, no contexto de 

revisão técnica dos requisitos legais normativos. 
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SÍNTESE DOS PROCESSOS DE GÊNESE DE CAVIDADES EM 
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Resumo 

As cavidades cadastradas no Brasil em litologias associadas a ferro estão concentradas principalmente em 

Minas Gerais (Quadrilátero Ferrífero - QF) e no Pará (Carajás – CKS). As cavidades observadas ocorrem em 

canga, no contato canga/minério, canga/formação ferrífera, no minério e na formação ferrífera. O termo 

minério foi utilizado para designar uma rocha com mais de 60% de ferro e pouca ou nenhuma sílica, 

carbonatos ou sulfetos; o termo formação ferrífera abrange itabiritos, dolomitos ferruginosos, filitos 

hematíticos, jaspilitos e hematitas.  Existem várias possibilidades de gênese de cavidades em litologias 

ferríferas, pois se trata de um assunto vasto com comentários de diversos autores. Esse artigo é uma síntese 

dos principais processos observados/compilados na gênese de cavidades. Os principais processos genéticos 

identificados são erosão, lixiviação, dissolução e biogênese. Na erosão têm-se processos específicos tais 

como erosão remontante, erosão por cachoeira, erosão nas margens de drenagens, erosão nas cabeceiras de 

drenagens, incasão de fragmentos, etc. A principal gênese identificada é a erosão no contato canga/rocha 

subjacente com posterior ampliação dos espaços devido a desmoronamentos. Espera-se que o artigo suscite 

discussões positivas de forma a elucidar a formação de cavidades em minério de ferro. 

Palavras-Chave: cavidades; canga; formação ferrífera; minério; processos; gênese. 

Abstract 

Cavities in iron rocks and correlates lithologies are concentrated mainly in Minas Gerais (Quadrilátero 

Ferrífero - QF) and Pará (Carajás - CKS). The cavities occured in canga, in contact canga / ore, canga / 

iron formation, in ore and iron formation. The term ore is used to designate a rock with more than 60% iron 

and little or no silica, carbonates or sulfides; iron formation designated itabirites, ferruginous dolomites, 

hematitic phyllites, jaspilitos and hematite. There are several possibilities for the genesis of banded iron 

cavities. It is a vast subject with comments from various authors. This article is a summary of the main 

processes observed / collected in the process of cavities genesis. The main genesis identified are erosion, 

leaching, dissolution and biogenesis. The mainly genesis is erosion in contact canga/stone (it isn´t matter 

what the substract rock) and subsequent fall of fragments of the ceiling. It is expected that the article raises 

discussions about the formation of cavities in iron rocks. 

Key-words: cavities; canga; iron formation; ore; processes; genesis. 

1. INTRODUÇÃO

As cavidades estudadas concentram-se em 

dois estados do Brasil, Minas Gerais e Pará. Em 

Minas Gerais situam-se na área denominada de 

Quadrilátero Ferrífero (QF); no Pará a área é 

conhecida como Carajás (CKS) (Figura 1).  

O estado de Minas Gerais situa-se na região 

sudeste do Brasil. Possui clima tropical marcado por 

duas estações definidas, com média de precipitação 

de 1770mm/ano (médias de 2000 a 2012) 

distribuídos em cerca de 1550 mm de outubro a 

março (estação chuvosa) e 115mm de abril a 

setembro (estação seca). 

BRASIL

Pará (PA)

CKS

Minas Gerais (MG)

QF

Figura 1 – Localização das áreas de estudo. 
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No Quadrilátero Ferrífero as altitudes médias 

de 800-900m são frequentemente dominadas por 

linhas de cristas que ultrapassam, usualmente, a cota 

1200m e, excepcionalmente, a cota 2000m como na 

Serra do Caraça, na borda leste. As cavidades 

situam-se em altitudes em torno de 1200m. 

O estado do Pará possui clima equatorial a 

sub-equatorial com precipitação média de 

1970mm/ano (médias de 2000 a 2012) distribuídos 

em cerca de 1580mm de novembro a abril (estação 

chuvosa) e 390mm de maio a outubro (estação 

seca). 

A região da Serra dos Carajás é um complexo 

de serras, platôs e montanhas, fortemente entalhado 

pela ação de processos pluviais, desenvolvendo 

vales encaixados. A cota altimétrica mais elevada 

observada na região é de 897m acima do nível do 

mar (Serra Sul) e a mais baixa 150m, no Rio 

Itacaiúnas, com amplitude altimétrica de 747m. É 

comum a ocorrência de lagoas no topo dos platôs da 

formação ferrífera. As cavidades situam-se em 

altitudes em torno de 600m. 

Tanto no Quadrilátero Ferrífero quanto em 

Carajás as maiores altitudes são encontradas em 

terrenos com quartzitos e cangas, devido à maior 

resistência que oferecem frente aos processos 

intempéricos. 

2. METODOLOGIA

Os estudos foram realizados com base em 

vasta revisão da bibliografia disponível, além de 

observações de campo e análises morfológicas 

através de mapas de perfis das cavidades. Também 

foram utilizados dados oriundos de cadastros de 

nascentes para obtenção de informações 

geoquímicas e hidrológicas. 

A metodologia envolve a base do que foi 

estudado para conseguir a síntese dos processos 

espeleogenéticos para cavidades em ferro. Assim 

tem-se sucintamente o contexto geológico onde as 

cavidades se inserem; a origem da canga; a origem 

do minério e as principais características das 

cavidades. 

2.1 Contexto Geológico 

Quadrilátero Ferrífero

Afloram no Quadrilátero Ferrífero rochas 

metamórficas pertencentes a uma sequência 

metavulcanossedimentar de idade Arqueana a 

Proterozóica que compreende os Supergrupos Rio 

das Velhas e Minas. O supergrupo Rio das Velhas 

consiste de sequência arqueana do tipo Greenstone 

Belt (Almeida, 1976 e Schorscher, 1976). As rochas 

supergrupo Rio das Velhas servem de embasamento 

para o supergrupo Minas, em contato erosivo e 

discordante. O supergrupo Minas corresponde a 

unidades metassedimentares com sequências 

clásticas (Grupo Caraça), química (Grupo Itabira) e 

química-clástica (Grupo Piracicaba).  

As cavidades ocorrem na Formação Cauê do 

Grupo Itabira e na canga formada a partir do 

intemperismo desta formação. A Formação Cauê é 

constituída por itabiritos e minerais hematíticos, 

itabirito hematítico e magnetítico indiferenciados, 

itabiritos argilosos (ocre). O enriquecimento na 

formação ferrífera gerou depósitos de óxidos de 

ferro com até 500 metros de espessura. 

Carajás

Os depósitos de ferro da Serra dos Carajás 

relacionam-se à seqüência metavulcanossedimentar 

do Grupo Grão Pará (+2,76Ba), Supergrupo 

Itacaiúnas. Esta sequência constitui-se por derrames 

basálticos soto e sobrepostos a jaspilitos cortados 

por diques e sills tardios de rocha de composição 

básica. Nas rochas básicas incluem-se basaltos, 

gabros, diabásios, etc. 

Os jaspilitos constituem-se por bandas 

alternadas de minerais de ferro (hematita e 

magnetita) e de jaspe (SiO2). A ocorrência de 

jaspilitos em ampla área possibilitou o 

desenvolvimento de regiões ricas em minério de 

ferro de alto teor (> 65% Fe).  

Tanto no Quadrilátero Ferrífero (MG) quanto 

em Carajás (PA) as lateritas e cangas estão 

associadas aos depósitos de ferro. A laterita é 

caracterizada por um solo de cor vermelha, formada 

pela acumulação de hidróxido de ferro sobre 

sedimentos detríticos. A canga ocorre recobrindo 

toda a área de ocorrência da formação ferrífera 

caracterizando-se por fragmentos de hematita, 

itabirito, limonita e goethita cimentados por óxido-

hidróxido de ferro. 

2.2 Origem da canga 

De acordo com Eichler (1976), as águas 

pluviais podem dissolver anualmente 4,55g SiO2/m
2

de superfície considerando precipitação anual de 

chuva de 600 mm. O processo de intemperismo 

próximo à superfície é responsável também pela 

oxidação e hidratação da magnetita e, em menor 
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proporção, da hematita, formando a crosta laterítica 

(canga). 

No QF tem-se o modelo de Dorr (1969) no 

qual a canga poderia ter-se originado a partir do 

ferro dissolvido no processo de intemperismo e 

posteriormente depositado pela evaporação da água 

durante as estações secas. Esta deposição geraria um 

cimento de ferro que possibilitou a cimentação dos 

detritos provenientes da desagregação das rochas da 

Formação Cauê. 

Ainda no QF Tricart (1961, apud Varajão 

1988) identificou dois tipos de cangas no Sinclinal 

do Gandarela; o primeiro tipo que recobre a 

superfície cimeira foi relacionado à idade Cretácea 

(35Ma), e o segundo, assentado sobre colinas 

internas do Sinclinal foi associado ao Plioceno 

(7Ma) evidenciando longo período erosivo  (Lima e 

Salard-Chboldaeff, 1981; Barbosa e Rodrigues, 

1965, 1967; apud Varajão, 1988). A canga mais 

recente protege a canga mais antiga, de idade 

cretácica. 

Já em Carajás, a canga estaria associada a 

variações climáticas, processos de alteração “in situ” 

com redistribuição de Al e Fe e posterior 

retrabalhamento. De acordo com Souza e 

Kotschoubey (1991) após a formação da cobertura 

laterítica (terciário superior?) a região de Carajás foi 

submetida a um soerguimento com reativação dos 

processos erosivos. O início da laterização da 

Amazônia deu-se entre Cretáceo Superior e 

Paleoceno (65Ma) (Vasconcelos, 1996) com 

máximo no Oligoceno (36Ma). 

Ou seja, as cangas tanto no QF quanto em 

Carajás tiveram amplo período de sedimentação 

apresentando mais de um evento de deposição. Tais 

ciclos originaram as descontinuidades observadas 

nas cangas atualmente, muitas vezes separando 

períodos de deposição (fácies). Vale ressaltar que no 

período de deposição o clima passou por diversas 

fases, incluindo-se eventos de seca, chuvas, 

glaciações com retração e expansão de florestas, 

cerrados, desertos, etc., conclui-se que a história à 

qual a canga foi submetida é complexa com 

períodos de retração/expansão de vegetação e 

alternâncias de fases úmidas e secas (Ab’Saber, 

1977; Suguio, 1999). 

2.3 Origem do minério 

A característica do minério de ferro é 

principalmente alta concentração de Fe (>64%) e 

praticamente ausência de sílica, alumina, fósforo, 

álcalis, etc. Rosiere e Chemale (2001) definiram três 

tipos principais de minérios no QF:  

 não tectônicos (hipogênicos ou supergênicos)

sendo a característica a concordância com o

bandamento; presença de dobras convolutas,

deslizamentos, interstícios,lixiviação de minerais

sem grandes alterações na estrutura da rocha etc.

Idade provável no QF de 2.4 a 2.0 Ga (Rosiere e

Chemale, 2001).

 sin-tectônicos (hipogênicos) com condicionamento

genético à estrutura tectônica;

 pós-tectônicos (supergênicos) – onde a estrutura

favorece o crescimento da mineralização mas não

há condicionamento genético.

Beisiegel et al. (1973) propõem para os 

minérios friáveis, enriquecimento supergênico. Esta 

origem também é defendida por Dardenne e 

Schobbenhaus (2001), para os quais o minério 

formou-se pela atuação dos mecanismos de 

alteração laterítica que provocaram dessilicificação 

(lixiviação supergênica da sílica) dos jaspilitos e 

uma concentração residual da hematita. 

A origem destes minérios é controversa com 

diversos modelos que tentam explicá-los. A hipótese 

mais aceita atualmente associa a origem do minério 

a fluidos mineralizantes. Estes fluidos poderiam ser 

de origem hidrotermal ou hipogênicos provenientes 

de corpos magmáticos (Gruner, 1924, 1930, 1937; 

Dorr 1965, 1969; Guild 1953, 1957 in Rosiere e 

Chemale – 2001). 

O enriquecimento supergênico no Q.F. 

provavelmente iniciou-se no ciclo de erosão 

Sulamericano (King, 1956) de acordo com Eichler 

(1976) e foi condicionado pelo rebaixamento do 

nível de água (Barbosa 1965, Varajão 1991, Gorceix 

1884) auxiliado pela estruturação das formações 

ferríferas e pela ação de atividade tectônica recente 

(Saadi, 1993). Estruturas planares e lineares 

permitem uma percolação mais efetiva induzindo 

um enriquecimento mais rápido. Mais recentemente, 

segundo Morris (1985), o modelo supergênico 

refere-se ao enriquecimento de ferro a partir da 

infiltração, ainda no Pré-Cambriano, de águas 

meteóricas oxidadas. Neste modelo os minerais de 

ganga seriam substituídos por hidróxidos com 

carreamento do ferro de porções superficiais para 

níveis mais profundos. Admite-se que a sílica 

lixiviada seria liberada para as drenagens sob a 

forma de H4SiO4. 

O modelo hipogênico, defendido em especial 

por Taylor et al. (2001), sustenta que em um 

primeiro estágio houve a remoção de sílica da rocha 
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por fluidos hidrotermais, deixando um resíduo 

enriquecido em óxidos de ferro, carbonato, silicatos 

de magnésio e apatita. Os estágios subsequentes, de 

natureza supergênica, promoveram a dissolução do 

carbonato, fósforo e magnésio e geração de minério 

hematítico poroso de alto teor. Os dois modelos, 

mas em especial o hipogênico, atribui um papel 

relevante aos falhamentos como planos condutores 

aos fluidos. 

A redução de volume das formações ferríferas 

bandadas decorrente do processo de enriquecimento 

em ferro, pela remoção da ganga, é destacado tanto 

por Morris (2002) que calcula um adelgaçamento do 

pacote sedimentar entre 32 e 36%, quanto por 

Taylor et al. (2001) que prevê valor de 40%. O 

conseqüente aumento da porosidade, com variação 

de 6% no protolito a 30% na hematita porosa de alto 

teor, foi demonstrado por Taylor et al. (2001). 

2.4 Características principais das cavidades 

Embora existam diferenças mineralógicas 

entre as formações ferríferas e cangas que ocorrem 

tanto no Q.F. quanto em CKS, as cavidades em 

ambas as localidades apresentam o mesmo tipo de 

ocorrência.  

De acordo com Piló e Auler (2009) as 

cavidades possuem três posicionamentos principais: 

podem situar-se na borda de lagoas; nas cabeceiras e 

borda de drenagens e nas bordas dos platôs, 

incluindo-se a alta, média e baixa vertente. 

Geralmente as cavidades localizam-se na quebra do 

relevo, seja internamente ou externamente ao platô 

de canga. 

As cavidades ferruginosas são conhecidas 

pelas suas entradas estreitas nas bordas de canga 

devido a processos erosivos, ou pequenas entradas 

verticais onde o manto da canga sofre um colapso 

sobre parte de um conduto ocluso gerando assim 

uma entrada (Simmons, 1963). 

Também é característica marcante o perfil em 

ascendente seguindo grosseiramente o relevo; 

ausência de fluxos de água; paredes rugosas, 

desmoronamentos e/ou desplacamento formando 

salões; quase todas as cavidades apresentam muitos 

fragmentos rochosos no piso.  

As cavidades possuem padrões lineares ou 

câmaras irregulares (Piló e Auler, 2009) ou a 

mistura de ambos (Figura 2). O padrão linear 

caracteriza-se por uma direção principal de 

desenvolvimento, podendo estar associado a uma 

feição estrutural marcante. O padrão câmaras 

irregulares caracteriza-se por salões interconectados 

por passagens estreitas. 

As cavidades com câmaras irregulares não 

parecem apresentar um lineamento principal. Infere-

se que muitas das cavidades consideradas 

irregulares são na realidade cavidades lineares onde 

ocorreram junção e alargamento das feições. Prova 

disso são as passagens estreitas conectando os 

condutos; mais de uma direção de condutos e 

passagens; condutos paralelos ou semi-paralelos 

mostrando condicionamento estrutural. 

 Figura 2 – Padrões de cavidades em litologias de ferro. Direita - linear; 

centro – câmaras irregulares; esquerda – mistura. 
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3. DISCUSSÕES: GÊNESE DAS CAVIDADES

Com base nos dados expostos acima 

apresenta-se a seguir os principais processos 

envolvidos na gênese de cavidades. Na maioria dos 

trabalhos consultados os processos espeleogenéticos 

são apenas citados, não revelando detalhes sobre seu 

funcionamento. Nesta síntese tenta-se descrever os 

principais mecanismos que contribuem para a 

gênese e evolução de cavidades em litologias 

associadas a ferro.   

3.1 Erosão 

“Cavidades de erosão ocorrem 

imediatamente abaixo de mantos de canga 

que suportam bordas de vales. A erosão de 

material friável sob o manto de canga 

inconsolidada se inicia logo que uma 

drenagem rompe a camada de canga, 

formando um vale de encostas íngremes. 

Quando a inclinação da encosta do vale é 

acentuada, a rocha intemperizada e o 

material detrítico não cimentado são rolados 

encosta abaixo, criando pequenas cavidades. 

Depois de formadas as cavidades podem ser 

alargadas pela ação abrasiva de um curso 

d`água (Simmons, G.C. – USGS 1963).” 

Maurity (1995) infere que as grutas no platô 

de N1 estão situadas na interface saprolito/crosta. 

As feições pseudocársticas teriam condicionamento 

estrutural; a evolução dependeria da resistência da 

canga: em locais onde a canga era resistente 

formou-se salões e galerias pela ação erosiva das 

águas; em locais de crosta instável esta cedeu 

podendo formar as lagoas. Nas grutas o abatimento 

de blocos do teto faz parte do processo de 

desenvolvimento destas. 

De acordo com Piló e Auler (2009) a zona de 

contato canga/minério de ferro favorece a 

espeleogênese. Ainda segundo estes autores as 

cavidades exclusivas de canga parecem ser 

controladas pela variação de fácies. 

Erosão em cabeceiras de drenagens

Este parece ser o principal processo de 

formação das cavidades de contato. Neste caso 

estamos falando de erosões sub-superficiais geradas 

em terrenos com alto a médio gradiente (inclinação). 

As águas possuem alta energia garantindo a erosão 

mecânica das rochas (Figura 3). Se pegarmos um 

mapa topográfico podemos identificar as cabeceiras 

de drenagens com a forma de “leques” ou seja, um 

escoamento difuso que posteriormente forma um 

canal onde há concentração das águas. 

Vann (1963) e Moss (1965) observaram que 

nascentes situadas abaixo das crostas lateríticas 

favorecem a erosão. Esta retirada de material pode 

gerar cavidades em locais mais vulneráveis. No QF 

e em CKS foram registradas diversas nascentes 

sazonais no contato canga/rocha. Estas nascentes 

possuíam invariavelmente um canal de pequeno 

diâmetro (<10 cm) de onde a água surgia (Dutra, 

2005, 2006, 2007, 2008). 

O processo relaciona-se ao fluxo em túneis 

com diâmetro inferior a 1cm de diâmetro. Nestes 

casos, o fluxo turbulento favorece a erosão 

mecânica através da desagregação da rocha. Este 

processo pode originar canalículos que progridem à 

montante. A parte de jusante erode com maior 

intensidade aumentando o diâmetro. A canga sendo 

mais resistente permanece, mas o substrato friável é 

removido neste processo. Este substrato pode ser 

composto por hematitas ou formações ferríferas 

friáveis, solo ou mesmo minério menos resistente 

que a canga. Com a continuidade do processo 

ocorrem pequenos desmoronamentos nas laterais e 

por vezes, teto, sendo o material carreado pelas 

águas. Ressalte-se que este processo ocorre 

principalmente no período chuvoso.  

Com o desenvolvimento do processo pode 

ocorrer a junção entre cavidades próximas, sendo 

que em alguns casos a erosão remontante nos 

canalículos condiciona a captura de um conduto por 

outro, de forma análoga ao que ocorre em superfície 

nas redes hidrográficas. Ressalte-se que nos terrenos 

de canga só não ocorre o voçorocamento devido à 

alta resistividade desta ao escoamento superficial; 

mas a incisão do canal pode ter originado as 

cavidades. 

Neste caso se ocorrer nascentes, estas são 

temporárias relacionadas ao fluxo hipodérmico com 

infiltração de águas pluviais à montante 

desencadeando erosão e formando pequenos túneis.  

Características: alta a média declividade das 

vertentes; desenvolve-se de cima para baixo; 

existência de um ou mais pontos onde as águas 

pluviais infiltram; perfil das cavidades acompanha o 

contato canga/rocha e, invariavelmente, o relevo. 

Erosão remontante

A erosão remontante ocorre quando o nível de 

água intercepta a superfície do terreno, formando 

uma nascente. Salienta-se que, para ocorrer erosão 

remontante tem que haver uma nascente; mas, como 

dito anteriormente, a maioria das cavidades estão 
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secas, ou seja, não há interseção com o nível de 

água subterrânea. 

Na erosão remontante a escavação é de baixo 

para cima acompanhando o nível de água. Assim as 

porções superiores seriam mais antigas e as 

inferiores mais recentes. 

Características: presença de nascentes; 

desenvolve-se de baixo para cimaacompanhando o 

nível de água. 

Figura 3 – Exemplo de perfil de cavidade em contato 

canga/minério onde pode ter ocorrido erosão em 

cabeceira de drenagem. 

Erosão por cachoeira

É um caso de erosão remontante, onde o fluxo 

de água superficial escoa através do terreno caindo 

de desníveis abruptos. Nesta queda, a energia 

potencial das águas possui grande poder erosivo 

desagregando as rochas abaixo.  Com a 

continuidade do processo tem-se a formação de uma 

“marquise” de canga, podendo caracterizar uma 

reentrância na rocha. Geralmente formam-se abrigos 

neste caso (Figura 4).  

Características: acompanha o relevo, presença 

de fragmentos de rocha na entrada (desabamentos 

do teto), desenvolve-se à partir da entrada. 

Erosão nas margens de drenagens

Neste caso ocorre erosão mecânica que 

provoca solapamento das margens e consequente 

desmoronamento do material sobrejacente. A erosão 

ocorre principalmente na época de chuvas, em 

curvas de rios formando abrigos ao longo das 

margens de drenagens. A altura da abertura pode 

correlacionar-se com a altura do nível de água nas 

drenagens na época de chuvas.  

Características: longa abertura, pouca 

profundidade, pouca altura, desenvolve-se a partir 

do exterior. 

Figura 4 – Exemplo de perfil de cavidade em contato 

canga/minério onde pode ter ocorrido erosão em 

cabeceira de drenagem. 

curso
d´água

Figura 5 – Exemplo de perfil de cavidade em contato 

canga/minério onde pode ter ocorrido erosão nas bordas 

da drenagem. 
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Erosão em bordas de lagoas

Em cavidades situadas às margens de lagoas 

estas podem contribuir para sua gênese / evolução. 

Neste caso é de se esperar uma maior amplitude da 

cavidade na linha de água devido à erosão/oxidação 

das paredes. O perfil da entrada seria lenticular 

horizontal.  

Gênese / Ampliação devido a desabamentos

Somente analisando os mapas de diversas 

cavidades em litologias ferríferas percebe-se uma 

característica comum – grande parte das cavidades 

possuem fragmentos rochosos no piso indicando 

queda de blocos.  

Os fragmentos são angulosos indicando 

pouco ou nenhum transporte, tamanho e forma 

variados, podendo ser constituídos por cangas ou 

hematitas. 

Os processos podem ser antigos ou recentes, 

há fragmentos e ou pilhas de fragmentos cimentados 

no piso por crosta de ferro indicando processos 

antigos e sobre a crosta há fragmentos soltos 

podendo indicar processos recentes ou, pelo menos, 

mais recentes que os cimentados.  

Depósito de tálus

Cavidades formadas em tálus podem ocorrer 

em diversas litologias. Geralmente tem-se que ter 

energia potencial para a formação deste tipo de 

cavidade, com uma área fonte topograficamente 

superior à cavidade. Se considerarmos que as 

litologias ferríferas geralmente situam-se em cotas 

altimétricas elevadas em comparação ao terreno nos 

arredores pode-se deduzir que tem-se cavidades em 

depósito de tálus. 

É comum a ocorrência de cachoeiras sazonais 

ou perenes nas quebras do relevo; desta forma é 

comum também a queda de grandes fragmentos de 

rocha das partes superiores formando o depósito nas 

partes baixas. Estes fragmentos empilhados podem 

formar cavidades e abrigos. 

3.2 Lixiviação 

A porosidade intergranular resulta da 

lixiviação do quartzo ou carbonato em solução, por 

processos de alteração supergênica. Este processo de 

lixiviação envolve lenta corrosão (Varajão et al. 

1996a, b, 200b) proporcionando a quebra da 

estrutura da rocha tornando-a friável. 

Em estágios avançados de intemperismo, o 

quartzo e o carbonato podem ser totalmente 

extraídos da rocha, o que envolve redução de 30 a 

40% do volume original (Varajão et al. 2000; 

Taylor et al., 2001; Morris, 2002); a isto acrescente-

se acomodações gravimétricas e geração de 

porosidade residual entre 29% e 37% (Ribeiro, 

2003). 

Já o ferro praticamente não sofre lixiviação, 

permanecendo no perfil de intemperismo na forma 

de plasmas hematiticos ou goethiticos que por sua 

vez preenche vazios deixados pela alteração 

supergênica (Rosiere e Chemale, 2001). Infere-se 

que estes plasmas hematiticos ou goethiticos podem 

originar também parte das carapaças ou crostas 

encontradas em algumas cavidades. 

De acordo com Piló e Auler, 2009, existiriam 

cavidades em Carajás que estariam relacionadas aos 

processos de mineralização da formação ferrífera – 

denominadas por eles de cavernas “minerogênicas”.  

Neste caso as cavidades relacionadas à gênese 

do minério (lixiviação) são muito antigas e na 

maioria das vezes não teriam acesso. Poderiam ser 

oriundas das acomodações gravimétricas gerando 

vazios, alguns podendo chegar a metros.  

3.3 Dissolução 

De acordo com Carmo et al, no Vale do Rio 

Peixe Bravo (MG), a maioria das cavidades nesta 

região desenvolvem-se principalmente no contato 

canga/diamictito hematítico e apresentam feições de 

dissolução.  

Ressalte-se que estas litologias, de acordo 

com Vilela (1983, in Carmo 2011), constituem-se: 

“predominantemente por diamictitos hematíticos, 

quartzitos hematíticos e xistos hematíticos 

subordinados. Segundo Vilela et al. (1983), os 

diamictitos hematíticos, que constituem o minério 

de ferro, apresentam bandeamento e são formados 

por leitos de quartzo contendo cristais de hematita, 

que se alternam com leitos de hematita associada à 

sericita e clorita. Grande parte de toda essa 

sequência de litotipos hematíticos está sob uma 

extensa cobertura de canga, que frequentemente 

atinge cerca de 30 m de espessura. 

Superficialmente, as cangas apresentam fragmentos 

detríticos de minério rico e são compostas 

geralmente por limonita pura (Vilela,1983).” 

O processo de dissolução depende do pH. 

Segundo a representação de Mason (1966 – Figura 

6) observa-se que os silicatos são solúveis no meio

básico e pouco solúvel em meio ácido; já a alumina 

é extremamente solúvel entre o pH 4 e 5 e 
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novamente entre o pH 9 e 10. Ora, nas diversas 

amostragens em nascentes e poços tubulares 

associados à formação ferrífera, tanto em Carajás 

quanto no Quadrilátero Ferrífero tem-se pH das 

águas em torno de 5 (Dutra, 2005, 2006, 2007, 

2008). As análises físico-químicas das águas não 

resultaram em quantidades anômalas de ferro ou 

sílica. Ou seja, não é a dissolução a principal reação 

na gênese das cavidades em litologias ferríferas. 

 Figura 6 – Solubilidade Si e AL X pH (Mason, 1966). 

Neste caso a dissolução não ocorre em 

itabiritos ou na formação ferrífera. E a erosão 

mecânica parece ser mais importante que a 

dissolução. 

3.4 Biogênese / Ampliação 

Por enquanto, relaciona-se dois tipos de 

contribuição da biota à formação/ampliação das 

cavidades em litologias ferríferas.  

As paleotocas geradas e/ou ampliadas por 

tatus, preguiças gigantes ou outros animais; este tipo 

de gênese relaciona-se mais a cavidades em rocha 

máfica decomposta recoberta por carapaça de canga 

ou canga química. A rocha ou saprolito tem que ser 

friável e relativamente “mole” para que a fauna 

pleistocênica conseguisse escavar (Figura 7 - 

esquerda). 

Outra forma seria a erosão mecânica 

intensificada por raízes de plantas, que aproveitam 

descontinuidades nas rochas e penetram por entre 

bandamentos e fissuras forçando a passagem e 

posteriormente favorecendo a quebra da rocha 

(Figura 7 – direita). 

4. CONCLUSÕES

Inicialmente vale a pena lembrar que a canga 

é bem mais recente que a formação ferrífera, e 

também é bem mais recente que os depósitos de 

minério de ferro. Ou seja, até o relevo ser recoberto 

pela canga, este sofreu vários milhões de anos de 

intemperismo. Desta forma seria possível ter-se 

formado um solo ou uma rocha decomposta a semi-

decomposta que posteriormente foi recoberta pela 

canga. A própria formação da canga já auxiliaria na 

modificação (intemperismo) do substrato. 

Figura 7 – Esquerda – paleotoca; 

direita – raízes dentro de cavidade. 
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Ainda há muitas dúvidas sobre a formação de 

cavidades em minério de ferro, mas também há 

alguns pontos já elucidados. A maioria das 

cavidades ocorre na canga e no contato canga/rocha; 

o processo predominante para formação das

cavidades parece ser a erosão por drenagem 

temporária subsuperficial. Obtido o alargamento 

inicial, as cavidades parecem evoluir através de 

incasões/abatimentos. Estas cavidades possuem 

idade pós-Terciário Inferior (formação das cangas) e 

não estão relacionadas ao aquífero.  

Existem ainda algumas cavidades 

relacionadas à lixiviação, mas provavelmente não à 

gênese do minério devido à idade da mineralização. 

Há ainda as cavidades associadas à dissolução, neste 

caso, principalmente nos itabiritos dolomíticos. 

Independente do tipo de gênese podem 

ocorrer ampliação das cavidades devido à incasão de 

fragmentos, escavações da megafauna do 

pleistoceno e/ ou erosões diversas. 

O processo de incasão ocorre em quase todas 

as cavidades, como pode ser observado pela 

presença constante de fragmentos no piso. 

Ainda ocorrem muitas dúvidas. Deve-se ter 

em mente a idade da canga e do minério. Seriam as 

cavidades tão antigas quanto à formação do minério 

e da canga ou estariam relacionadas a eventos mais 

recentes, como, por exemplo, a glaciação? 

Sabe-se que no Pleistoceno (2,5Ma) 

ocorreram oscilações climáticas devido à glaciação 

com alternâncias de clima úmido para condições 

áridas a semiáridas. Estudos palinológicos na região 

da Serra de Carajás indicam que houve quatro fases 

de retração da floresta amazônica, há 60.000, 

40.000, 23.000 e 11.000 anos, indicando momentos 

de clima mais seco. Já entre 9.500 e 8.000 há 

indícios de expansão da floresta equatorial, 

indicando clima mais úmido que o atual (Suguio, 

1999). As cavidades já teriam sido formadas nesta 

época ou estas variações auxiliaram na 

gênese/desenvolvimento? Afinal, qual seria a idade 

das cavidades de ferro e/ou canga? Seriam possíveis 

cavidades de 2,0 Ba? 
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INTRODUÇÃO

Espécies cavernícolas podem ser classificadas segundo atributos ecológicos e evolutivos levando-se em
consideração sua relação de dependência com o ambiente subterrâneo e suas especializações à vida nestes
ecossistemas (Holsinger & Culver, 1988). Troglóbias são aquelas espécies que têm distribuição restrita ao ambiente
hipógeo e que, em geral, possuem especializações comportamentais, fisiológicas e morfológicas. Em geral as
modificações morfológicas mais evidentes estão relacionadas com a redução anoftálmica, redução na pigmentação,
alongamento corporal e de apêndices locomotores e sensoriais. Tais características são denominadas
troglomorfismos (Camacho, 1992). Todavia, muitos táxons de invertebrados não troglóbios que vivem no solo no
ambiente epígeo podem apresentar características semelhantes aos troglomorfismos dificultando a atribuição do
status de algumas espécies. Dessa forma, inventários de fauna em ambientes epígeos podem contribuir de maneira
significativa para a identificação de espécies endêmicas de ambientes subterrâneos.

OBJETIVOS

O presente estudo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos sobre a biodiversidade de espécies
troglomórficas coletadas no ambiente epígeo em áreas de campo rupestre e fragmentos de mata no Quadrilátero
Ferrífero.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo O Quadrilátero Ferrífero é considerado uma das mais importantes províncias minerais do Brasil,
devido principalmente às suas jazidas de ouro e ferro e possui a uma área de 7.200 km2. As áreas amostradas
correspondem a dois fragmentos de mata e duas áreas de canga situadas na extremidade sudeste do Quadrilátero
Ferrífero no município de Mariana, Estado de Minas Gerais. Esforço amostral As coletas foram realizadas durante
os meses de outubro a dezembro de 2012. Cinco métodos distintos de amostragem foram utilizados. As coletas
foram realizadas através da captura manual de forma aleatória nas áreas selecionadas priorizando abrigos potenciais
como galhos caídos, pequenos blocos e cascas de árvore já depositadas na serapilheira ou não. Além disso foram
instaladas armadilhas de queda do tipo pitfall (120 armadilhas expostas por 72 horas cada), armadilha de PVC (32
armadilhas expostas 68 horas cada) e armadilhas em cupinzeiros (11 armadilhas expostas 168 horas). Também
foram coletadas amostras de serapilheira com o auxílio de extratores de Winkler (48 amostras). A preservação de
todo o material biológico coletado foi feita através de seu acondicionamento em recipientes contendo álcool 70% e,
em laboratório, o material biológico coletado foi identificado até o nível taxonômico possível.
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RESULTADOS

Durante os estudos foram coletados 454 exemplares com características troglomórficas distribuídos em 33 espécies.
Os níveis de troglomorfismos encontrados nestas espécies são variáveis de acordo com táxon, mas todas
apresentaram despigmentação, redução ou ausência de estruturas oculares e alongamento de apêndices. Collembola
foi a Ordem mais rica e mais abundante com 15 espécies e 186 indivíduos (Pygmarrhopalites sp., Brachystomella
sp., Cyphoderus sp., Cyphoderus agnotus, Cyphoderus similis, Dicyrtoma sp., Seira sp., Mastigoceras sp.,
Pseudosinella spp., Isotomiella nummulifer, Folsomia sp., Neanura ca. persimilis, Onychiurus sp. e
Pararrhopalites sp.), seguida de Coleoptera com sete espécies e 38 indivíduos (Carabidae, Scydmaenidae e
Pselaphinae), Araneae com quatro espécies e 17 indivíduos (Masteria sp., Matta sp., Oonopidae indet. e
Stenoonops sp.), Diplopoda com três espécies e 203 indivíduos (Siphonophoridae, Lophoproctidae, Pyrgodesmidae
e Polydesmidae), Opiliones com duas espécies e cinco indivíduos (Spinopilar sp. e Gonyleptidae indet.) e
Pseudoscorpiones com uma espécie e cinco indivíduos (Chthoniidae). Apesar do alto número de amostras de
pitfall’s, o extrator de Winkler foi o método mais efetivo para quase todos os táxons avaliados (exceto
Pseudoscorpiones e Opiliones), sendo responsável por 57 % do material obtido. A coleta manual também
demonstrou muita eficiência, sendo responsável por 34 % dos espécimes amostrados. A armadilha de PVC foi
responsável por 7% do material biológico coletado. Este resultado representa uma significativa efetividade em
relação a métodos tradicionalmente utilizados como pitfall responsável por 2% do material amostrado. Nenhum
espécime troglomórfico foi coletado nas armadilhas de cupinzeiros. Em relação ao tipo de ambiente a coleta em
área de mata demonstrou-se mais efetiva com 72% dos espécimes coletados.

DISCUSSÃO

Os estudos espeleobiológicos no Brasil são recentes (Trajano, 1987) e, apesar de haver um grande esforço amostral
por diferentes grupos de pesquisa vinculados a universidades brasileiras, para a maior parte destes trabalhos a
informação não está integrada, o que inviabiliza a determinação de padrões sobre a biodiversidade cavernícola no
país (Ferreira, 2005; Trajano & Bichuette, 2010; Souza-Silva et. al, 2011). Não existe intercâmbio de informação
entre estes grupos e, muitas vezes, nem mesmo entre estudos realizados em regiões biogeográficas em comum.
Além disso, apesar do volume de material biológico coletado representar uma riqueza imensurável, apenas uma
pífia parcela tem sido descrita e uma quantia significativa não foi se quer examinada por especialistas. Como a
definição conceitual de troglóbio remete especificamente a condição de endemismo destas espécies no ambiente
subterrâneo, para a aplicação adequada deste conceito faz-se necessário um elevado nível de conhecimento sobre a
biodiversidade epígea de cada táxon, sendo este ainda extremamente incipiente em países neotropicais detentores
de uma megadiversidade biológica como o Brasil. Entretanto, a identificação de troglomorfismos tem sido a
principal ferramenta para a determinação deste grupo de espécies endêmicas do ambiente subterrâneo que, na
maioria das vezes, são extremamente vulneráveis a extinção. Embora existam inúmeras recomendações sobre a
importância da realização de inventários externos em áreas com cavernas para a determinação efetiva de espécies
troglóbias, o presente estudo representa o primeiro esforço efetivo no Brasil.

CONCLUSÃO

Métodos de coleta como o uso de extratores de Winkler e busca ativa demonstraram-se eficientes para a coleta de
espécies troglomórficas no ambiente epígeo. Entretanto, vale ressaltar que para o sucesso deste método a
experiência do coletor tem influência preponderante para a identificação de caracteres durante os eventos de coleta.
Por fim, com esta inciativa espera-se contribuir com informações sobre biodiversidade de invertebrados
troglomórficos coletados no ambiente epígeo, estimular novos estudos, bem como indicar métodos mais efetivos
para a captura desta fauna tão específica.
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados obtidos durante os estudos para avaliação da 

diversidade de espécies troglóbias encontradas em cavidades ferríferas do Parque Estadual da Serra do Rola 

Moça, Minas Gerais. Esta unidade de conservação corresponde ao terceiro maior parque em área urbana do 

país, com 3.941 ha. Durante o ano de 2014 nove cavidades foram inventariadas entre os meses de março 

(estação úmida) e junho (estação seca). No total, foram encontrados 276 exemplares com características 

troglomórficas distribuídos em onze espécies. Destas, nove (254 exemplares) foram classificadas como 

troglóbias por estarem aparentemente restritas ao ambiente subterrâneo tendo em vista suas características 

morfológicas (troglomorfismos). A riqueza média de espécies por caverna estudada foi igual a 2,66. A 

regressão linear demonstrou uma relação positiva entre o número de espécies e o aumento da projeção 

horizontal das cavidades avaliadas (p = 0,01; r2 = 0,59). Este trabalho representa uma pequena contribuição 

para o conhecimento bioespeleológico no Brasil e faz parte de um projeto de pesquisa amplo que pretende 

avaliar a distribuição de espécies troglomórficas em cavernas ferríferas do estado de Minas Gerais. 

Palavras-Chave: Cavernas; Formação Ferrífera; Troglóbios; Parque Estadual da Serra do Rola Moça. 

Abstract 

The objective of the present work was to present the results obtained during the studies for evaluate of 

diversity troglobites species found in iron caves in the state park of the Serra do Rola Moça, Minas Gerais, 

Brazil. This conservation unit corresponds to the third largest park in an urban area of the country, with 

3,941 ha. During the year 2014 nine cavities were inventoried between the months of March (wet season) 

and June (dry season). In total, we found 276 individuals troglomorphic distributed in 11 species. Of these, 

nine (254 individuals) were classified as troglobites. The average richness of species by cave studied was 

equal to 2.66. Linear regression showed a positive relationship between the number of species and the 

increase in the horizontal projection of the cavities evaluated (p = 0.01; r2 = 0.59). This study represents a 

small contribution to the knowledge of the fauna underground in Brazil and is part of a research project that 

aims to assess the distribution of troglomorphic species in iron caves of Minas Gerais state. 

Key-words: Caves; Iron formation; troglobites; Parque Estadual da Serra do Rola Moça. 

1. INTRODUÇÃO

O meio subterrâneo ou hipógeo, compreende 

o conjunto de espaços interconectados do subsolo,

de dimensões variáveis, preenchidos por água ou ar 

e formados preferencialmente em rochas de alta 

solubilidade como os carbonatos (JUBERTHIE, 

2000). No entanto, cavidades de diferentes 

dimensões também podem ocorrer em menor 

proporção em rochas de baixa solubilidade como 

quartzitos, arenitos, granitos e formações ferríferas 

(AULER et al., 2001). Parte de um conjunto de 

ecossistemas subterrâneos, as cavernas são um 

importante elemento hipógeo das paisagens 

cársticas. 

Em geral, o ambiente cavernícola é 

caracterizado como estável, apresentando oscilações 

ambientais menores que as observadas no ambiente 

epígeo circundante. A temperatura no interior das 

cavernas aproxima-se da média anual da 

temperatura externa e em cavernas extensas, a 

temperatura e a umidade quase não variam em 

locais mais distantes de sua entrada principal. 

Entretanto, cavernas menores em extensão 

apresentam oscilações mais evidentes para estas 
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variáveis, que são reflexos diretos das variações 

ambientais no ambiente epígeo (BARR & 

KUEHNE, 1971; CULVER, 1982; FERREIRA, 

2004; HOWARTH, 1983; POULSON & WHITE, 

1969). 

A total ausência de luz nos ecossistemas 

cavernícolas exclui a possibilidade de existência de 

produtores fotossintetizantes nestes ambientes, 

estando às plantas restritas as zonas de entrada. Em 

geral, grande parte ou a quase totalidade da 

produtividade nos ecossistemas cavernícolas é de 

origem secundária, baseada em cadeias de 

detritívoros atuando sobre recursos orgânicos 

provenientes do meio externo. Desta forma, em sua 

maioria, as cavernas são consideradas ambientes 

oligotróficos e a matéria orgânica penetra nestes 

sistemas carreada, contínua ou temporariamente, por 

agentes físicos e biológicos (CULVER, 1982; 

FERREIRA & MARTINS, 1999; GNASPINI, 1989; 

HOWARTH, 1983). Assim, os recursos alimentares 

alóctones mantêm populações de todos os níveis 

tróficos nos ecossistemas subterrâneos e o tipo, a 

qualidade e a forma de disseminação deste recurso 

no sistema são determinantes na composição e 

estrutura das comunidades cavernícolas (CULVER, 

1982; FERREIRA & MARTINS, 1999; 

HOWARTH, 1983). 

Em relação à condição ecológico-evolutiva 

das espécies, os organismos cavernícolas não se 

apresentam de maneira homogênea sendo 

representados por táxons muito variados.  Segundo 

Holsinger & Culver (1988) os organismos 

cavernícolas podem ser classificados em três 

categorias (modificado do sistema Schiner-

Racovitza): troglóxenos, troglófilos e troglóbios. 

Espécies troglóbias são organismos restritos ao 

ambiente subterrâneo e que em geral podem 

apresentar diversos tipos de especializações 

morfológicas, fisiológicas e comportamentais que 

provavelmente evoluíram em resposta às pressões 

seletivas presentes em cavernas e/ou à ausência de 

pressões seletivas típicas do meio epígeo. 

Embora o sistema de Shinner-Racovitza 

contemple somente três categorias, existe uma 

quarta categoria de organismos que podem ser 

frequentemente encontrados nestes ambientes. Tais 

organismos, denominados acidentais, compreendem 

espécies que não são capazes de estabelecer 

populações no ambiente subterrâneo, mas que 

involuntariamente penetram nestes ambientes seja 

de forma ativa (e.g. por quedas através de entradas 

verticais) ou passiva (e.g. veiculadas pela água ou 

vento). Esses organismos, embora não consistam de 

espécies efetivamente cavernícolas, apresentam uma 

importância ecológica nítida, uma vez que suas 

fezes e principalmente seus cadáveres, servem de 

alimento para outros organismos presentes nestes 

ambientes. 

Devido ao elevado nível de especialização ao 

ambiente subterrâneo, distribuição geográfica 

muitas vezes restrita e ao reduzido tamanho de suas 

populações quando comparado a espécies epígeas, 

as espécies troglóbias podem ser consideradas 

extremamente vulneráveis aos processos de extinção 

decorrentes dos impactos ambientais de origem 

antrópica (POULSON & WHITE 1969; CULVER, 

1982). Além disso, cavernas são dependentes das 

condições ambientais epígeas refletindo de forma 

direta todas as alterações provocadas em sua área de 

entorno (FERREIRA & HORTA, 2001, ELLIOTT, 

2000). Entretanto, em formações ferríferas a 

aparente existência de uma elevada conectividade 

subterrânea formada pelas meso e microcavidades 

(FERREIRA, 2005) parece permitir que espécies 

efetivamente troglóbias possam apresentar 

distribuições mais amplas chegando a ocupar serras 

inteiras ou até mesmo diferentes unidades 

geomorfológicas. Sendo assim, estudos sobre a 

biodiversidade e distribuição de espécies troglóbias 

podem permitir uma melhor compreensão sobre a 

conectividade subterrânea destes sistemas neste tipo 

de formação litológica. 

2. OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo 

apresentar os resultados obtidos durante os estudos 

para avaliação da diversidade de espécies 

consideradas troglóbias encontradas em cavidades 

ferríferas do Parque Estadual da Serra do Rola Moça 

(PESRM), Minas Gerais. 

3. METODOLOGIA

3.1 Caracterização da área de estudo 

O Quadrilátero Ferrífero (QF) é considerado 

uma das mais importantes províncias minerais do 

Brasil, devido principalmente às suas jazidas de 

ouro e ferro (Figura 1). Corresponde a uma área de 

7.200km2 coberta por levantamentos geológicos 

sistemáticos na escala 1:25.000, a partir do convênio 

firmado entre os governos dos EUA e do Brasil 

(USGS-DNPM) - em meados do século XX 

(DORR, 1969) – levantamentos esses que servem de 

referência a todos estudos posteriores. Esta unidade 

geomorfológica, que limita a sul o Cráton do São 

Francisco, apresenta forte controle litoestrutural, 
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gerando um relevo movimentado, com serras e 

cristas entrecortadas por zonas de dissecação 

responsáveis por elevado gradiente altimétrico. 

Figura 1. Mapa geral do Quadrilátero Ferrífero e sua inserção no estado de Minas Gerais. A estrela amarela indica a 

localização do PESRM. 

Criado em 27 de setembro de 1994, o Parque 

Estadual Serra do Rola Moça está situado na 

confluência das Serras do Curral, Três Irmãos e da 

Moeda, englobando os municípios de Belo 

Horizonte, Nova Lima, Ibirité e Brumadinho (Figura 

2), entre as coordenadas geográficas 44º01’15” - 

43º5’28” W e 22º03’29” - 22º00’19” S (SANTOS, 

2011). 

O clima da região é considerado tipicamente 

tropical ocorrendo uma estação muito chuvosa e 

outra tipicamente seca (SEMAD – IEF, 2007). Com 

temperatura média em torno de 19ºC, o regime 

pluviométrico anual apresenta variação de 1.300 – 

2.100 mm, sendo os meses de novembro, dezembro 

e janeiro os mais chuvosos e junho, julho e agosto 

os mais secos (MEYER et al. 2004). 

Esta unidade de conservação corresponde ao 

terceiro maior parque em área urbana do país, com 

3.941 ha, inserido na bacia do rio das Velhas, 

próximo à divisa com a bacia do rio Paraopeba. 

Com uma rede hidrográfica representativa, o parque 

engloba as bacias do ribeirão Mutuca, do córrego 

dos Fechos e do córrego Seco. Nestas bacias estão 

presentes vários pontos de captação de água, 

interligados ao sistema de abastecimento da 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA-MG) responsáveis pelo abastecimento de 

água de parte da porção sul da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte (SANTOS, 2011). 

A região é composta por um mosaico de 

fitofisionomias, sendo esta uma área de transição 

entre o Cerrado e a Mata Atlântica. No Parque, 

predominam as formações campestres, que se 

sucedem, de forma gradual, com as formações 

savânicas e florestais. A Floresta Estacional 

Semidecidual encontra-se associada aos cursos 

d’água, sendo também denominada mata de galeria. 

As formações savânicas, correspondem a dois 

subtipos: Savana Arborizada (Campo Cerrado) e 

Savana Gramíneo-Lenhosa (Campo sujo ou campo 

ferruginoso). A Savana Gramíneo-Lenhosa recobre 

mais da metade da área do parque, ocorrendo nas 

regiões mais altas e associadas as áreas de canga 
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(SANTOS, 2011). Em termos estruturais, pode-se 

considerar que todas as florestas da região são 

secundárias e se encontram em diferentes estágios 

de regeneração (SEMAD – IEF, 2007). 

Figura 2. Localização das cavernas amostradas em relação aos limites do Parque Estadual da Serra do Rola Moça 

(PESRM). 

Figura 3. A) Aspecto geral do relevo da região; B) 

Paisagem (vegetação e relevo) no Parque Estadual da 

Serra do Rola Moça (PESRM). A seta vermelha indica a 

quebra da canga, local de ocorrência de cavidades; C e D) 

Entrada e aspecto geral de uma das cavidades amostradas. 

O relevo da região é muito irregular, com 

topografia que varia de suaves colinas levemente 

onduladas a trechos bastantes acidentados, com 

altitudes variando aproximadamente entre 900 a 

1.450m. De forma geral, a canga recobre este relevo 

extremamente acidentado e, exatamente onde 

ocorrem as rupturas (quebras da canga), podem ser 

encontradas as principais cavidades naturais 

subterrâneas conhecidas na região (Figura 3). 

Os estudos bioespeleológicos em cavidades 

ferruginosas no Quadrilátero Ferrífero foram 

realizados de forma pioneira nesta região em 

cavidades localizadas nas áreas de Capão Xavier, 

Rola Moça e Serra da Moeda (FERREIRA, 2005). 

Na oportunidade, aproximadamente trinta cavidades 

(quatro no PESRM) foram estudadas nestas áreas e 

muitas espécies foram consideradas troglomórficas. 

Desta forma, a região assumiu uma condição de 

destaque no cenário bioespeleológico nacional em 

virtude da elevada riqueza de espécies troglóbias 

associadas a formações ferríferas (SOUZA-SILVA 

et al. 2011).  
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3.2 Materiais e métodos 

Na área de estudo existem aproximadamente 

40 cavidades segundo o Cadastro Nacional de 

Cavidades (CNC) da Sociedade Brasileira de 

Espeleologia (SBE) e a base de dados do Centro 

Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas 

(CECAV). Destas, nove (Figura 2) foram 

inventariadas com o objetivo de avaliar a 

biodiversidade de espécies troglomórficas 

potencialmente restritos ao ambiente subterrâneo 

(cavernas). 

As coletas foram realizadas durante os meses 

de março (estação úmida) e junho (estação seca) de 

2014 conforme autorização IBAMA 334/2013 

(NUFAS/MG) e permissão do PESRM. As 

cavidades foram selecionadas em função de suas 

dimensões, sendo que cavidades maiores foram 

priorizadas em virtude de poderem apresentam áreas 

de maior confinamento em relação ao ambiente 

epígeo e poderem apresentar zonas afóticas ou de 

penumbra escura. O tempo de coleta em cada 

cavidade foi determinado em função da 

complexidade de cada sistema, sendo este, resultado 

do esforço amostral com maior grau de 

detalhamento possível. Foram realizadas buscas 

minuciosas ao longo de toda sua extensão, 

principalmente em zonas afóticas, com especial 

atenção aos micro-hábitats em potencial e os 

exemplares coletados através da captura manual, 

com o auxílio de pinças e pincéis. A preservação de 

todo o material biológico coletado foi feita através 

de seu acondicionamento em recipientes contendo 

álcool 70%. Em laboratório, o material biológico 

coletado foi triado, identificado até o nível 

taxonômico mais refinado possível e encaminhados 

para um taxonomista. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização das cavernas estudadas 

A projeção horizontal das cavidades 

estudadas variou entre 12m (RM-43) e 80m (RM - 

33), sendo 30m a projeção média para a amostra 

avaliada. A maioria das cavidades não apresenta 

zona afótica e possuem baixa estabilidade 

ambiental. Exceção corresponde à cavidade RM-33 

que apresenta condições típicas de ambientes 

subterrâneos (estabilidade ambiental, zonas afóticas 

e baixa disponibilidade de recursos tróficos).  Assim 

como a maioria das cavidades existentes no 

Quadrilátero Ferrífero, as cavernas estudadas 

encontram-se inseridas predominantemente na alta 

vertente, em condição superficial, preferencialmente 

no contato entre a canga e o minério de ferro e com 

suas entradas associadas à quebra de relevo.  

Todas as cavidades encontram-se localizadas 

entre as cotas 1.305 e 1.480 metros de altitude. Em 

geral, os principais recursos tróficos estão 

representados por depósitos serrapilheira na zona de 

entrada, sistemas radiculares que atingem as 

macrocavernas e, eventualmente, pequenas manchas 

de guano em sua maioria produzida por morcegos 

frugívoros ou insetívoros. Tendo em vista a 

superficialidade destas cavidades, o transporte de 

matéria orgânica dissolvida através de gotejamentos 

durante as chuvas provavelmente também represente 

um importante recurso dentro dos sistemas. 

Esporadicamente, fezes de anfíbios também podem 

ser observadas, além de formigueiros que podem 

utilizar as cavernas como lixeiras (depósitos de 

restos orgânicos descartados pelas colônias) (Figura 

4). 

Figura 4. A) Raízes desenvolvidas no interior da 

cavidade; B) Fezes de anfíbio; C) Cultivo de fungos 

realizado por formigas (Apterostigma sp.) no interior da 

caverna; D) Teto da cavidade completamente úmido e 

com gotejamentos que podem carrear matéria orgânica 

dissolvida. 

4.2 Diversidade de espécies troglóbias 

Durante o trabalho foram encontrados 276 

exemplares com características troglomórficas 

distribuídos em onze espécies. Destas, nove espécies 

(254 exemplares) foram classificadas como 

troglóbias por estarem aparentemente restritas ao 

ambiente subterrâneo tendo em vista suas 

características morfológicas (troglomorfismos) 

(Tabela 1 e Figura 6). Duas espécies de colêmbolos 

já descritas com distribuição conhecida também 

para o ambiente epígeo apresentam troglomorfismos 
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como despigmentação, redução ou ausência de 

estruturas oculares: Isotomiella nummulifer 

Deharveng & Oliveira, 1990 e Cyphoderus arlei 

Cassagnau 1963. Dentre as espécies classificadas 

como troglóbias os táxons Collembola 

(Pararrhopalites sp., Pseudosinella sp. e 

Trogolaphysa sp.), Coleoptera (Pselaphinae sp.), 

Araneae (Tsentinops sp. e Lygromma sp.), Opiliones 

(aff. Spinopilar sp.), Pseudoscorpiones 

(Pseudochthonius sp.) e Diplopoda (Pyrgodesmidae 

sp.) representaram a totalidade dos registros para o 

presente estudo (Figura 5). Em 2007, praticamente o 

mesmo número de espécies troglomórficas foi 

observado durante amostras realizadas em apenas 

quatro cavidades (IEF, 2007) das quais pelo menos 

cinco podem corresponder as mesmas espécies 

encontradas no presente estudo. 

0

1

2

3

Collembola Coleoptera Araneae Opiliones Pseudoscorpiones Diplopoda

Riqueza de espécies

Figura 5. Riqueza (valor absoluto) de espécies 

troglomórficas coletadas para cada táxon. 

A riqueza média de espécies por caverna 

estudada foi igual a 2,66 tendo sido encontrada no 

máximo oito espécies em uma única caverna ao 

longo de duas campanhas (RM-33) e no mínimo 

uma. A única exceção foi à cavidade RM-31 onde 

não foi encontrada nenhuma espécie troglóbia. A 

regressão linear demonstrou uma relação positiva 

entre o número de espécies troglóbias e o aumento 

da projeção horizontal das cavidades avaliadas (p = 

0,01; r2 = 0,59). Dentre as nove espécies, apenas 

cinco foram coletadas nas duas estações (seca e 

chuva), sendo que quatro foram exclusivas da 

estação úmida (Trogolaphysa sp., Tsentinops sp., 

Lygromma sp. e Spinopilar sp.). 

4.3 Considerações sobre os táxons encontrados 

Em geral, as aranhas estão entre os grupos 

que apresentam maior diversidade de espécies em 

ecossistemas cavernícolas, com representantes nos 

três grupos ecológico-evolutivos (WILLEMART & 

TAQUES, 2013). Sendo assim, também é esperada 

uma elevada riqueza de espécies troglóbias para o 

táxon. Até o momento existem apenas quatro 

espécies de aranhas troglóbias descritas para o 

Brasil, sendo apenas uma (Brasilomma enigmatica) 

coletada em cavernas de minério de ferro 

(BRESCOVIT et al., 2012). Entretanto, existem 

inúmeros outros registros de espécies troglóbias não 

descritas para cavernas carbonáticas e quartizíticas 

dos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e 

Minas Gerais (TRAJANO & BICHUETTE, 2010). 

Duas espécies troglóbias foram coletadas durante o 

estudo: Tsentinops sp. (Caponiidae) e Lygromma sp. 

(Prodidomidae). Para as duas espécies, os 

exemplares coletados apresentaram completa 

redução de estruturas oculares, despigmentação e 

alongamento dos apêndices locomotores. 

Os opiliões representam a terceira maior 

ordem entre os aracnídeos e estão associados 

principalmente a áreas úmidas, ocorrendo somente 

nos ambientes terrestres e podendo viver enterrados 

no solo, na serapilheira, em bromélias, embaixo de 

pedras e troncos, sobre a vegetação ou em cavernas 

(PINTO-DA-ROCHA, 1999). No Brasil existem 

oito espécies troglóbias descritas. No entanto, há um 

número elevado de espécies troglófilas, trogloxenas 

e troglóbias ainda não descritas. Durante o presente 

estudo três exemplares imaturos foram encontrados. 

Dentre os troglomorfismos observados, vale 

destacar a redução completa de estruturas oculares e 

a presença de inúmeras cerdas sensoriais ao longo 

dos apêndices locomotores. 

Atualmente existem mais de 3.800 espécies 

descritas de pseudoescorpiões distribuídas em 461 

gêneros e 26 famílias (HARVEY, 2013). HARVEY 

(1992) propôs a divisão dos pseudoescorpiões em 

24 famílias agrupadas por sua vez em duas 

subordens, Epiocheirata e Iocheirata. A família 

Chthoniidae (Epiocheirata) possui 28 gêneros, e 

atualmente é dividida em três tribos: Chthoniini, 

Ayyaloniini e Tyrannochthoniini. Membros desta 

família encontram-se distribuídos em diferentes 

regiões do mundo e estão associados à serrapilheira, 

ao solo, embaixo de rochas e em cavernas. A 

espécie encontrada no presente estudo pertence ao 

gênero Pseudochthonius e apresenta como 

troglomorfismos o alongamento de apêndices (em 

especial em relação as suas quelas) e redução de 

estruturas oculares. Atualmente existem cinco 

espécies possivelmente troglóbias descritas para o 

Brasil, sendo duas do gênero Pseudochthonius. 

A ordem Polydesmida é a mais rica e mais 

bem estudada entre os Diplópodos. Compreendendo 

animais que variam de 10 mm até 140 mm, 
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atualmente a ordem apresenta aproximadamente 

5.480 espécies, 1.437 gêneros e 30 famílias 

descritas, distribuídas por todo mundo, com exceção 

da Antártida (SHELLEY, 2003; HOFFMAN, 

GOLOVATCH, et al., 2002). É um táxon comum do 

ambiente subterrâneo e são recorrentes nas cavernas 

brasileiras, sendo as famílias Cryptodesmidae, 

Pyrgodesmidae, Paradoxosomatidae, Polydesmidae 

e Chelodesmidae as mais comuns. A maioria das 

espécies vive associada ao solo e as camadas de 

serapilheira, entretanto algumas são arborícolas e 

muitas são cavernícolas. Existem diversos registros 

de espécies troglomórficas em cavernas brasileiras, 

todavia a despigmentação e ausência de estruturas 

oculares são recorrentes no grupo o que dificulta a 

determinação de espécies realmente troglóbias. 

Assim, uma avaliação em relação ao alongamento 

de apêndices sensoriais e locomotores e da 

diminuição da espessura do exoesqueleto são 

extremamente importantes para a determinação de 

espécies troglóbias (SHEAR, 1969; HOLSINGER e 

CULVER, 1988; GOLOVATCH, SPELDA e 

WYTWER, 2004; LEWIS, 2005; GOLOVATCH, 

GEOFFROY e MAURIES, 2006). Durante o 

presente estudo, exemplares troglomórficos da 

família Pyrgodesmidae foram coletados nas 

cavidades avaliadas. 

Os colêmbolos são pequenos insetos 

encontrados em todo o mundo e com 

aproximadamente 8.500 espécies descritas 

distribuídas em 600 gêneros e 31 famílias e 

representam um dos táxons mais adaptados à vida 

no ambiente subterrâneo (JANSSENS, 2015). 

Muitos grupos são extremamente abundantes em 

depósitos de guano de morcegos e em acúmulos de 

matéria orgânica e são extremamente importantes na 

base trófica dos ecossistemas cavernícolas 

(GNASPINI, 1989 e FERREIRA et al, 1999). No 

Brasil, os registros mais comuns em cavernas estão 

representados pelas famílias: Arrhopalitidae, 

Cyphoderidae, Entomobryidae, Isotomidae, 

Paronellidae e Hypogastruridae (TRAJANO & 

BICHUETTE, 2010; FERREIRA, 2004; SOUZA-

SILVA et al. 2011). Existem dezenas de registros de 

espécies troglomórficas encontradas em cavernas 

brasileiras, entretanto, assim como para outros 

grupos, muitas espécies epígeas que vivem 

associadas ao solo apresentam características 

morfológicas semelhantes aos troglomorfismos.  

Até o momento onze espécies troglóbias 

encontram-se oficialmente descritas, sendo a 

maioria encontrada em cavernas carbonáticas do 

Vale do Ribeira em São Paulo. Para o Quadrilátero 

Ferrífero, duas espécies são cientificamente 

reconhecidas: Pararrhopalites sideroicus Zeppelini 

& Brito, 2014 e Troglobius ferroicus Zeppelini et al 

2014. Durante o presente estudo foram encontradas 

cinco espécies de colêmbolos troglomórficos, das 

quais três correspondem a espécies possivelmente 

troglóbias: Pseudosinella sp. (Entomobryidae), 

Trogolaphysa sp. (Paronellidae) e Pararrhopalites 

sp. (Sminthuridae). As outras duas espécies 

correspondem a táxons já descritos a partir de 

exemplares coletados no meio epígeo: Isotomiella 

nummulifer Deharveng & Oliveira, 1990 e 

Cyphoderus arlei Cassagnau 1963. 

Figura 6. Espécies troglóbias encontradas durante o 

presente estudo. A) Pyrgodemidae sp.; B) Pselaphinae 

sp.; C) Pseudosinella sp.; D) Pararrhopalites sp.; E) 

Lygromma sp.; F) Tsentinops sp.; G) Spinopilar sp.; H) 

Pseudochthonius sp. Fotos sem escala. 

Inseridos atualmente dentro da família 

Staphylinidae, a última espécie encontrada neste 

estudo corresponde a um besouro da subfamília 

Pselaphinae. Existem diversos registros de espécies 

troglomórficas para as cavernas brasileiras 

(FERREIRA, 2005; TRAJANO & BICHUETTE, 

2010), mas até o momento nenhuma espécie 

encontra-se oficialmente descrita. Os exemplares 

encontrados no PESRM apresentam apêndices 

locomotores e sensoriais bem alongados e redução 
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parcial das estruturas oculares. Apesar de a espécie 

ter sido considerada como troglóbia, uma enorme 

diversidade de formas no grupo e a evolução de 

muitas espécies edafobiontes dificulta a 

classificação de espécies coletadas em cavernas 

neste grupo ecológico-evolutivo. Em alguns casos, 

espécies epígeas também apresentam redução ou 

ausência de estruturas oculares e despigmentação.  

Tabela 1. Diversidade de espécies troglóbias encontradas no presente estudo. 
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RM-01 25 1480 - 2 - - - - - - - 1 

RM-03 33 1320 - 26 2 3 1 - - - 1 5 

RM-17 23 1409 - 3 - - - - - - - 1 

RM-18 28 1431 - 6 - - - 1 - - 1 3 

RM-28 13 1376 - 2 - - - - - - - 1 

RM-31 40 1327 - - - - - - - - - 0 

RM-32 18 1344 - 3 - - - - - - - 1 

RM-33 80 1385 51 87 5 - 6 15 1 1 1 8 

RM-43 12 1305 - 28 - 1 - - - - - 2 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos bioespeleológicos no Brasil são 

recentes e, apesar de haver um grande esforço 

amostral por diferentes grupos de pesquisa 

vinculados às universidades brasileiras, para a maior 

parte destes trabalhos a informação não está 

integrada, o que inviabiliza a determinação efetiva 

de padrões sobre a biodiversidade cavernícola no 

país. Infelizmente não existe intercâmbio de 

informação entre estes grupos e, muitas vezes, nem 

mesmo entre estudos realizados em regiões 

biogeográficas em comum. Apesar do volume de 

material biológico coletado representar uma riqueza 

imensurável, apenas uma pequena parcela encontra-

se descrita sendo que a maior parte não foi se quer 

examinada por especialistas. 

Desde o início, as cavernas carbonáticas 

foram o alvo principal dos estudos sobre a fauna 

cavernícola brasileira e no mundo, correspondendo 

cerca de 90% dos estudos realizados até o início do 

século XXI no Brasil (TRAJANO & BICHUETTE, 

2010; PINTO-DA-ROCHA, 1995). Apesar de 

existirem registros de cavernas em litologias 

ferríferas desde 1842, apenas durante as décadas de 

50 e 60 é que trabalhos espeleológicos sistemáticos 

foram realizados neste tipo de litologia (GUILD, 

1957; SIMMONS, 1963). Entretanto, na última 

década, os trabalhos de prospecção intensa 

resultaram na identificação de centenas de cavidades 

associadas a esta litologia no Quadrilátero Ferrífero 

(Estado de Minas Gerais) e em Carajás (Estado do 

Pará) (AULER & PILÓ, 2005). Desde então, um 

elevado número de estudos realizados por empresas 

de consultoria foi desenvolvido e uma gama 

gigantesca de informações sobre biologia, geologia, 

geomorfologia, arqueologia e outros têm sido 

acumulados. Todavia, praticamente nada foi 

publicado até o momento em periódicos científicos 

(SOUZA-SILVA et al. 2011; FERREIRA, 2005) e 

uma pequena parcela tem resultado na descrição de 

novas espécies ou apresentada em resumos de 

encontros científicos sobre o tema. 

Ferreira (2005) apresenta a única 

caraterização disponível sobre cavernas ferruginosas 

do Quadrilátero Ferrífero onde é apresentada 

algumas hipóteses sobre o funcionamento biológico 

destes sistemas, bem como sobre uma elevada 

biodiversidade subterrânea associada a este tipo de 

litologia. Entretanto, muitas destas hipóteses ainda 

devem ser testadas, principalmente em relação à 

existência de uma alta riqueza de espécies 
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troglóbias. Outra questão importante a ser 

considerada é sobre a existência de elevada 

conectividade do ecossistema subterrâneo em áreas 

ferríferas.  

Apesar de todas as espécies classificadas 

como troglóbias no presente estudo apresentarem 

características troglomórficas que podem ser 

resultantes da evolução/especialização destas no 

ambiente subterrâneo, vale lembrar que o conceito 

de troglóbio é geográfico e está relacionado ao 

isolamento das espécies neste tipo de ambiente não 

ocorrendo em ecossistemas epígeos ou superficiais. 

Desta forma, faz-se necessário o conhecimento 

absoluto da biodiversidade externa para uma 

classificação conclusiva destas espécies como 

endêmicas de ambientes subterrâneos. Sendo assim, 

o registro de populações destas espécies no meio

epígeo pode permitir a reclassificação do status 

ecológico-evolutivo das mesmas. Além disso, não se 

pode destacar a possibilidade de existirem espécies 

restritas ao ambiente subterrâneo nas cavernas 

avaliadas que não possuem troglomorfismos 

evidentes. 

Em uma recente revisão Gallão (2013) fez 

uma importante contribuição sobre a biodiversidade 

e distribuição de espécies troglóbias brasileiras, bem 

como avaliou as principais pressões antrópicas sobre 

estas espécies e seus ambientes. Neste trabalho 

foram listadas a ocorrência de pelo menos 252 

espécies troglóbias das quais apenas 92 se 

encontram formalmente descritas. A grande maioria 

dos registros estão relacionados a cavernas calcárias 

e quartzíticas sendo ainda insignificante a 

quantidade de espécies conhecidas para as 

formações ferríferas. Sendo assim, o presente estudo 

representa uma pequena contribuição para este 

conhecimento e faz parte de um projeto de pesquisa 

amplo que pretende avaliar a distribuição de 

espécies troglomórficas em cavernas ferríferas do 

estado de Minas Gerais. 
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CONTROLE MORFOLÓGICO DE CAVIDADES COM A UTILIZAÇÃO DE 

LASER SCANER
MORPHOLOGICAL CAVES CONTROL WITH THE USE OF LASER SCANNER 

Ramon Nunes ARAÚJO (1); Fabrício MUNIZ (2); Bruno Rezende SILVA (2); Iuri BRANDI (1) 

(1) Gerência de Espeleologia e Tecnologia, DIPF, Vale S.A, Belo Horizonte MG. 

(2) Coffey Brasil, Belo Horizonte MG. 
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Resumo 

A necessidade de detalhamento topográfico do escopo cavernícola em empreendimentos minerários que 

possuem áreas de influência direta de cavidades tem exigido a adoção de medidas de controle cada vez mais 

rígidas para o monitoramento das condições de integridade física de cavidades naturais subterrâneas durante 

as etapas de implantação e operação. 

O levantamento topográfico de cavidades com equipamento laser scanner permite a obtenção de milhares de 

pontos com precisão milimétrica, que detalham as feições estruturais e geoespeleológicas da cavidade. Desta 

forma, o sólido referente à estrutura tridimensional da cavidade fica definido e os seus parâmetros 

espeleométricos determinados. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar os procedimentos adotados para o levantamento topográfico com 

laser scanner, das condições geoestruturais e geoespeleológicas de uma cavidade situada na área de 

influência direta da Cava de N5 no sudeste do Pará. 

Palavras-Chave: Laser scanner; monitoramento, cavernas. 

Abstract 

The need for speleological topographic detail in mining ventures that contain caves direct influence areas 

requires the adoption of increasingly rigid control measures to monitor the conditions of physical integrity of 

caves, during implementation and operation stages. 

Topographic survey of caves with laser scanner equipment allows to obtain thousands of points with 

millimeter accuracy, that details structural and geological features from the ceiling, floor and walls of the 

cave. Thus, the solid three-dimensional structure is well defined and its dimension parameters determined. 

This paper aims to present procedures adopted for topographic assessments with laser scanner, of structural 

and geological conditions of a cave located in direct influence area of N5 Mining Pit in southeastern Pará. 

Key-words: Laser scanner; monitoring; caves. 

1. INTRODUÇÃO

A busca de dados cada vez mais detalhados, 

replicáveis, padronizados e interativos, faz com que 

a inevitável evolução do mundo analógico para o 

digital aconteça, o que se aplica também a 

espeleologia e principalmente ao mapeamento de 

cavernas, e o resultado é a inserção de novas 

tecnologias no ambiente subterrâneo. A tecnologia 

LIDAR é uma delas, do inglês (Light Detection And 

Ranging), produz grande quantidade de dados de 

forma segura e rápida. Segundo (Beraldin et 

al.,2000) a necessidade de aquisição de dados de 

alta precisão e densidade em curto espaço de tempo 

tem feito a tecnologia LIDAR ter aplicações cada 

vez mais crescentes e em diversas áreas. 

O escaneamento a laser de cavernas é um 

novo e largo passo nos trabalhos espeleológicos 

envolvendo o licenciamento ambiental, resultado do 

crescente investimento técnico e tecnológico. Traz 

um grande ganho de tempo e segurança aos 

trabalhos, além da altíssima qualidade nos 

resultados. No que se refere à precisão, esta 

tecnologia é imensamente superior aos métodos de 

mapeamentos espeleológicos típicos utilizados pela 

sociedade civil e terceiro setor, devido ao 

detalhamento, precisão e grande quantidade de 

produtos gerados. 

Baseado no princípio da transmissão da luz 

laser o ambiente é iluminado ponto por ponto e a luz 

refletida do objeto é detectada, com a ajuda do 
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chamado método da diferença de fase; podem ser 

determinados os seguintes valores, independente das 

condições de luz prevalecentes: 

Ω Distância do objeto ao centro do aparelho 

Ω Ângulos vertical e horizontal; 

Ω Intensidade de retorno, refletância do objeto. 

Através de regras trigonométricas são 

utilizadas a distância inclinada, angulo vertical 

medido, angulo horizontal medido e as coordenadas 

do centro do aparelho para determinar um trio de 

coordenadas de um ponto escaneado. Estas medidas 

são realizadas a uma taxa de milhares de pontos por 

segundo. 

Após a aquisição das coordenadas o aparelho 

fotografa a área levantada e atribuía cada ponto uma 

informação de cor no formato RGB - Red, Green, 

Blue. 

Todos os dados adquiridos desta forma são 

diretamente atribuídos a um ponto específico para 

que os resultados sejam representados numa 

imagem de distância (escala de cinzas ou código de 

cores), de refletância ou combinados naquilo a que 

se chama uma nuvem de pontos 3D. 

O escaneamento 3D alia grandes quantidades 

de pontos, na casa das dezenas de milhões, a uma 

riqueza de detalhes, obtidos em curto espaço de 

tempo, o que aperfeiçoa e dá maior produtividade ao 

trabalho. Através do processamento das nuvens de 

pontos geradas, é possível efetuar medições, 

cálculos de área, superfície e volume, geração de 

perfis topográficos transversais e longitudinais e 

posterior integração em ambiente de realidade 

virtual, para possibilitar interação com o modelo. 

 Realidade Virtual (RV) é uma tecnologia de 

interface avançada entre um usuário e um sistema 

computacional com o objetivo de recriar ao máximo 

a sensação de realidade para o indivíduo, levando-o 

a adotar essa interação como uma de suas realidades 

temporais. Para isso, a interação é feita em tempo 

real com o uso de técnicas e de equipamentos 

computacionais, auxiliando na ampliação do 

sentimento de presença do usuário. Em um ambiente 

de realidade virtual tem-se a sensação de estar 

dentro e fazer parte daquele mundo, o usuário 

também é capaz de interagir com seu ambiente de 

várias maneiras significativas (TORRECILLAS, 

2009). 

Os esforços para este tipo de levantamento 

estão dentro do programa de monitoramento 

contínuo da integridade física de cavidades, que 

prevê o controle sismográfico dos níveis de 

vibrações causadas pelas operações de lavra e o 

controle morfológico de feições estruturais e 

geoespeleológicas. São realizadas inspeções 

geotécnicas periódicas, com a elaboração de 

relatórios formais, contendo os registros 

fotográficos das condições morfológicas das 

cavidades. 

1.1 Área de estudo 

A cavidade N5S-17, denominada “Pequiá”, 

como ilustrado na Figura 1fica localizada na área de 

influência direta do empreendimento da cava de N5 

Sul na mina de ferro da Serra dos Carajás; ela foi 

escolhida para a realização deste trabalho por 

diversos motivos e o principal por ser uma cavidade 

de relevância máxima. 

Figura 1. Localização da Cavidade N5s-0017. 

2. METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho seguiu as 

seguintes etapas: 

Ω Planejamento das atividades 

Ω Pré-campo 

Ω Escaneamento a Laser 
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Ω Pós-campo (Processamento de dados) 

2.1 Planejamento das atividades 

Nesta etapa do projeto foram reunidas todas 

as informações cartográficas e relevantes a respeito 

das cavidades a serem levantadas, tais como a 

localização, rotas, pontos de interesse, fotos e 

plantas espeleotopográficas. Este momento de 

avaliação é de extrema importância para a 

viabilidade e rendimento do trabalho de 

escaneamento, no qual são observados aspectos do 

meio físico que podem influenciar na atividade, 

sejam negativos ou positivos, se a morfologia da 

cavidade permite um levantamento conciso. 

2.2 Pré-Campo 

Para realizar esta etapa com segurança e 

prevenção de possíveis acidentes, todos os 

envolvidos tiveram 40 horas de treinamentos 

teóricos e práticos de segurança do trabalho onde 

foram ministrados cursos de Plano de emergência, 

Conceitos e práticas de equipamentos de 

proteção, proteção respiratória, espaço 

confinado, primeiros socorros avançados, dentre 

outros.  

Antes do inicio das atividades de 

escaneamento, as cavidades e seus acessos foram 

vistoriados por técnicos de segurança do trabalho 

juntamente com a equipe de campo responsável 

pelos levantamentos, com o intuito de identificar e 

avaliar os riscos da atividade a ser realizada. Nesta 

etapa foram abertas trilhas para novos acessos 

facilitando o caminhamento e deslocamento da 

equipe e dos equipamentos até as cavidades. 

2.3 Escaneamento a Laser 

2.3.1 Georreferenciamento das estações 

A cavidade não precisa estar previamente 

mapeada através do método analógico para ser 

realizada a topografia a laser; necessitando apenas 

para amarração do sistema de coordenadas um GPS 

de navegação, mas recomendamos 

preferencialmente o uso de estação total e GPS 

geodésico. Para este método de levantamento é 

necessário se definir duas posições do laser 

Scanner, utiliza-se uma coordenada conhecida e 

uma direção, direção esta, o azimute do Ponto E1 

para o ponto de Ré, como visualizado na Figura 2. 

Figura 2. Georreferenciamento das estações. 

2.3.2 Coleta da nuvem de pontos 

Para aquisição de uma coordenada 

tridimensional pelo Laser Scanner, este emite um 

feixe laser que ao retornar é calculada a distancia 

entre o centro do equipamento e o ponto visado, 

neste momento também são armazenadas as leituras 

dos ângulos horizontal e vertical e através equações 

trigonométricas, são calculadas as coordenadas do 

ponto a partir das coordenadas do centro do laser. 

Este processo é repetido na taxa de 50000 pontos 

por segundo até que área de abrangência do laser 

seja levantada em uma posição. 

Comparando o Laser Scanner com uma 

lâmpada instalada na mesma posição do 

equipamento, toda sombra gerada por esta fonte 

luminosa corresponde a uma área que não será 

escaneada desta posição. E para alcançar maior 

abrangência possível deve-se mudar a posição do 

equipamento diversas vezes. 

O equipamento utilizado possui ajuste de 

densidade da nuvem de pontos que correlaciona a 

distancia entre pontos da nuvem com a distância dos 

objetos, e este já vem com algumas definições 

básicas de densidade classificadas, em baixa, média 

e alta. Cada modalidade implica em um maior ou 

menor tempo e número de pontos em cada posição. 

Foi usada para este trabalho a resolução média, de 

até 100 metros do equipamento, os pontos terão 

afastamento máximo de 10 centímetros, mínimo de 

4,5 mm, com tempo de levantamento de seis 

minutos e 49 segundos por estação. 

O equipamento é compacto e de fácil 

transporte, possui dimensões de 238 mm x 358 mm 

x 395 mm, o que possibilita a entrada em pequenos 

condutos, áreas de rastejo e ou com dificuldades de 

locomoção sem perder a qualidade nos 

levantamentos. 

Possui um campo de visão de 360° na 

horizontal e 270° na vertical, com Câmera digital 

embutida de quatro megapixels com ajuste 

automático de luminosidade e foco; Tem alcance 

mínimo de coleta á 10 centímetros do aparelho e 

alcance máximo de 300 metros em superfície com 

90% de refletividade ou 134 metros em superfície 
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com 18% refletividade; captura uma taxa de 

cinquenta mil pontos por segundo, com resolução de 

um ponto medido em até 50 metros de 4,5 mm. 

O aparelho é inofensivo à visão humana com 

comprimento de onda de 532 nm, faixa visível na 

cor verde. 

Após o escaneamento, o equipamento 

permanece na mesma posição para coleta das 

imagens. É necessário, então, ligar o aparato de 

iluminação, dessa forma tem-se a cavidade 

totalmente mapeada e georreferenciadas na memória 

interna do equipamento. 

2.3.3 Coleta das imagens 

O equipamento tem um sistema que coleta as 

imagens na saída oposta do feixe de laser, estas 

imagens são coletadas e armazenadas no formato 

“raw”, este é como se fosse um negativo da 

fotografia digital e é de qualidade superior ao 

formato JPEG. 

O fato de a câmera estar posicionada no 

mesmo ponto de onde são lançados os feixes do 

laser evita o efeito da paralaxe que é causado 

quando é utilizada uma câmera externa ao 

equipamento. O efeito da paralaxe é causado pela 

diferença da distância focal da câmera e a distância 

focal do feixe laser este efeito pode deslocar as 

imagens em relação à nuvem de pontos atribuindo 

assim uma falsa cor aos pontos coletados. 

2.4 Pós-campo (processamento dos dados) 

2.4.1 Tratamento das nuvens de pontos 

Após a geração e a montagem das nuvens de 

pontos, houve a necessidade de limpeza das mesmas 

com utilização do software Cyclone; devido ao 

grande número de detalhes e complexidade das 

geometrias das cavidades, as nuvens foram 

seccionadas em segmentos de 30 centímetros, como 

ilustrado na Figura 3, cada para facilitar a execução 

da limpeza e melhor visualização. O processo de 

escaneamento pode trazer pontos indesejados que 

influenciam na geometria real da cavidade, tais 

como: morcegos se movimentando, vegetação na 

entrada ou até mesmo a umidade.  

Figura 3. Parte da nuvem de pontos seccionada. 

2.4.2 Criação da superfície 

Após a manipulação da nuvem de pontos na 

etapa de processamento e filtragem, foram geradas 

superfícies (malhas em 3D) com os pontos 

coletados. A superfície interna de uma cavidade 

geralmente é bastante irregular, limitação que 

implica para a criação de superfícies contínuas, 

algumas oclusões devem ser interpoladas 

virtualmente. 

Para essa finalidade foi utilizado o software 

3D Reshaper, conhecido mundialmente pelo seu 

potencial de modelagem 3D em superfícies 

complexas e engenharia reversa. Esse software 

permite que uma área seja detalhadamente analisada 

antes de ser “fechada” manualmente com tetraedros 

(como será mencionado adiante). Nessa análise é 

verificada a curvatura do entorno do polígono (se é 

côncava ou convexa) e, ao completar a verificação, 

uma superfície que melhor se adapte aos pontos do 

entorno é interpolada. Esse tipo de análise propicia 

um resultado acurado da forma da cavidade para 

pequenas áreas em que não foi possível realizar o 

levantamento. Dentro do software, os 

procedimentos realizados para obtenção dos valores 

de volume e área consistiram em limpeza e 

separação da nuvem de pontos e criação de uma 

malha 3D. 

Para a criação da malha foi necessário realizar 

várias interpolações combinadas utilizando os 

parâmetros oferecidos pelo software para, então, 

encontrar aquelas que propiciassem o melhor 

resultado. Mediante a pesquisa dessas combinações, 

a metodologia escolhida foi a de interpolar novos 

pontos, recurso indicado para aplicação em nuvens 

de pontos densas que possam conter pontos 

ruidosos. 
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Figura 4. Nuvem de pontos otimizada e pronta para ser 

convertida em malha 3D. 

2.4.3 Cálculo de volume e área 

Concluídos o refinamento e a geração da 

malha obtida a partir da nuvem de pontos 

devidamente tratada, foram feitos os cálculos de 

área e volume das cavidades no software 

3DReshape, que se basearam no conceito de cálculo 

integral. Através do método trapezoidal de prismas 

triangulares.  

A partir de uma área é criado um tetraedro 

por face (triângulo), onde os quatro pontos do 

tetraedro são os três pontos dos triângulos somados 

ao centro de gravidade da malha. Mesmo que algum 

triângulo esteja parcialmente fora da malha (devido 

à sua forma global), ele será sempre compensado 

por outros tetraedros. Para que esse método seja 

matematicamente eficiente e preciso, a malha deve 

estar fechada (sem aberturas). Segue abaixo, de 

forma simplificada, a fórmula utilizada pelo 

programa para o cálculo de volume: 

Onde: 

i = nome de 1 triângulo 

n = Numero de todos os triângulos 

hi1, hi2, hi3 = altura de cada vértice de 1 triângulo 

hmi = Altura media de 1 triângulo 

V = Volume de 1 objeto 

Vi = Volume de 1 triângulo 

Fi = Área de 1 triângulo 

O volume então pode ser calculado entre o 

objeto, no caso a cavidade, e um plano de referência 

ou entre dois objetos. Os blocos de rochas presentes 

dentro de uma cavidade têm grande influência sobre 

o valor da área e volume, uma vez que o volume

final consiste no resultado do volume da cavidade 

menos o volume ocupado pelos blocos, enquanto a 

área final da cavidade é calculada considerando que 

os blocos fazem parte do piso da cavidade. 

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS

As cavidades ferríferas, devido ao seu espaço 

reduzido, oferecem grandes dificuldades aos 

levantamentos e, para o uso dessa tecnologia, os 

dutos entre galerias devem ter no mínimo 50 cm x 

50 cm para a instalação do equipamento, o que não 

limita o alcance do laser. 

O fato da morfologia das cavidades ser muito 

irregular é difícil imaginar o completo recobrimento 

do espaço interno de uma cavidade, uma vez que, 

devido à superfície rugosa e o chão recoberto por 

blocos irá gerar grande quantidade de sombra nos 

levantamentos, mesmo com diversas posições do 

equipamento. Devido aos milhões de pontos 

coletados e com as rotinas computacionais é 

possível interpolar superfícies sobre estas áreas não 

levantadas, com acurácia compatível a acurácia do 

levantamento. Uma alternativa interessante, no caso 

do Scanner laser, seria aumentar o número de 

posições para se alcançar um maior recobrimento. 

Neste trabalho as nuvens de pontos foram 

reduzidas para um espaçamento médio entre pontos 

de um milímetro o que permite um bom 

detalhamento e um bom processamento dos dados. 

Com estas informações de altíssimo nível de 

detalhes é possível inseri-las em uma plataforma 

interativa e imersiva nas quais tomadores de 

decisão, profissionais que trabalham diretamente 

com cavernas possam interagir e se capacitar, 

conhecer e extrair informações deste ambiente que 

por muitas vezes restritivo. 

A densidade de pontos é tamanha que, várias 

análises são possíveis sobre os dados coletados, 

como exemplo, levantamentos sistemáticos para 

análises temporais, análises de rugosidade das 

estruturas, análises de planos de fraturas e no caso 

de nuvens de pontos com informações de cor, 

realizar parte do mapeamento geológico da cavidade 

em ambiente computacional. 

 A realidade virtual permite esta interação em 

um ambiente imersivo, e o software Geovisionaryé 
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o meio para integração e visualização dos dados

espaciais gerados em 3D estéreo. Promove-se, 

assim, a interação em tempo real dos dados em 

ambiente de realidade virtual, tornando a 

manipulação das nuvens de pontos de forma 

intuitiva e colaborativa. O software consiste em uma 

plataforma de integração de diversos dados 

espaciais georreferenciados em um sistema de 

informação geográficas com recursos de realidade 

virtual. Sua utilização permite carregar, 

simultaneamente e em máxima resolução, o 

conjunto de dados espaciais georreferenciados como 

de engenharia de mina, topografia, imagem e 

cavidades, modelos de blocos, modelos geofísicos e 

furos de sondagem, etc. 

Permite a realização de sobrevoos virtuais nas 

áreas de estudo para contextualizar a localização da 

cavidade em relação à topografia e imagem de 

superfície, permitindo integrar todos os dados do 

inventario espeleológico em um mesmo ambiente 

intuitivo e interativo para tomadas de decisões 

colaborativas avançadas na sala de RV. 

Figura 5. Cavidade visualizada no software. 

O resultado deste trabalho é a geração de 

diversos produtos para variados usos; as nuvens de 

pontos coloridas (RGB) auxiliam diretamente na 

visualização em ambiente virtual do contexto 

morfológico da cavidade e a sua inserção na 

paisagem dentro de Modelos Digitais de terreno 

(MDT), referenciadas ao sistema UTM Datum 

SAD69.  

A malha 3D gerada através das nuvens de 

pontos levantadas interage com softwares CAD e 

SIG na geração de subprodutos e possibilita cálculos 

e estimativas intracavernícola e exocavernícola 

como a influência deste volume no corpo de 

minério. 

Seções paralelas, comumente chamadas de 

perfis e cortes, possuem altíssimo detalhamento e 

precisão, facilitando a localizações de áreas de 

interesse dentro da cavidade, como ecótonos, 

espeleotemas, canalículos, contatos geológicos, 

falhas, fraturas e áreas de instabilidade geotécnica. 

As curvas de nível equidistantes de dez 

centímetros mostram o verdadeiro escopo 

cavernícola e sua morfologia na paisagem, 

matematizando de forma eficaz no que se refere 

localização espacial. 

Aplicativos para visualização no Internet 

Explorer contendo fotos em 360 graus da cavidade 

são importantíssimos para a interatividade de todos 

envolvidos diretamente com a espeleologia, pois a 

incorporação realística do cenário faz com a 

resolução dos problemas tenham a mesma visão e 

foco. 

4. CONCLUSÃO

Notaram-se diversas melhorias quantitativas e 

qualitativas quando se compara o novo método 

utilizando recursos de escaneamento 3D e interface 

de Realidade Virtual com os tradicionalmente 

empregados: 

Ω Menor tempo necessário para levantamento em 

campo: O levantamento laser necessita em média 

de 1 dia por cavidade ferrífera, devido ao 

tamanho para ser realizado, diminuindo assim a 

exposição da equipe ao ambiente inseguro da 

cavidade. 

Ω Maior velocidade na extração de volumes, área, 

geração de perfis; no método tradicional os 

cálculos são feitos manualmente, oferecendo 

risco de erro humano, enquanto neste método o 

processo é semi-automatizado enquanto os 

cálculos são realizados com maior precisão 

através de algoritmos contidos no software. 

Ω O cálculo de volume resultante de uma nuvem de 

pontos laser pode ser considerado mais preciso 

do que o método tradicional, tendo em vista que 

utiliza um número infinitamente maior de 

sessões no cálculo da integral, como ilustra a 

Figura 6: 

Figura 6. Detalhamento de seções. 

Ω Interpretações geológicas/geomorfológicas 

podem ser realizadas em ambiente de Realidade 

Virtual com a presença de diversos especialistas. 
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Ω O equipamento laser utilizado neste trabalho 

possui características de precisão superior à 

maioria das Estações Total disponíveis no 

mercado com a vantagem de coleta de dados 

sobre toda a área visível da cavidade, o que seria 

impossível com a utilização das mesmas.  Desta 

forma podemos concluir que os levantamentos 

utilizados neste trabalho são levantamentos de 

qualidade superior e igual precisão aos 

levantamentos da classe XD (BCRA, 2015). 

Ω Em termos de precisão de cálculos de volume, 

dado à grande quantidade de informações 

topográficas coletadas e a quantidade 

infinitamente superior de quadrantes utilizados 

nos cálculos da integral. 

Ω Proporciona uma redução de possibilidade de erro 

por utilizar técnicas e instrumentos mais precisos 

e menos fator humano. 

Ω Permite análises multidisciplinares em sala de 

RV, treinamentos de segurança para novas 

equipes em ambiente virtual, melhoria da 

comunicação, geração e vídeos, navegação 

virtual pela web e inventário espeleológico para 

cavidades importantes. 

Ω Facilidade e velocidade na geração de produtos 

derivados. 

Ω Permite a integração com outras informações 

georreferenciadas em um Sistema de 

Informações Geográfico (modelo de blocos, 

furos, superficiais, etc.) com interface de 

realidade virtual, para realização de análises 

espaciais e da relação dos dados de superfície 

com os de sub-superfície. 

Ω Permite inserção e hiperlinks para resultados 

obtidos com o inventário espeleológico que 

podem ser acessados durante as navegações em 

tempo real ou pela internet. 
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INTEGRITY OF NATURAL CAVES, CARAJÁS- PA 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivos apresentar os resultados obtidos com a instrumentação geotécnica 

remota da cavidade natural subterrânea N4E-0026, localizada na Mina N4E Norte, operada pela Vale, na 

Serra dos Carajás (PA), e discutir a sua utilização na previsibilidade da distância mínima de segurança que as 

operações de lavra poderão avançar em direção às cavidades em litologias ferríferas sem causar impactos 

negativos irreversíveis na sua integridade física.  O trabalho discute a validade dos 250m de entorno 

adicional de proteção para as cavidades, estabelecidos pela legislação atual, com a função de proteger a sua 

integridade física e o equilíbrio ecológico. As medidas de deformação, horizontal e vertical, na cavidade em 

análise, foram realizadas com o uso de um crackmeter e de um convergencemeter, instalados no interior da 

cavidade. Os resultados obtidos mostraram que mesmo quando submetida a esforços resultantes das 

operações de lavra a 75 metros de distância, a cavidade manteve-se estável, sem processos de reativação e 

movimentação no seu interior. 

Palavras-Chave: instrumentação geotécnica em cavidades; monitoramento de cavidades; mineração e 

cavidades. 

Abstract 

This study aims to present the remote geotechnical instrumentation results in cave N4E-0026, located in 

Mine N4E, an iron ore mine operated by Vale in Serra dos Carajás (PA), and discuss the minimum distance 

that mining operations may occur without causing irreversible negative impact on caves. This paper also 

raises a discussion about the validity of 250m cave protection distance, required by current legislation, as an 

area that no significant environmental impact activities, as blasting with explosives, can be implemented. 

The structural movements within the cave were continuously monitored by crackmeters and 

convergencemeters with remote data transmission, via web, to the database server. This approach allowed 

that mining operations could reach 75 meters distance from the cave with no structural damage. 

Key-words: natural caves monitoring, geotechnical instrumentation, natural caves surrounding mining. 

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a atual legislação, a cavidade 

natural subterrânea enquadrada por estudos 

espeleológicos no grau de relevância máximo, por 

seus atributos físicos, biológicos, ecológicos, 

históricos e culturais, não pode ser objeto de 

impactos negativos irreversíveis, sendo que a 

utilização do seu entorno deve fazer-se somente 

dentro de condições que assegurem sua integridade 

física e a manutenção do seu equilíbrio ecológico 

(Decreto 6.640/2008). Essa determinação do 

Decreto inclui, além da própria cavidade, a sua área 

de influência. 

A área de influência de uma cavidade natural 

subterrânea foi definida pela Portaria IBAMA 

887/90 (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis) e, posteriormente, 

reafirmada pela Resolução CONAMA 347/2004, 

como a área que compreende os recursos 

ambientais, superficiais e subterrâneos, dos quais 

dependem a integridade física ou o equilíbrio 

ecológico da cavidade. Define, ainda, que a área de 

influência deve ser determinada por estudos 

específicos e que, até que esses estudos se realizem, 

ela deverá ser identificada a partir da projeção em 

superfície do desenvolvimento linear da cavidade ao 

qual será somado um entorno adicional de proteção 

de, no mínimo, 250 metros. 
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Na legislação, não há uma justificativa 

técnica para os 250 metros estabelecidos como 

"entorno adicional de proteção". Tão pouco a 

literatura científica especializada, tanto no Brasil 

quanto no exterior, apresenta argumento que 

justifique este limite. Este é, entretanto, um número 

que pode afetar sensivelmente o planejamento do 

sequenciamento da lavra, imobilizando por vezes 

reservas expressivas de minério. 

A geração de ondas sísmicas pelo uso de 

explosivos para o desmonte de rochas, com vistas ao 

avanço da lavra é, sem dúvida, o maior impacto em 

potencial de uma atividade de mineração sobre a 

integridade física de uma cavidade. Nesse contexto, 

o conhecimento acerca das reais fragilidades

estruturais, tanto das cavidades quanto dos maciços 

rochosos em que elas se inserem, identificando 

deformações ou movimentos não visíveis (internos à 

rocha) ou pouco perceptíveis (microfissuras), bem 

como a quantificação da resistência mecânica dos 

diferentes tipos litológicos, são fundamentais para 

estabelecer análises preditivas mais precisas sobre o 

comportamento estrutural das cavidades com a 

aproximação das operações de lavra.  

O presente trabalho tem como objetivo 

apresentar os resultados obtidos com a 

instrumentação geotécnica remota de uma cavidade 

natural subterrânea localizada na Mina N4E Norte, 

operada pela Vale, na Serra dos Carajás, Estado do 

Pará, e discutir a sua utilização na previsibilidade da 

distância mínima que as operações de lavra poderão 

avançar em direção a essa cavidade e similares, em 

mesma litologia, sem causar impacto negativo 

irreversível à sua integridade física. Pretende ainda, 

diante dos resultados obtidos, discutir a validade dos 

250 metros de entorno adicional de proteção. 

O conjunto de estudos aqui apresentados e 

discutidos incluem a instrumentação geotécnica, 

ambiental e sismográfica remota, levantamentos 

geofísicos e mapeamentos geomecânicos. No caso 

específico do presente trabalho serão discutidos os 

resultados obtidos com a instrumentação geotécnica, 

sismográfica e ambiental remotas. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Os experimentos foram realizados por meio 

da instrumentação remota e monitoramento da 

cavidade natural subterrânea N4E-0026, localizada 

no distrito espeleológico de Serra Norte, Província 

Espeleológica de Carajás, Estado do Pará. Todo o 

projeto foi devidamente autorizado e acompanhado 

pelo IBAMA, órgão competente para o 

licenciamento da mineração dentro da FLONACA 

(Floresta Nacional de Carajás). Os monitoramentos 

foram realizados concomitantemente ao avanço 

controlado da frente de lavra. 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DO AVANÇO 

CONTROLADO DA LAVRA 

O avanço da lavra na direção da cavidade 

N4E-0026 foi realizado de 50 em 50 metros, em 04 

fases distintas, a partir dos 250 metros de distância 

preconizados pela atual legislação. 

Ao todo foram realizados 75 furos no entorno 

da cavidade. O explosivo utilizado foi a emulsão 

bombeável IBENITE, numa porcentagem de 

composição emulsão/anfo de 70/30 (de=1,5). A 

malha de perfuração, os parâmetros de detonação, e 

os tipos de acessórios, variaram em cada um dos 

desmontes primários, dentro dos seguintes 

parâmetros:  

i. diâmetro dos fundos de 10”, 6”, 4” e 3,5”;

ii. carga por espera variando de 30 a 250 Kg;

iii. distância do ponto de detonação em relação à

projeção horizontal das cavidades variando de

250 até 75 metros;

A técnica de escalonamento da carga máxima 

por espera em 1 e em 2 decks foi utlizada em 19 

experimentos, com detonador eletrônico e sem 

sistema elétrico. 

Foi adotado, inicialmente, em todos os 

experimentos  o valor  limite de velocidade de pico 

de partículas (Vp) de 20,7mm/s, considerando 

estudos anteriores realizados em formações 

ferríferas,  mostrando que as ondas sísmicas se 

propagam, em geral, em faixa de baixa frequência 

(DIAS et al., 2012) e os limites estabelecidos para 

Vp na Norma Técnica Brasileira ABNT - 

9.653/2005 – “Guia para a avaliação dos efeitos 

provocados pelo uso de explosivos nas minerações 

em áreas urbanas”. Os limites de Vp foram 

medidos no interior das cavidades e nas áreas dos 

seus entornos por sismógrafos de engenharia marca 

INSTANTEL.   

Considerou-se que 95% das velocidades 

máximas de pico de partícula, medidas no interior 

das cavidades, deveriam ser mantidos no limite 

estabelecido de 20,7mm/s no interior das cavidades. 

Para qualquer percentual acima dos 95% procedia-

se a uma adequação das cargas explosivas antes do 

prosseguimento do avanço da lavra. 
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2.4. Equipamentos geotécnicos 

A identificação de formação ou 

movimentação estrutural não visível (interno à 

rocha) ou pouco perceptível (microfissura) em 

paredes e tetos das cavidades situadas no setor norte 

da mina N4E foi feita a partir de mapeamentos 

tradicionais e inspeções visuais, à medida que a 

lavra avançava em direção às cavidades. 

O registro dos dados foi feito por 

instrumentos geotécnicos instalados no interior da 

cavidade N4E-0026, com transmissão via web 

através de estações de telemetria e repetidoras, que 

enviam dados de forma contínua, em tempo real, 

para o servidor de banco de dados. Os dados são 

percebidos por um software especialista (Vista Data 

Vision) que trata e atualiza relatórios e gráficos de 

controle automaticamente, disponibilizando os 

resultados via internet, disparando alertas para 

celulares, caso haja alguma movimentação estrutural 

discrepante dos valores base previamente definidos. 

Os principais instrumentos e equipamentos 

instalados e suas aplicações foram: 

Ω Crackmeter Geokon 4420 (medidor de fraturas): 

registra alteração de qualquer tipo de abertura 

estrutural.  Apropriado para monitorar fendas, 

fraturas ou fissuras em paredes e tetos rochosos; 

Ω Convergencemeter Geokon 4425 (medidor de 

recalque): registra alteração de qualquer tipo de 

deformação estrutural vertical. Apropriado para 

monitorar movimentos teto – piso; 

Ω Sismógrafo de engenharia marca Instantel: 

registra vibrações sismográficas; 

Ω Transmissor de Temperatura e Umidade marca 

Geokon; 

Ω Câmera de Vídeo online: registra imagens, 

disponibilizando vídeos em períodos pré-

determinados. Apropriado para monitoramento 

de áreas de maior fragilidade. 

Todos os amostradores de dados foram 

configurados para registrar dados a cada 10 

segundos. A Figura 1 a seguir apresenta a estrutura 

de transmissão. 

Figura 1. Diagrama tecnológico simplificado da instrumentação geotécnica remota instalada no projeto. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO SÍTIO 

ESPELEOLÓGICO 

A cavidade N4E-0026 desenvolve-se no 

contato brusco e ondulado entre a canga e a hematita 

friável (Erro! Fonte de referência não 

encontrada. 2), marcado por descontinuidade 

erosiva. Desta forma é possível observar teto em 

canga ou em hematita. As paredes e piso são 

predominantemente em hematita. A cavidade é rasa, 

com profundidade média inferior a 10 metros.  

A formação ferrífera que hospeda a cavidade 

apresenta níveis compactos alternados com níveis 

porosos ou com a trama original totalmente 

destruída formando agregados de cristais de 

hematita. Possui trend de fraturas N30E/SV, E-

W/SV e N-S/SV que condicionam as paredes das 

galerias da cavidade (Figura 2). A formação 

ferrífera bandada apresenta-se dobrada (dobras tipo 

kink), com atitude da foliação geral N40W/60NE.  

Os perfis geológicos (Figura 3-A), 

interpretados a partir dos furos de sondagem 

próximos à cavidade N4E-0026 (Figura 3-B), 

demonstram que a rocha máfica serve de substrato 

para as sequências ferríferas. Nota-se mergulho 

geral para oeste com jaspilitos em profundidade. O 

contato do jaspilito com a hematita friável é brusco. 

No interior das hematitas friáveis há corpos de 

hematita manganesífera. Cortando toda a sequência 

surgem diques e sills em rocha máfica. Estes diques 

apresentam-se intemperizados mesmo em 

profundidade. Abaixo da canga geralmente tem-se a 

hematita friável, mas pode ocorrer também hematita 

compacta. Observam-se também sills de rocha 

máfica decomposta cortando as sequencias de 

hematita e jaspilito. No meio da hematita ocorrem 

bolsões de jaspilito. 

N40E/60W 

N-S/subv 

N40E/subv

N20E/subv 

S0 =N50W/60SW 
Flanco dobras 

S0 =N40W/50NE 
Flanco dobras 

N10W/subv 

N10-20E/subv 

N50W/subv 

N50E/subv

N50W/subv N-S/subv 

N-S/subv 

N70E/subv

N-S/subv 

E-W/subv
N-S/subv 

N-S/subv 

N70E/subv

N30W/subv 

Figura 2. Principais descontinuidades observadas na cavidade N4E-0026. 
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Figura 3. (A) Perfil litológico com a localização da cavidade N4E-0026; (B) Furos de sondagem nas proximidades da 

cavidade N4E-0026. Legenda: CE = canga estruturada; HC = hematita compacta; HF = hematita friável; JP = jaspilito; 

MDSL = sill de máfica decomposta. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O monitoramento de fratura existente no teto 

da entrada da cavidade, realizado com o crackmeter, 

entre meses de setembro e dezembro de 2014, 

mostrou que os valores de deslocamento tiveram 

uma variação máxima em torno de 0,003mm, 

indicando que as estruturas estão estáveis, sem 

processos de reativação e movimentação no interior 

da cavidade, muito embora as detonações da lavra 

estivessem ocorrendo em um raio de 75 metros de 

distância da cavidade, ou seja, 175 metros a menos 

do que tem sido considerado como a distância 

mínima de proteção às cavidades.  

Uma constatação importante obtida com os 

resultados de medidas de fratura foi a sua 

dependência em relação à temperatura ambiente. 

Comparando os dados obtidos em períodos 

diferentes, com oscilações de temperatura distintas, 

observou-se que a diminuição da temperatura 

provoca um aumento nos valores medidos no 

crakmeter e vice-versa. Essa diferença foi atribuída 

à sensibilidade do sensor do equipamento. A Figura 

4 apresenta o gráfico de deformação da fratura 

monitorada na entrada 3 da cavidade, em 

01/09/2014, e a Figura 5 os dados do período de 11 

a 14 de dezembro de 2014, mostrando o 

deslocamento da fratura nos dois períodos e a 

influência da temperatura ambiente nas medidas 

obtidas. 

A constância dos valores registrados e a 

correlação com a sazonalidade temporal (estações 

secas e úmidas) indicam que existe uma tendência 

de manutenção dos dados registrados sem grandes 

variações significativas, uma vez que a influência 

das ondas sismográficas sobre as estruturas das 

cavidades no setor de experimentos da mina tende a 

diminuir com o aprofundamento da lavra. 

A mesma condição de estabilidade foi 

observada nas medidas de deformação vertical 

obtidas por meio do convergencemeter (medidor de 

recalque). A Figura 6 traz o gráfico de deformação 

vertical em 01/09/2014 de um conduto do Salão dos 

Morcegos da cavidade N4E-0026. 

Note-se que esses dados serão interpretados 

buscando-se um padrão de valores de deformação e 

uma relação de intervalos críticos para incluir no 

sistema de alerta online, onde acima de um 

determinado deslocamento pode haver 

comprometimento sobre a resistência da estrutura. 

Ainda, a eles deverão ser incorporados os dados de 

estudos geomecânicos e geofísicos gerando 

relatórios automáticos, que contemplem o 

cruzamento das diversas variáveis. Esse conjunto de 

informações será interpretado no dashboard, um 

software especialista da Vista Data Vision. A Figura 

7 apresenta um exemplo da tela dashboard com os 

gráficos de monitoramento em tempo real a partir de 

todas as informações obtidas na cavidade N4E-

0026. 
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Figura 4. Gráfico de deformação por crackmeter de uma fratura monitorada no teto da entrada 3 da cavidade N4E-

0026. Linha em azul: movimentação da estrutura em mm e linha vermelha variação da temperatura. Dados obtidos em 

01/09/2014. 

Figura 5. Gráfico de deformação por crackmeter de uma fratura monitorada no teto da entrada 3 da cavidade N4E-

0026. Linha em azul: movimentação da estrutura em mm e linha vermelha variação da temperatura. Dados obtidos entre 

11 e 14/12/2014. 
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Figura 6. Gráfico de temperatura e umidade de um ponto próximo à entrada da cavidade N4E-0026. Linha em azul: 

movimentação da estrutura em mm e linha vermelha variação da temperatura. Dados de 01/09/2014. 

Figura 7. Tela dashboard com os gráficos de monitoramento remoto em tempo real a partir dos dados dos instrumentos 

instalados na cavidade N4E-0026. 

Os valores medidos de velocidade de pico de 

partícula acima dos valores referenciados 

inicialmente (Vp = 20,7 mm/s) e a manutenção da 

integridade física das cavidades demonstram a 

importância dos estudos e tecnologias de 

monitoramentos geoestruturais em andamento, o 

que está permitindo um aumento de cargas 

adequadas à produtividade da mina, estabelecendo 

novos parâmetros limites de vibração para a 

segurança e estabilidade das cavidades. 

As cavidades mantêm, mesmo com a 

proximidade da lavra, a característica sazonal das 

águas; no período chuvoso surgem goteiras e 

escorrimentos temporários que cessam de um a dois 

meses após o término das chuvas. Ou seja, a 

dinâmica hídrica da cavidade está preservada. 

Por fim, faz-se importante ressaltar, que a 

câmera online vem demonstrando grande utilidade, 

mostrando, em tempo real, o interior de áreas 

específicas na cavidade, permitindo visualizar 

diretamente zonas consideradas frágeis e possíveis 

padrões, além de comportamentos da fauna 

cavernícola durante os eventos de detonação, 

conforme mostrado na Figura 8. 
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Figura 8. Imagem de um dos salões da cavidade N4E-0026 monitorado online. 

4. CONCLUSÕES

O uso de instrumentação geotécnica remota 

para o monitoramento de zonas estruturalmente 

frágeis de cavidades naturais subterrâneas, 

submetidas ao impacto de vibrações provenientes do 

desmonte de rochas com explosivos, mostrou-se 

altamente funcional e contribuiu para dar maior 

segurança ao avanço controlado das operações de 

lavra, com proteção às cavidades. 

No caso específico da cavidade N4E-0026, 

utilizada como estudo de caso no presente trabalho, 

medidas de deformação horizontal e vertical, 

realizadas com o crackmeter e o convergencemeter, 

respectivamente, mostraram uma variação máxima 

de deslocamento de 0,003mm, quando a cavidade 

foi submetida a vibrações sísmicas, provocadas por 

desmonte de rochas com explosivos realizado a 75 

metros de distância. Este resultado indica que as 

suas estruturas permaneceram estáveis, sem 

processos de reativação e movimentação no interior 

da cavidade, quando submetidas a esses impactos, 

colocando “em cheque” os 250 metros exigidos pela 

atual legislação como a distância mínima permitida 

entre uma atividade de significativo impacto 

ambiental e uma cavidade natural subterrânea de 

máxima relevância para proteção da sua integridade 

física. 

Quanto ao monitoramento biológico, não 

evidenciadas discrepâncias entre as espécies alvo 

das cavidades foco do trabalho e cavidades controle 

situadas em uma região isenta de esforços 

antrópicos da mineração e com mesmas espécies 

biológicas da cavidade N4E-0026. Da mesma forma 

não houve alterações significativas dos registros 

climáticos (temperatura e umidade relativa do ar) 

das cavidades foco do projeto quando comparadas 

às cavidades controle. Desta forma, não há 

evidências que indiquem alterações nas 

comunidades e no ambiente epígeo, decorrentes das 

atividades no entorno das cavidades N4E-0026 e 

N4E-0086. 

Tem destaque, neste estudo, a implementação 

de procedimentos para tomada de medidas 

geomecânicas inovadoras para ambientes 

cavernícolas em minério de ferro, focando questões 

relacionadas à mecânica das rochas e estabilidade 

geotécnica das cavidades naturais, trazendo 

conceitos e tecnologias de monitoramento 

instrumentado da mineração subterrânea. Estes 

estudos estão trazendo elementos técnicos que 

permitirão maior previsibilidade de resultados e 

segurança na estabilidade das cavidades naturais 

subterrâneas.
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METODOLOGIAS DE TRABALHO PARA DETERMINAÇÃO DE ÁREA DE 

INFLUENCIA HÍDRICA EM LITOLOGIAS ASSOCIADAS A FERRO 

SUGGESTED OF METHODS FOR DETERMINATION OF HIDRIC INFLUENCE AREA IN IRON 

LITHOLOGIES 
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(2) Sócio Individual SBE n.1800. 
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(4) Observatório Espeleológico. 

Contatos: georgeted@gmail.com; fredlott@gmail.com.  

Resumo 

A legislação brasileira através do §3º do artigo 4º da CONAMA 347/2004 limita a área de influência sobre o 

patrimônio espeleológico ao entorno de 250m da cavidade natural subterrânea. Os estudos mostram que este 

raio de influencia na parte hídrica foi proposto de forma simplista. Sugere-se o uso de ferramentas GIS 

através de mapas topográficos, conferencias de campo, e caracterização geológica para delimitar a área de 

influência hídrica de uma caverna. 

Palavras-Chave: caverna; área de influência hídrica; bacia de contribuição; caracterização geológica; mapa 

topográfico. 

Abstract 

Brazilian’s law by §3º article 4º CONAMA 347/2004 limits the cave´s influence area like 250m around the 

natural cavity. Studies show that this area (for definition of water interest) was proposed in a simplistic way. 

It is suggested the use of GIS tools through topographic maps, field conferences, and geological 

characterization to delimit water´s influence area for determined cave. 

Key-words: cave; water area of influence; contribution basin; geological characterization; topographical 

map. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A área de influencia de cavernas é citada no 

Decreto 99.556/90 posteriormente substituído pelo 

Decreto 6.640/2008 no artigo 3º - proteção das 

cavidades naturais subterrâneas com grau de 

relevância máximo. 

Muitos empreendedores, e o próprio órgão 

ambiental, recorrem ao §3º do artigo 4º da 

CONAMA 347/2004, limitando a área de influência 

sobre o patrimônio espeleológico ao entorno de 

250m da cavidade natural subterrânea. 

O CECAV sugere o uso do documento “Área 

de influencia sobre o patrimônio espeleológico – 

orientações básicas à realização de estudos 

espeleológicos” em que, no item 2.4 mostra 

“orientações à elaboração dos estudos de conexão 

hidráulica e de reconhecimento das zonas de 

influência hídrica sobre cavidades constituídas em 

formações ferríferas”. Neste item aborda uma série 

de recomendações e, no item 2.4-f) sugere a adoção 

das técnicas de investigação de conexões hídricas 

por Traçadores Corantes. 

O problema persiste, pois, mesmo com 

estudos, os limites de área de proteção à cavidade 

são muitas vezes considerados inconclusivos e não 

suficientes. E o órgão ambiental mantém o limite de 

250 m ao redor da caverna. 

A discussão neste artigo mostra que, em 

muitos casos, não é necessário a aplicação de 

traçadores para delimitação de área de influência 

hídrica em cavernas associadas a litologias 

ferríferas. O mapeamento geológico associado à 

delimitação da “bacia de contribuição hídrica” com 

mapa topográfico já indicam a área de influência 

hídrica para diversas cavernas em minério de ferro e 

canga. 

 

2. METODOLOGIA 

Inicialmente faz-se um estudo sobre o relevo 

geral da região através de mapa hipsométrico 
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associado a um mapa de sombreamento de vertentes 

(Figura 1- direita). Este mapa auxilia na 

visualização de bacias e localização altimétrica de 

cavidades.  

 

 
Figura 1. Esquerda: Composição do mapa hipsométrico 

e mapa de sombreamento das vertentes; círculos 

vermelhos indicam a área de 250m de proteção das 

cavidades. Direita: Mapa mostrando curvas de nível e 

drenagens com imagem de satélite ao fundo. 

Fonte: Geoeye, 2008. 

 

Para a realização de uma análise em escala 

maior é gerado um mapa de orientação de vertentes 

baseado nas curvas de nível da topografia 

viabilizando um estudo de tendência de fluxos. O 

mapa da Figura 1 (esquerda) retrata o estudo de 

tendência de fluxos com a orientação de vertentes, 

curvas e drenagens com a imagem de satélite. 

De posse do mapa de tendência de fluxo 

aliado ao mapa com curvas de nível em escala de 

detalhe (curvas de 5 em 5 metros) foram traçadas as 

áreas de contribuição hídrica de cavernas. Estas 

áreas constituem o maior limite em que a tendência 

de fluxo indica alguma possibilidade de alcançar a 

caverna. 

Concomitantemente são realizadas 

conferências em campo para certificar sobre a bacia 

de contribuição hídrica, microformas de relevo, 

áreas de concentração e dispersão de fluxo e 

caracterização da geologia. 

Com o mapa da maior área de contribuição 

hídrica de uma cavidade é realizada a conferência 

em campo. O caminhamento na área de entorno à 

caverna permite visualizar áreas de dispersão e 

concentração de fluxos hídricos, microformas de 

relevo e caracterizar a inclinação do relevo. 

Neste caminhamento externo aproveita-se 

para mapear estruturas geológicas tais como 

descontinuidades que favorecem à infiltração das 

águas; caracterização da litologia e medição das 

atitudes das camadas; grau de faturamento do 

maciço rochoso. 

No interior da cavidade são identificadas as 

litologias, grau de faturamento, estruturas 

(descontinuidades) abertas, presença de água e sua 

caracterização (água de percolação, de 

condensamento, fluxos temporários e permanentes). 

 

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

As litologias ferríferas agregam os 

hematititos, formações ferríferas, (itabiritos, 

jaspilitos) e canga.  

A canga recobre os depósitos de ferro e 

formações ferríferas. Pode apresentar-se porosa ou 

fraturada e possui vários níveis de deposição. As 

águas pluviais que atingem estas rochas podem 

infiltrar-se através das fraturas ou dos poros e, 

geralmente, o armazenamento é restrito. 

Já os depósitos de ferro constituem-se 

geralmente de rochas porosas sendo caracterizados 

por possuir alta permeabilidade. As águas infiltradas 

quando atingem o nível de água formam excelentes 

aquíferos com alta transmissividade e capacidade de 

armazenamento. As formações ferríferas geralmente 

possuem fraturas e outras descontinuidades e 

localmente podem apresentar-se porosas. Podem 

constituir-se em bons aquíferos. 

A maioria das cavernas em litologias 

ferríferas não apresentam fluxos de água 

permanentes. Geralmente possuem gotejamentos e 

fluxos sazonais com poças de água que diminuem 

de tamanho ou secam no período de estiagem. Estas 

cavernas são rasas (próximas à superfície) e 

frequentemente situam-se em quebra do relevo em 

altas cotas altimétricas (PILÓ et al, 2009) não 

estando relacionadas ao aquífero; este muitas vezes 

situa-se a várias dezenas de metros de profundidade, 

bem abaixo da caverna. 

Pela legislação a cavidade situa-se no centro 

de uma área de 250m de raio. Isto corresponde a 

uma área mínima de 196.349,54m2 (π x 2502) 

considerando a cavidade como um círculo (Figura 

2). Como geralmente as cavidades situam-se na 

vertente, somente a parte à montante pode contribuir 

com águas. Neste caso a área corresponderia a 

metade da área mínima, ou seja, 98.174,77m2. Esta 

área definida pela legislação corresponde a um 

semi-círculo que não leva em consideração o relevo, 

topografia, geologia, vegetação, etc. Com o intuito 
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de contribuir para melhor definição de áreas de 

influência hídrica propõe-se esta metodologia: 

inicialmente define-se sua bacia de contribuição 

potencial; isto é, coincidindo com uma possível 

bacia hidrográfica. Esta bacia é limitada pela área à 

montante da caverna que pode conduzir água para a 

mesma. Mas a água superficial não atinge 

diretamente a cavidade; ela precisa infiltrar.  

 

 
Figura 2. Área de 250m no entorno da caverna. 

 

Nos pontos onde o relevo é mais plano a 

infiltração é maior e ocorre de forma mais 

verticalizada, pois não há gradiente para a água 

escorrer (Figura 3). Cavidades situadas neste setor 

recebem água diretamente da área de sua projeção 

em superfície acrescida de poucos metros, a 

depender da geologia e da atitude (direção e 

mergulho) da camada subjacente. 

Nos pontos onde o relevo é inclinado aparece 

uma componente horizontal da infiltração; esta 

componente irá depender da espessura de canga ou 

solo a ser atravessado e da atitude das camadas 

subjacentes. Ressalte-se que nos terrenos inclinados 

a tendência principal é o escoamento superficial, 

reduzindo a quantidade de água a ser infiltrada. 

Foram estudadas algumas cavidades tanto em 

Carajás (PA) quanto no Quadrilátero Ferrífero 

(MG). As cavidades foram analisadas em termos de 

geologia, geomorfologia da vertente e uso de 

traçadores.  

Para estas cavernas a área de contribuição foi 

definida através de mapa topográfico com curva de 

nível de 2 em 2m. Nas Figuras 4 e 5 tem-se o 

exemplo de como fica definida a área de influencia 

hídrica. A área de influencia hídrica vai até o topo 

da vertente para todas as cavidades. 

Os estudos com traçadores na zona vadosa 

para cavernas em litologias ferríferas indicam, 

geralmente, uma área de contribuição hídrica ainda 

mais restrita do que a definida através da topografia. 

Já foram realizados estudos com traçadores em 

cerca de 40 cavernas em minério de ferro e nenhuma 

apresentou área de influência hídrica maior que a 

área definida através da topografia.  

 

 

 
Figura 3. Área de influência hídrica a depender da inclinação do relevo. 

 

Caverna a partir da qual 

traçou-se o raio de 250m. 

147

http://www.cavernas.org.br/
mailto:sbe@cavernas.org.br


ANAIS do 33º Congresso Brasileiro de Espeleologia  
Eldorado SP, 15-19 de julho de 2015 – Sociedade Brasileira de Espeleologia 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------            -------------------------------------------------------------------------------------- 
www.cavernas.org.br      sbe@cavernas.org.br  

562 

 
Figura 4. Caverna com área de influencia hídrica 

delimitada (azul claro); topografia com curvas de nível de 

2 em 2 m. 

Figura 5. Caverna com área de influencia hídrica 

delimitada (azul claro); topografia com curvas de nível de 

2 em 2 m. 

 

4. CONCLUSÕES 

Os estudos comparativos entre tamanho da 

cavidade e tamanho da área de contribuição hídrica 

potencial mostram não haver correlação. Ou seja, 

não existe relação entre o tamanho da cavidade e sua 

área de contribuição hídrica potencial. Uma possível 

explicação seria que as cavidades foram formadas 

com relevo distinto do atual. 

A área de influencia hídrica situa-se à 

montante da caverna, sendo muitas vezes 

representada por vertentes íngremes que não 

favorecem à infiltração das águas. Em áreas com 

relevo plano ocorre infiltração das águas, mas estas 

ocorrem preferencialmente na vertical; com isto a 

área de influencia hídrica para estas cavernas podem 

ser reduzidas a poucos metros além de sua projeção 

na superfície do terreno. 

A área de influencia hídrica traçada a partir da 

curva de nível levando em consideração aspectos 

geomorfológicos e geológicos mostram-se mais 

relevante e exata no sentido de suporte à evolução 

das cavidades em minério de ferro do que o raio de 

250m traçado ao seu redor. 
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RESUMO: 

A Resolução CONAMA N° 347/2004, estabelece que na a usência de estudos 
específicos que delimitem a área de influência no entorno das cavidades, pelo 
princípio da precaução, fica definido que o raio mínimo de proteção em torno da 
cavidade será de 250 metros. No caso das atividades de mineração, a simples 
adoção de um raio de proteção de 250 metros, pode impactar significativamente as 
reservas minerais, reduzir a vida útil de algumas minas e inviabilizar novos projetos. 
Este trabalho tem por objetivo apresentar os procedimentos adotados para a 
realização dos estudos de adequação de raio garantida a conservação da 
integridade física das cavidades e os resultados preliminares do estudo piloto 
realizado na da Serra dos Carajás/PA. 

Palavras-Chave: Procedimentos, Raio de proteção, Cavidades 

ABSTRACT: 

CONAMA Resolution N° 347/2004 , states that in the absence of specific studies that 
delimit the area of influence around the cavities, the precautionary principle is 
defined as the minimum radius of protection around the cavity is 250 meters. In the 
case of mining activities, the simple adoption of a protective radius of 250 meters, 
can significantly impact mineral reserves, reduce the lifetime of some mines and 
make unfeasible new projects. This paper aims to present the procedures adopted 
for the studies suitability radius ensured the preservation of the physical integrity of 
the wells and the preliminary results of the pilot study in the Serra dos Carajas / PA. 

Keywords: Procedures, Lightning Protection, Cavities 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, as cavidades naturais subterrâneas que compõem o patrimônio 
espeleológico nacional são bens da União, protegidos pela Constituição Federal de 
1988, conforme tratado no inciso X do seu artigo 20. As cavidades são ecossistemas 
que possuem elementos específicos e outros compartilhados com os ambientes 
externos, sendo sua dinâmica hídrica, biológica e genética muitas vezes associada 
ao meio epígeo.  

Segundo a Instrução Normativa N° 2 do Ministério do Meio Ambiente, a “Área de 
Influência da Caverna é a área que compreende os elementos bióticos e abióticos, 
superficiais e subterrâneos, necessários à manutenção do equilíbrio ecológico e da 
integridade física do ambiente cavernícola”. De acordo com a Resolução CONAMA N
° 347/2004, na ausência de estudos específicos que delimitem a área de influência 
no entorno das cavidades, pelo princípio da precaução, fica definido que o raio 
mínimo de proteção em torno das cavidades será de 250 metros. A Portaria IBAMA 
N° 887/90, em seu Artigo 6°, prevê a possibil idade de redução do raio de 
precaução, desde que suportada por estudos técnicos específicos que garantam a 
preservação das cavidades e do seu entorno. 

As diretrizes para os estudos de adequação do raio de proteção de precaução foram 
definidas segundo 3 linhas de pesquisas científicas: (i) estudos sobre a conservação 
da integridade física da cavidade; (ii) estudos sobre a conservação da dinâmica 
evolutiva da cavidade; e (iii) estudos sobre a conservação do ecossistema 
subterrâneo e sua dinâmica. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar os procedimentos que compõem os 
“estudos sobre a conservação da integridade física das cavidades”. Entende-se por 
conservação da integridade física, a preservação da morfologia e da geometria das 
cavidades. 

No caso específico de empreendimentos mineiros, as operações de lavra com o uso 
de explosivos produzem ondas sísmicas, que ao se propagarem provocam vibrações 
no terreno e podem causar danos físicos a integridade das cavidades.  

Diferentes normas técnicas e recomendações para o controle de vibrações 
provocadas pelo uso de explosivos são adotadas em diversos países com o intuito 
de estabelecer limites que garantam a operação de cargas explosivas sem colocar 
em risco a integridade de estruturas civis [1]. Estas normas são baseadas em 
pesquisas e dados experimentais que relacionam o pico da velocidade de vibração 
com os danos estruturais.  
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Figura 01- Localização da cavidade N5S-21, seu raio de proteção, os furos dos 
testes de detonação e as demais cavidades contidas neste raio. 

METODOLOGIA 
A metodologia para os estudos de conservação da integridade física das cavidades 
foi definida para a aplicação através das seguintes etapas de trabalho: 

• Mapeamento das práticas de detonação;

• Mapeamento geológico-geotécnico da cavidade e do seu entorno;

• Caracterização morfológica e geométrica da cavidade;

• Registro fotográfico das condições das cavidades antes e depois dos testes
de desmonte;

• Execução de testes de desmonte e monitoramento sismográfico;

• Elaboração das curvas de atenuação das vibrações nos maciços;

O estudo piloto para a adequação do raio de proteção foi realizado na área de 
entorno da cavidade N5S-21, na porção sul da cava de N5, na mina de ferro da Serra 
dos Carajás. A figura 01 enfatiza a localização da cavidade, o raio de proteção de 
precaução e os pontos dos testes de detonação. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

MAPEAMENTO DAS PRÁTICAS DE DETONAÇÃO 

As práticas de detonação executadas nas minas de ferro da Serra dos Carajás 
seguem uma tendência mundial para este tipo de formação rochosa que é a 
execução do desmonte de grandes volumes de material. Para tal é necessário que 
os furos tenham largo diâmetro e as bancadas grandes alturas. No caso das minas 
de ferro da Serra dos Carajás existe uma pequena variação dos parâmetros do plano 
de fogo de acordo com o litotipo lavrado. 

Tabela I- Parâmetros do plano de fogo – Minas de ferro – Serra dos Carajás 

Litologia Canga Quimica Máfica Sã Hematita Macia 

Diâmetro do furo (“) 10 10 10 

Profundidade (m) 16 15 15 

Tipo de explosivo Emulsão 
encartuchada/ Anfo 

Emulsão 
encartuchada/ Anfo 

Anfo 

Densidade do explosivo 
(g/cm3) 

1,1 a 1,3 / 0,73 1,1 a 1,3 / 0,73 0,73 

Tampão (m) 5 5 4,50 

Carga por furo (kg) 563 390 314 

Carga por espera (kg) 563 390 314 

Booster (g) 450 450 450 

Cordel detonante (m) NP-10 NP-10 NP-10 

Espoleta de superfície (ms) 25/84 42/84 17/75/200 

Espoleta de furo (ms) 400 400 400 

MAPEAMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DA CAVIDADE E DE SEU 
ENTORNO 

Litologicamente, a porção sul da cava de N5 correspondente aos entornos da 
cavidade N5S-21 é composta principalmente por diferentes variações de rochas 
máficas, hematitas e cangas, além de diques, solos e regiões de aterro. 

O mapeamento geotécnico teve por objetivo a identificação e a caracterização dos 
principais sistemas de descontinuidades presentes no interior da cavidade e na sua 
área de entorno, dentro do perímetro de 250 metros. A figura 02 ilustra os 
trabalhos de mapeamento geotécnico. 
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Figura 02- Mapeamento geotécnico na cavidade N5S21. 

A figura 03 ilustra a geologia de superfície da região, assim como os principais 

sistemas de descontinuidades associados. 

Figura 03- Mapa geológico-geotécnico da cavidade N5S-21 e do seu 
entorno. 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E GEOMÉTRICA DA CAVIDADE 

Localizada na borda sul da cava, a partir da escarpa até cerca de 20 m no interior da 
cavidade, predomina teto em canga. À medida que afastamos da escarpa, no 
interior da cavidade, o teto e parede são em formação ferrífera. O teto da cavidade 
da parte em canga apresenta fragmentos tabulares de minério de ferro, angulosos, 
com fração predominante de 2 a 5 cm. Há presença de blocos em alguns salões, 
além de marcas de chuvas (enxurradas) no teto e paredes. Mesmo na parte em 
canga é possível observar parede e piso em minério de ferro para posteriormente 
prevalecer teto, parede e piso em minério. 

O teto da parte em minério aparece com diversas atitudes da foliação 
(290/35; 300/30; 300/20; 310/45), além da presença de dobras abertas cujo eixo 
condiciona o desenvolvimento do contuto

Esta caverna possui em diversos locais paleo-pisos e pisos formados por crostas de 
material ferruginoso. A evolução inclui a deposição das crostas sobre sedimentos, 
seguida da erosão destes sedimentos, com o provável aprofundamento da caverna. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS CONDIÇÕES DA CAVIDADE ANTES E DEPOIS 
DOS TESTES DE DETONAÇÃO 

O registro fotográfico da cavidade antes e depois de cada um dos testes de 
detonação tem por objetivo verificar a ocorrência de danos físicos causados pela 
propagação das ondas sísmicas. Para tal, os salões principais da cavidade foram 
revestidos por um plástico preto para permitir a verificação de quedas de blocos ou 
fragmentos após cada desmonte. As figuras 04 e 05 mostram o registro fotográfico 
da cavidade e a sua preparação para o teste. 

Figura 04: Salão com teto em formação ferrífera. 
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Figura 05: Revestimento do piso do salão com teto em formação ferrífera. 

TESTES DE DESMONTE E MONITORAMENTO SISMOGRÁFICO 

O monitoramento sismográfico da cavidade N5S-21 foi realizado a partir de 12 
pontos de detonação localizados na cava de N5S, perfurados especificamente para 
estes estudos. 

Os testes de detonação foram realizados para as diferentes espécies litológicas 
encontradas na cava (rocha máfica, hematita friável e canga) e as medições de 
propagação de ondas sismicas medidas em diferentes pontos do maciço e na 
cavidade. Os furos para os testes de desmonte foram realizados por um conjunto de 
perfuração Atlas Copco 6801- DM-30 e tiveram diâmetro de 6 ½” e profundidade 
média de 8 metros. A Figura 06 mostra o equipamento utilizado para a perfuração.  

Figura 06- Perfuração para os testes de desmonte. 
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O explosivo utilizado para os testes de desmonte em rocha máfica e em hematita 
friável foi basicamente a emulsão encartuchada amarrada a cordel detonante NP- 10 
e iniciada conjunto espoleta-estopim. No caso dos testes em canga o explosivo 
utilizado foi a emulsão bombeada iniciada por booster reforçador amarrado a cordel 
detonante acionado por conjunto espoleta-estopim. A Figura 07 ilustra o 
carregamento dos furos com emulsão. 

Figura 07: Carregamento dos furos com emulsão bombeada. 

Os monitoramentos sismográficos das detonações foram realizados com o uso de 
sismógrafos de engenharia instalados sobre a superfície topográfica ao longo de 
diversas seções entre os pontos de detonação e a cavidade e no seu interior. As 
figuras 08 e 09 exemplificam a instalação dos sismógrafos na superfície do terreno e 
no interior da cavidade. 
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Figura 08: Instalação dos sismógrafos de superficie. 

Figura 09: Instalação do sismógrafo na parede da cavidade N5S-21. 
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CURVAS DE ATENUAÇÃO DAS VIBRAÇÕES NO MACIÇO 

A partir da interpretação dos dados sismográficos obtidos no monitoramento 
dos testes de desmonte foi possivel elaborar as curvas de atenuação das 
vibrações nos maciços e as equações características das diferentes 
tipologias nos entornos e na cavidade. 

O tratamento dos dados sismográficos foi realizado através da utilização do 
software Blastware Advanced Module, da Instantel. Com base no critério de 
Oriard-Devine, as equações foram definidas a partir de uma regressão linear 
realizada para os pares velocidade de pico das partículas x  distância 
escalonada. As figuras 10 a 12 apresentam as curvas características e as 
equações prognósticas para cada uma das litologias estudadas. 

Figura 10- Curva de atenuação das vibrações em “canga”. 
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Figura 11- Curva de atenuação das vibrações na litologia “hematita friável”. 

Figura 12- Curva de atenuação das vibrações na litologia “rocha máfica”. 
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CONCLUSÕES 

Os procedimentos para os estudos de conservação da integridade física das 
cavidades foram elaborados para permitir uma padronização das ações necessárias 
a obtenção de informações que permitam subsidiar uma proposta de adequação do 
raio de proteção de precaução. 

O estudo piloto na porção sul da cava de N5 permitiu determinar as equações de 
atenuação das vibrações para as litologias canga, hematita friável e rochas máficas 
encontradas nos entornos da cavidade N5S-21. Conhecidas estas equações, torna-
se possível determinar quais as cargas máximas por espera, podem ser utilizadas 
para uma dada distância, dentro de limites de vibração pré-estabelecidos; de forma 
que o avanço controlado das operações de lavra possa ser realizado em distâncias 
inferiores ao raio de proteção de precaução sem causar danos ás cavidades. No caso 
específico da cavidade N5S-21, verificou-se a possibilidade de redução do raio de 
proteção com base em critérios físicos, para um perímetro de 50 metros, 
considerando-se as atuais práticas de detonação. 

A norma técnica ABNT - 9.653/2005 define os limites de vibração admissíveis para 
o uso de explosivos em áreas urbanas em função da velocidade de pico de
vibração de partícula e das faixas de frequência. Como não existem normas técnicas 
específicas que estabeleçam limites de vibrações que possam garantir a integridade 
física das cavidades naturais subterrâneas, os estudos trarão uma contribuição 
extraordinária para o desenvolvimento da ciência espeleológica, no que diz respeito 
ao estabelecimento de limites de vibrações admissíveis para a utilização de 
explosivos nas áreas de influência direta de cavidades. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo prover aos leitores informações relevantes que irão ajudá-los 

a reduzirem barreiras na implantação de projetos que visam obter uma mudança cultural em 

um ambiente organizacional complexo e com forte predominância de especialistas ligados á 

áreas técnicas multidisciplinares. 

Fundamentado na experiência dos autores com a decisão de se implantar um projeto de 

consultoria para instituir melhores práticas de gestão de processos e projetos, mas 

considerando particularidades do âmbito organizacional e técnico envolvendo estudos 

profissionais sobre cavernas (cavidades naturais) que é uma prática recente no país, algumas 

lições importantes foram colhidas às quais irão convidar os leitores a vislumbrar ou, para os 

mais experientes, ratificar que métodos simples e objetivos da gestão de projetos é o melhor 

caminho para o sucesso na obtenção de ótimos resultados. 

Palavras-chave: Projetos, Processos, Cavernas, Cavidades, Meio ambiente, Inovação. 

1. Introdução ao tema cavidades naturais e sua associação ao objetivo do trabalho

Cavernas ou cavidades naturais são formadas por diferentes processos em diferentes 

litologias e são parte de complexos sistemas hidrogeológicos denominados carste e 

pseudocarste. Em todo o mundo, as cavernas e as regiões onde estão inseridas têm diversos 

usos, como lazer, religioso, terapêutico, científico, econômico (turismo) dentre outros 

(GUNN 2004; CULVER & WHITE, 2005). No Brasil, as cavernas estão normalmente associadas 

à litologias onde estão presentes alguns dos principais recursos minerais do país, como em 

áreas carbonáticas (ex. calcário, dolomito) e ferríferas (ex. laterita, canga) (AULER, 2006; 

FIGUEIREDO, 2010). 
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Atualmente a legislação que dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas 

existentes no território nacional é o decreto Nº 6.640, de 7 de novembro de 2008, o qual 

determina que as cavidades naturais sejam classificadas de acordo com seu grau de 

relevância:  

"Art. 2º A cavidade natural subterrânea será classificada de acordo com seu grau 

de relevância em máximo, alto, médio ou baixo, determinado pela análise de atributos 

ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, cênicos, histórico-

culturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local.” 

O Decreto define o que é caverna e que pertencem a União, já a Instrução Normativa 

MMA No- 2, de 20 de agosto de 2009 as classifica quanto ao grau de relevância. 

Por serem geridas por uma legislação federal, as cavernas, que são um tipo de cavidade 

natural subterrânea, estão inseridas nos processos de licenciamento ambiental dos projetos 

minerais, devendo ser rigorosamente atendida de forma a se obter licenças de operação ou 

definir processos de compensação ambiental. 

Dessa forma, o presente artigo visa elucidar as etapas de identificação e implementação de 

processos relacionados ao tema, anteriormente excluídos dos processos ambientais, mas que 

hoje demandam grandes esforços de campo e de análise em gabinete por equipes 

extremamente especializadas, demandando assim o gerenciamento mínimo necessário de um 

tema que hoje é um fator crítico de sucesso face ao processo de licenciamento ambiental. 

2. Metodologia adota para implantação do projeto

Como forma de obter o grau de relevância da cavidade, torna-se necessário passar por 

todas as etapas de campo demonstradas abaixo: 
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Figura 1: Esboço das etapas envolvidas e que demandam processos específicos e/ou integrados 
a fim de se obter o grau de relevância das cavernas

O objetivo final da implantação de processos na área de espeleologia foi de garantir que 

todas as etapas de estudo de campo e análise de laboratório fossem caracterizadas como 

projetos, tendo início, meio e fim definidos e relacionados com as demais etapas e demais 

projetos executados pela área, alcançando assim os objetivos estratégicos definidos pela 

gerência. 

3. Trabalhando a cultura organizacional – Ênfase no comportamento das pessoas

Por se tratar de uma área na qual os profissionais atuam de forma multidisciplinar e focada 

especificamente em suas áreas de atuação, foi necessário identificar e documentar os 

processos primários e de apoio com suas associações aos objetivos e metas estabelecidas 

para a área, pois faltava um elo entre suas atividades e as demais. O primeiro passo foi o 

entendimento dos processos isolados através de entrevistas individuais, cujo objetivo 

principal era engajar a equipe dando a oportunidade para todos participarem. 

A estratégia definida no início do projeto para obtenção dos resultados esperados era mudar 

o comportamento das pessoas por meio da instituição processos, em especial processos de

gestão de projetos, uma vez que a grande maioria dos trabalhos realizados pela equipe tinha 

características claras de projetos. 
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4. Demonstrando a contribuição do gerenciamento de projetos para a realização de um

trabalho mais profissional e com resultados mais rápidos

A formalização da caracterização da condução dos trabalhos da área à gestão de projetos foi 

fundamental para obter aprovação e engajamento dos envolvidos. A partir deste resultado, a 

próxima etapa foi apresentar que há métodos simples e objetivos para melhor gerir os 

projetos, mas que para isto era necessário identificar os processos e desenhar uma 

metodologia para planejamento e gestão dos projetos. 

Uma das ferramentas utilizadas para disseminar a importância de processos formais para a 

gestão dos trabalhos da área e assim obter a contribuição da equipe foi um mapa estratégico, 

contextualizando a missão, as estratégias e os trabalhos da área, estes representados por 

projetos e programas. Veja na figura 2 um exemplo do mapa estratégico utilizado. Para 

preservar a confidencialidade necessária, retiramos da figura os dados reais. 

Figura 2 – Modelo de Mapa Estratégico utilizado para esclarecer a importância do objetivo do projeto 

Uma vez disseminada a linguagem de gestão de projetos, mesmo que ainda incipiente, aliás, 

essa é a grande lição que se espera passar com esse artigo, é hora de analisar o que já existe 

em termos de objetivos, metas, diretrizes da organização.  
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Fazer sinergias com informações já instituídas para associar os projetos é uma excelente 

estratégia. Neste ponto estamos fazendo uma referência direta com a Gestão de Portfólio. 

Ou seja, enquadrar os projetos aos objetivos da área, mesmo que não estejam formalmente 

estabelecidos como objetivos estratégicos da companhia, de forma a mostrar que a partir 

dessa abordagem de gestão é possível redirecionar as prioridades e esforços sempre que o 

driver de necessidade da organização mudar. 

Definir medidores de desempenho simples é essencial para dar visibilidade ao que está indo 

bem e ao que necessita atenção e intervenção. A importância neste item é dar foco naquilo 

que realmente é importante, mas que para isso é preciso analisar muito bem as 

características dos projetos e a cultura de trabalho dos envolvidos. 

5. Documentação de processos para gestão do conhecimento e para auxílio na mudança

comportamental

De acordo com as informações obtidas com as primeiras rodadas de entrevistas com 

os profissionais envolvidos, os principais desafios a serem trabalhados foram: 

1. Controle de Projetos, Demandas e Contratos

2. Reporte dos Status dos Projetos e Demandas

3. Controle do Orçamento

4. Indicadores de Desempenho (projetos, demandas, orçamento)

5. Gestão do conhecimento dos processos técnicos – mapeamento dos processos

core (primários)

A aplicação de métodos simples e objetivos para mapear e documentar os processos de 

trabalho garante o cumprimento de parte do escopo de um projeto de consultoria como este 

sobre o qual estamos escrevendo. No entanto, desde que bem “vendido” para as gerências, 

constitui em uma ferramenta extremamente poderosa para gerar mudanças 

comportamentais, uma vez que que “mudar as pessoas” é um grande desafio e muitas 

tentativas nesse sentido falham. Por meio de processos é possível adequar os 

comportamentos das pessoas às necessidades do negócio da companhia. 
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Nesse sentido, com o uso de uma linguagem simples podemos obter ótimos resultados 

aplicando alguns conceitos de BPM (Business Process Management ou Gerenciamento de 

Processos de Negócios). Estamos querendo dizer que as pessoas não precisam saber que você 

está aplicando métodos do BPM, pode até ser legal explicitar isso em algum momento, mas o 

que realmente gera resultados é aplicá-los. 

Como exemplo de resultado obtido com a aplicação do que foi citado no parágrafo anterior, 

temos um mapeamento dos processos envolvidos em um dos principais serviços 

executados pela área de Espeleologia da companhia, o qual está ilustrado na Figura 3. Nesta 

figura temos os principais processos com as respectivas interdependências e os seus 

prazos médios de execução. Para cada processo foi elaborado um fluxograma e um 

procedimento de trabalho detalhando as principais atividades, entradas e saídas.  

A ideia por trás do BPM é fazer com que as pessoas possam desempenhar 

suas responsabilidades conhecendo por que fazem o que fazem, para que serve o 

produto ou serviço que fazem e para quem irá este produto ou serviço (CRUZ, 2010). 

Todas as áreas de negócios de uma organização trabalham com processos, no entanto nem 

todos os processos são conhecidos formalmente e/ou documentados.  Mas o que é mesmo um 

processo?  

"Um processo é um fluxo ordenado e padronizado de atividades executadas por 

pessoas ou máquinas, as quais podem atravessar os limites funcionais ou 

departamentais para alcançar uma meta de negócio que cria valor para um cliente 

interno ou externo".  James F. Chang (2006) 

Figura 3 – Exemplo de um cronograma de um projeto típico de Espeleologia envolvendo etapas com 

processos técnicos (core business). 
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6. O uso de softwares como apoio à gestão é fundamental

Não dá para implantar e gerir processos sem o uso ferramentas para automatizar alguns 

controles e nos dar uma visão rápida de situação. Não estamos falando somente de softwares 

personalizados para propósitos específicos, mas também da utilização de planilhas eletrônicas 

que, na maioria dos casos, pode suprir a necessidade. 

Sobre este ponto, salientamos a importância de ser comedido na quantidade e na qualidade 

dos controles. Novamente enfatizamos a filosofia de trabalho “ser simples e objetivo”. Para 

isto, faça os seguintes questionamentos:  

 Que resultado se espera com esse controle? Ele é realmente necessário?

 As pessoas que irão utilizar o controle terão condições de utilizá-lo, seja pelo nível de

conhecimento ou pela disponibilidade?

Deve-se pensar sempre em não gerar dificuldades para envolvidos no negócio, pois qualquer 

barreira criada se tornará na razão para não utilizar a ferramenta. 

Neste projeto, utilizamos uma ferramenta desenvolvida especificamente para a área, mas que 

por algumas dificuldades de utilização, como por exemplo, excesso de informações a serem 

preenchidas pelos responsáveis, caiu em desuso.  

A adequação da ferramenta, denominada EspeleoControle, foi incluída no escopo do projeto 

de consultoria e uma vez percebida a causa do desuso, iniciamos o desenho de uma 

especificação técnica para modificação baseado em tornar mais simples, gerando as 

informações básicas mas essenciais, bem como adequando conceitos às melhores práticas de 

gestão de projetos.  

Obviamente o início da adequação do EspeleoControle somente foi possível após termos 

finalizado o mapeamento e a documentação de alguns processos sobre os quais a ferramenta 

deveria se basear. Entre esses processos citamos o 1) Início de Projetos, 2) Planejamento e 

Controle do Orçamento da área e 3) Geração do Relatório Situacional o qual é o reporte 

principal dos status de todos os projetos sob a responsabilidade da área.  
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Figura 4 – Tela do EspeleoControle, ferramenta de apoio aos processos de gestão de projetos e demandas da 

área.  

7. Conclusão

Os estudos multidisciplinares relacionados à espeleologia vêm se mostrando um dos grandes 

colaboradores na geração de conhecimento, ainda muito limitado, sobre a legislação sobre 

cavidades naturais subterrâneas.  

A integração dos processos por meio da documentação, da aplicação de práticas de gestão de 

projetos e à conscientização dos profissionais quanto à importância dos processos, tem 

possibilitado a redução de retrabalhos e a maior visibilidade sobre a situação real dos projetos. 

Como consequência deste resultado, temos percebido também maior facilidade de integração 

com os demais projetos o que garante que a tomada de decisão ou planejamento seja colocada 

em prática levando em consideração também os aspectos ambientais e estratégicos. 

Vale ressaltar que esse foi apenas o primeiro passo para o desenvolvimento de uma cultura 

baseada em projetos e processos, uma vez que o desafio de se manter e aperfeiçoar os 

processos faz parte dos objetivos traçados pela gerência da área. 

Outro ponto a ressaltar é que o projeto em questão foi muito gratificante, pois foi possível 

trabalhar a cultura de gerenciamento de projetos com profissionais extremamente especialistas 

mas que não tinham qualquer conhecimento sobre o tema. 

Dessa forma, além de reforçar que a continuidade dos trabalhos de forma organizada, 

estruturada e seguindo padrões definidos viabilizará a redução de tempo nas etapas de 

licenciamento ambiental e nos ajudará a manter o equilíbrio entre ganhos de produção e o uso 

sustentável dos recursos naturais. 
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Controle e monitoramento de vibrações em cavidades situadas em áreas 

diretamente afetadas pelo Ramal Ferroviário Sudeste do Pará 

Autores: Claudio Dias; Georgete Dutra; Leandro Luzzi; Rafael Scherer & Iuri Brandi 
Gerência de Espeleologia e Tecnologia Ambiental, DIPF, Vale S.A. 

Contatos: iuri.viana@vale.com 

INTRODUÇÃO  

A necessidade de compatibilização das atividades de  implantação de empreendimentos de 
engenharia e  a preservação de  cavidades naturais  subterrâneas,  tem  levado  a  adoção de 
medidas de controle que permitam a eliminação dos riscos de impactos ambientais.  
No caso do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará, o programa de proteção e monitoramento 
espeleológico  constante  no  Plano  Básico  Ambiental,  visa  o  detalhamento  das  medidas 
mitigadoras propostas para a atenuação dos  impactos ambientais gerados durante as fases 
de implantação e operação do ramal ferroviário. 

 MATERIAIS E MÉTODOS

 As  cavidades  GEM‐1441,  GEM‐1442  e  GEM‐1614  estão  na  área  de  influência  direta  do 
Ramal Ferroviário Sudeste do Pará.  

O  monitoramento  dos  níveis  de  vibração  em  conjunto  com  o  controle  periódico  de 
alterações morfológicas permite o acompanhamento das condições de integridade física das 
cavidades, possibilitando a detecção e quantificação de possíveis danos. 

Figura 2 – Localização das 
cavidades GEM‐1441 e 

GEM‐1442 em relação à 
ferrovia. 

Figura  1  ‐   Localização  da 
cavidade   GEM‐1614   em 
relação à ferrovia. 
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Figura 3 – Mapeamento Geoestrutural     Figura 4 – Monitoramento Fotográfico 

  Figura 5 – Monitoramento Sismográfico 

A metodologia proposta para o controle de alterações morfológicas é o  registro  fotográfico 
georeferenciado através da utilização da técnica de HILDRETH‐WERKER. 

Figura 6 – Mapa GEM‐1441 com plotagem dos pontos de monitoramento 
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O  monitoramento  das  vibrações  realizado  continuamente  através  da  instalação  de 
sismógrafos de engenharia no  interior das cavidades durante o período de  implantação das 
obras de construção da ferrovia, e em seguida durante a fase de operação. 

Figura 10 – Sismógrafo de Engenharia     Figura 11 – Sismógrafo instalado na cavidade GEM‐1442 

Figura 7 – Mapa GEM 1441, com visadas 
a partir da estaca 1; 

Figura 8 – Foto1.1: Aspecto da cavidade 
(H=0,80m, Inclinação=0°e Az=0°; 

Figura 9 – Foto1.2: Câmaras (H= 
H=0,80m, Inclinação=‐10°e Az=90). 
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 Figuras 12, 13 e 14 – Equipamentos sendo monitorados durante as operações de corte e aterro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A tabela a seguir apresenta a relação “velocidade de vibração x distância” para cada um dos 
equipamentos monitorados: 
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CONCLUSÕES 

O monitoramento sismográfico realizado durante a fase de  implantação do ramal ferroviário 
tem demonstrado que, para as distâncias monitoradas (acima de 400 m), as vibrações geradas 
pelos  equipamentos  utilizados  nas  operações  de  corte  e  aterro  não  possuem  intensidades 
capazes de causar danos à integridade física das cavidades em estudo. 
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Considerações a respeito da Gênese das cavernas SB‐0065 e SB‐0070 em 
Serra da Bocaina, Canaã dos Carajás‐PA 

Autores: Airton Barata da Silva; Rafael dos Santos Scherer & Iuri Viana Brandi 
Vale/DIPF ‐ Gerência de Espeleologia e Tecnologia 

Contatos: airton.barata@vale.com 

1. INTRODUÇÃO

A área de estudo, Serra da Bocaina, localiza‐se entre os municípios de Parauapebas e Canaã 
dos Carajás, sudeste do estado do Pará  (Figura 1). O presente artigo discorre sobre alguns 
aspectos  relacionados  a  gênese  das  cavidades  SB‐0065  e  SB‐0070  hospedadas, 
respectivamente, em formações ferríferas alteradas e laterítas de rochas vulcânicas . A partir 
de  uma  investigação  geoespeleológica  que  envolveu  análise  morfológica,  relações 
litoestruturais  e  dinâmica  hidrogeológica,  buscou‐se  entender  quais  fatores  foram 
fundamentais para o desenvolvimento das referidas cavidades naturais. 

Figura 1: Mapa esquemático de localização e acesso a Serra da Bocaina, área de estudo. Fonte: Google Earth, 
2015 Imagem Landsat. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS

As pesquisas foram realizadas com base na bibliografia disponível, observações e coleta de 
dados  diretos  de  campo,  bem  como,  avaliação  morfológica,  litológica  e  estrutural  das 
cavidades. O  levantamento  bibliográfico  forneceu  subsídio  para  sustentar  as  discussões  e 
hipóteses propostas, referentes aos aspectos genéticos das cavidades estudadas. A seguir o 
contexto geológico resumido de onde as cavidades se inserem. 
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Contexto Geológico 

Afloram na Serra da Bocaina rochas pertencentes ao supergrupo Itacaiúnas (DOCEGEO 1988) 
que compreendem sequências arqueanas, dentre elas o Grupo Grão Pará, descrito por uma 
sequência vulcanosedimentar, composto na base pela Formação Parauapebas representada 
por  basaltos  com  níveis  de  riolitos  subordinados.  Em  seguida  ocorrem  os  jaspilitos  da 
Formação Carajás e, segundo Macambira et al. (1990), sobre os jaspilitos ocorrem rochas da 
Formação  Igarapé Cigarra  (Basaltos  com  lentes  de BIF’s,  cherts,  siltitos  e  arenitos),  assim 
como os siltitos carbonáticos da jazida de manganês do Azul (Formação Igarapé Boa Sorte). 
Nogueira  et  al.  (1995)  redefiniram  a  Formação  Águas  Claras  (de  Araújo  et  al.  1988) 
posicionando‐a discordantemente sobre a Formação Carajás. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Caracterização cavidade SB‐0065 

Figura 2. Planta baixa da cavidade SB‐0065 mostrando controle estrutural marcado por fraturas subverticais e 
juntas de alívio subhorizontais. Fonte: Carste. 

 

Figura 3. Mosaico de fotos cavidade SB‐0065. A) Drenagem intermitente; B) Fraturas subverticais concordantes 
com o eixo de maior desenvolvimento da cavidade; C) Juntas de alívio subhorizontais; D) Paredes retilíneas e 

escalonadas; E) Superfície de falha; F) Pilar de formação ferrífera; G) Continuidade da junta de alívio do salão 2; 
H) Espeleotemas do tipo crosta.
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Caracterização cavidade SB‐0070 

Figura 4. Planta baixa da cavidade SB‐0070 mostrando padrão espongiforme de seus salões e poucas estruturas 
condicionantes. Fonte: Carste. 

Figura 5. Mosaico de fotos cavidade SB‐0070. A) Entrada da cavidade com blocos abatidos e passagem estreita; 
B) Canalículo por onde águas meteóricas percolam para o interior da cavidade; C) Contato concordante entre

teto (Laterita ferro‐aluminosa) e parede (Formação ferrífera) da cavidade; D) Teto com estrutura maciça e 
presença de alvéolos de dissolução; E) Fratura de atitude 340/80SW; F) Junta de alívio; G) Estalactite de 
composição fosfático ferro‐aluminosa no teto; H) Aglomerado de estalactites centimétricas no teto da 

cavidade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após  análise das  característica espeleogenéticas das  cavidades estudadas,  foram  feitas  as 
seguintes  considerações:  1)  Embora  os  processos  de  intemperismo  dissolução/lixiviação, 
fatores  hidrogeológicos  e  erosão  natural  do  relevo  tenham  dado  sua  contribuição  para  a 
gênese  da  cavidade  SB‐0065,  seu  desenvolvimento  é  marcada  por  grande  controle 
estrutural,  evidenciado  por  sua  morfologia  retangular/retilínea,  paredes  regulares  e 
escalonadas,  bem  como,  famílias  de  fraturas  em  conformidade  com  o  eixo  de  maior 
desenvolvimento da cavidade e juntas de alívio subhorizontais em intersecção com fraturas 
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subverticais; 2) Por outro lado a morfologia espongiforme da cavidade SB‐0070 sugere forte 
controle  de  processos  dissolutivos/erosivos;  3)  Sua  entrada  em  forma  de  dolina  submete 
proximidade com a superfície, onde a ação de raízes ou dilatação térmica do maciço exposto 
a  radiação  solar  pode  favorecer  colapsos  de  partes  do  teto;  e  4) A  competência  distinta 
entre os tipos litológicos, que compõe a cavidade, laterita ferro‐aluminosa (teto) e formação 
ferrífera (paredes), foi fator preponderante durante o cavernamento, enquanto essa serviu 
de  sustentação,  aquela  foi  submetida  a  processos  dissolutivos/  erosivos  de  forma  que  o 
ambiente cavernícola fora gerado no interior do maciço rochoso. 
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